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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD
UTTALE FRA HEMNES KOMMUNE

Vi viser til høringsutkast angående forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Høringsutkastet er
forelagt kommunens landbruksnemnd, som stiller seg bak følgende uttale til forskrift om tilskudd til
drenering avjordbruksjord:

Gjeninnføring av tilskudd til grøfting er et viktig tiltak for å øke jordbruksproduksjonen og å redusere
omfanget av erosjon og overflateavrenning fra jordbruksarealer. Det er i så måte positivt at det åpnes for å
yte tilskudd til ulike typer dreneringssystemer. Dette sikrer nødvendig fleksibilitet for å gi hensiktsmessige
løsninger. Videre er det positivt at det er mulig å søke både for eier og leietaker av arealene.

Hemnes kommune har likevel noen kommentarer, spesielt til § 3 og § 4 i utkastet.

Vanlige dreneringstiltak på eksisterende dyrket mark er i utgangspunktet ikke søknad/ eller meldepliktig.
Riktignok kan slike tiltak av og til komme i berøring med annet lovverk som Vannressursloven,
Naturmangfoldlov, Kulturminneloven etc.. I disse lovene går det klart frem hvilken vurderinger som skal
gjøres hvis tiltak berører disse lovenes virkeområde. Det kan derfor virke overflødig å ha te absolutt krav
om Miljøplan trinn 2 for å kunne yte tilskudd.

Hemnes kommune stiller seg derimot bak kravet om at selve tiltaket skal være godt dokumentert med
detaljerte planer. Dette vil ha betydning for å vurdere hvorvidt søknaden må vurderes mot annet lovverk.
Dette vil også være av betydning for å sikre fremtidig vedlikehold av anleggene.

Formuleringen om at utløp av grøftesystem skal legges på en måte som som ikke medfører forurensning
eller annen skade er noe upresis. I praksis vil man mer eller mindre avrenning fra alle jordbruksarealer
uavhengig av grøftesystem, og ofte er eksisterende drensgrøfter ledet direkte ut i bekker eller elver. Det går
ikke frem om det er et absolutt krav at alle drensgrøfter fra dyrket mark skal ledes gjennom fangdammer
etc. før de ledes ut i vassdrag. Hvis så er tilfelle vil drenering av dyrket mark bli omfattende. Resultatet vil
da bli at grøfting ikke blir gjennomført, noe som i praksis vil gi større avrenning

Høringsforslaget legger opp til at det kun er eksisterende dreneringsanlegg som skal støttes, og at søker
skal kunne sannsynliggjøre at omsøkt areal tidligere har vært grøftet. Dette kan kanskje begrunnes ut fra
begrenset ramme for ordningen. Skal målene med forskriften nås, bør en likevel gi tilskudd på all
fulldyrket mark, uavhengig om det tidligere har vært grøftet. Mange steder finner en arealer med
erosjonsutsatt planert jord hvor behovet for drenering ble undervurdert ved anlegg. En finner også
betydelige arealer som i sin tid ble regnet som selvdrenerende, men hvor det nå er betydelige problemer
med isbrannskader fordi overflatevann blir stående utover våren. En vil da også slippe problemet med å
sannsynliggjøre at arealene tidligere har hatt en form for dreneringssystem.
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I § 4 går det frem at tilskuddet skal gis med en sats pr. løpemeter og en maks sats pr. daa.. Dette er et
fleksibelt og fornuftig prinsipp. På den annen side virker det uhensiktsmessig å ha satsene med i selve
forskriften. Slikt bør heller tas med i retningslinjer som lett kan endres fra år til år. Når tilskuddsatsene er
fastsatt direkte i forskriften, vil det senere kreves en omfattende høring når disse senere vil bli endret.

I følge merknadene til § 4 går det frem at det er anledning til å finansiere avskjøringsgrøfter med ordinære
SMIL-midler, og på denne måten skjøte på dreneringstilskuddet. Slik SMIL-forskriften er formulert, er det
neppe anledning til dette. I følge denne forskriftens § 1 er "Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket er åfremme natur- og kulturminneverdiene ijordbrukets kulturlandskap og redusere
forurensningen fra jordbruket, utover det som kanforventes gjennom vanligjordbruksdrift " . Både
Statens Landbruksforvaltning og Fylkesmannen har senere presisert i rundskriv at grøfting faller innenfor
begrepet vanlig jordbruksdrift, og derfor faller utenom denne ordningen.

Da grøfting er kostbart, kan det diskuteres om tilskuddsatsene er tilstrekkelige. På den annen side vil
satsene måtte bli en avveining i forhold til rammen som er avsatt til ordningen.

I følge forskriftens § 7 er kommunen ansvarlig for at prosjekter som kan komme i berøring med annet
lovverk blir sendt på høring. Dette er en positiv formulering, da det ville skapt et stort byråkrati om
samtlige søknader skulle bli sendt på høring.
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