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HØRINGSSVAR FRA FYLKESMANNEN I AUST-AGDER – FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL 
DRENERING AV JORDBRUKSJORD 

Vi viser til forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord som dere sendte på høring 
19.04.2013. Fylkesmannen i Aust-Agder har lenge sett behov for tilskudd til drenering og setter 
stor pris på at departementet nå legger fram forslag til forskrift. Forslaget er etter vårt syn godt, og 
vi har bare noen få merknader. 

§ 3. Vikår  

«Tilskuddet gis bare til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet.»  

Denne setningen kan ekskudere areal der det ikke dreier seg om nydyrking, for eksempel tidligere 
selvdrenert jordbruksareal, areal drenert med andre metoder enn grøfting og drenert areal som 
ikke lenger er definert som jordbruksareal som følge av forsumping. For eksempel kan det ha 
skjedd endringer i omkringliggende areal som gjør at det nå er behov for avskjæringsgrøfter, det 
kan være endringer ved utløpet eller jordpakking kan ha tettet jorda.  
 
Alternativ formulering kan være: «Tilskuddet gis bare til drenering av areal som tidligere er drenert 
og til jordbruksareal i drift. Tilskuddet gis ikke til nydyrking.» 

Krav til dreneringsplan/grøfteplan 

Betegnelsen i forskriften bør være dreneringsplan, ikke grøfteplan. Det er viktig at forskriftens krav 
til plan blir spesifisert i rundskrivet. Rundskrivet bør inneholde tydelige krav til innholdet i en 
dreneringsplan. Området som skal dreneres merkes på kart, og planen skal beskrive hvordan 
dreneringen skal utføres. En plan for grøfting må inneholde kartfesting av grøfter, kummer og 
utløp. Grøfteavstand og grøftedybde spesifiseres. Planen må også angi rørdimmensjon og 
dekkmateriale. 

 

Med hilsen 
 
 
Leif Løhaugen 
landbruksdirektør   
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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