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Høringsuttalelse til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

I høringsbrevet fra departementet vises det til at kommunen er det forvaltningsorganet som er
nærmest søkeren og som følgelig også må ivareta veiledningsplikten i forvaltningsloven.
Kommunens nærhet til søkerne anses som nødvendig for å gjennomføre stedlig kontroll hos
foretaket. Kommunen er derfor gitt ansvaret for å forvalte denne tilskuddsordningen.

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. I forslaget til forskrift er kommunen pålagt en rekke
oppgaver i forbindelse med saksbehandlingen, blant annet prioritering av tiltak og kontroll med
miljøplan og grøfteplan. Kommunen skal dessuten vurdere tiltaket opp mot skade på annen
eiendom, naturmangfold, kulturminner, og fare for flom og vannforurensning. Kommunen skal også
innhente uttalelser fra kulturminnemyndighet når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres
fagområder.

Ordningen betyr merarbeid for kommunen. Som ved tidligere oppgaveoverføringer til kommunen
følger det heller ikke denne gangen med midler, og kommunens arbeid kan heller ikke
kompenseres gjennom gebyrer. Ordningen har vært bebudet i forholdsvis lang tid allerede, og det
er skapt forventning som har medført at kommunen allerede har brukt ressurser på å informere om
ordningen, og spesielt de som i tråd med forventningene har bestilt entreprenør til å utføre
drenering før årets vekstsesong.

For å dekke deler av kommunens merutgifter bør inntil 5 % av bevilgningen kunne brukes til
dekke kommunens administrasjon av ordningen.

I forslaget til forskrift er det i § 5 satt som krav til søknaden at den skal inneholde miljøplan trinn 2
eller tilsvarende. På hjemmesida til Statens landbruksforvaltning står det om miljøplan trinn 2:
"Det er ikkje laga eit standard skjema for miljøplan trinn 2, og det er opp til kvart føretak å utforme
planen etter kva slags tilskot ein søkjer. For meir informasjon kontakt kommunen eller
fylkesmannen.

Planen skal innehalde:
Målsetjing for verksemda sin miljøinnsats
Planar for tiltak som skal fremme særskilde miljøformål
Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak".
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Også her skyves arbeidet over til kommunen. Det kan ikke forventes at den enkelte bonde skal
utforme sin egen utgave av miljøplan trinn 2 uten veiledning fra kommunen.

Det bør enten på generell basis, eller i forbindelse med ordningen utarbeides en konkret
beskrivelse av hva miljøplanen skal inneholde, og hvordan den skal se ut for å tilfredsstille
kravet til søknad om tilskudd til drenering.

I høringsutkastet er det stilt krav om grøfteplan som skal følge søknaden. Det viktige vil være å
sikre dokumentasjon som viser hvordan dreneringen faktisk ble utført. Profesjonelle entreprenører
kan i dag kjøre ut nøyaktig oversikt over utført grøfting, basert på GPS informasjon etter at
grøftingen er gjennomført. Det bør derfor settes større krav til dokumentasjon av faktisk utført
drenering enn grøfteplan. Uavhengig av hva som velges, bør det konkretiseres hva en grøfteplan
skal inneholde.

Det bør vurderes om det skal settes krav til at en oversikt over utført grøfting skal følge
dokumentasjon som skal oversendes kommunen når tilskudd skal utbetales. Da vil
kommunen kunne arkivere en oversikt over faktisk utført grøfting i det aktuelle området.
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