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Høringsuttalelse «Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 
 
Romerike landbruksrådgiving er rådgivere for vel 1000 gårdbrukere på Romerike. Vi har ventet 
lenge på at grøfting av jordbruksjord skal kunne stimuleres gjennom tilskudd fra staten. Dette er et 
tiltak som vil tjene både miljøet og bidra til økt planteproduksjon i vårt distrikt.  
 
Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig 
drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og 
overflateavrenning av næringstoffer til vassdrag. Det forundrer oss da at det i §3 begrenses til kun 
å gjelde jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. Vi har store arealer som er erosjonsutsatt 
planert jord hvor behovet for drenering er stort. Deler av disse arealene har vært grøftet tidligere, 
men det er også en del som av ulike årsaker ikke er grøftet. Vi syns det er svært uheldig at disse 
arealene ikke skal være tilskuddsberettiget. Et annet forhold er at det kan være vanskelig å 
dokumentere om et areal har vært grøftet tidligere, særlig gjelder det leid jord. Og hva er egentlig 
hensikten med å dokumentere det? Det viktigste må vel være å prioritere de arealene der 
miljøgevinsten og produksjonsøkningen er størst? 
 
Vårt forslag er derfor å stryke 2. setningen i §3 «Tilskudd gis bare til drenering av jordbruksareal 
som tidligere har vært grøftet». Begrunnelsen er at det ikke er i tråd med formålet i forskriften. 
 

I §7  om uttalelser sier kun at kulturminnemyndigheten skal uttale seg når tiltak kan berøre interesse 

innenfor deres fagområde. Her mener vi det bør fremkomme hvilke følger en søknad om grøfting i 

et område som har kulturminner vil ha for søker. I hvilken grad skal f.eks. søker bekoste en 

eventuell undersøkelse dersom grøftetiltaket ikke godkjennes av fylkeskommunen.  
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