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Uttalelse til foreslått forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Vi takker for tilsendt forslag til forskrift om tilskudd til drenering av
jordbruksjord, som vi har ventet lenge på.

Vi er godt fornøyd med den foreslåtte forskriften, bl.a.:
at formålet legger vekt på økt jordbruksproduksjon og redusert fare for
erosjon og overflateavrenning
at den omfatter ulike typer drenering
at det kan gis tilskudd også der systematisk grøfting ikke er
hensiktsmessig
at det er kommunene som skal vurdere om søknaden kan berøre
automatisk fredete kulturminner

Første setning i forskriftens § 3 kan misforstås, ved at det blir litt uklart om eier
av landbrukseiendom må oppfylle vilkårene for produksjonstilskudd eller om det
gjelder bare leietaker. Merknadene til paragrafen gjør det ikke særlig klarere.
Men ut fra det som står om miljøplan ser det ut til at eier av landbrukseiendom
kan få tilskudd selv om jorda leies ut, dvs, at eier ikke oppfyller grunnvilkårene i
produksjonstilskuddsforskriften.

Vi stiller spørsmål til om kronesatsene bør stå i forskriften eller om de heller
burde gått frem av retningslinjer, som er lettere å forandre.

Vi mener det er viktig at dokumentasjonen i etterkant viser klart hvordan tiltaket
er utført med de endringer som normalt skjer fra plan til utføring. Det har stor
betydning for senere vedlikehold med spyling eller utbedringer at man vet hvor
grøftene går. Dette bør da gå fram av prøftekart og gjelder spesielt
utløpskummer og samlegrøfter. Oppmaling med fastpunkter i terrenget,
alternativt oppmåling med GPS, vil da være nødvendig. Vi foreslår at det jf § 5
stilles krav om slik dokumentasjon i forbindelse med utbetaling av tilskuddet.
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Vi håper resten av prosessen frem til forskriften trer i kraft går så raskt som
mulig, og ønsker lykke til med innspurten!

Med hilsen

Magnhild Melandsø (e.f.) Laila Marie Sorte
ass. landbruksdirektør seniorrådgiver
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