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HØRING – FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 

 

I jordbruksoppgjøret 2012 ble avtalepartene enige om å innføre en tilskuddsordning for 

grøfting.  

 

Landbruksdepartementet har nå sendt ut på høring et utkast til forskrift for 

tilskuddsordningen, med høringsfrist 31. mai 2013.  

 

Hovedtrekk i tilskuddsordningen er:  

 Tilskuddsordningen er avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving 

 Tilskudd inntil kr.1 000.- pr.dekar 

 Beregnet tilskudd under kr.5 000.- utbetales ikke 

 Tilskudd gis til bare til jordbruksareal som tidligere har vært grøftet 

 Foretaket må ha grøfteplan med kart, miljøplan trinn 2 eller tilsvarende  

miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet  

 

Typisk for Røros og Nord Østerdal er et relativt tørt og nedbørsfattig klima. Stort sett er 

aktuell planteproduksjon grovfor, der avlinga har en lavere økonomisk verdi pr dekar enn for 

eksempel korn eller grønnsaker. 

 

Drenering av jordbruksarealene her i distriktet, går stort sett ut på punktvis drenering og det er 

mindre omfang av systematisk drenering. 

 

Punktvis drenering går ut på utdrenering av bløte områder, ofte med oppkommer av vann og 

områder med myr og svartjord. 

 

I de siste åra har man nok sett en tendens med økende nedbør i vekstsesongen og kanskje 

synkende antall døgngrader i vekstperioden. Sommeren 2012 var f.eks. spesiell i den 

sammenheng.  

Endring i bruksstrukturen, økt mekaniseringsnivå og store arealer med leid jord har ført til en 

maskinpark som er større enn tidligere, og derav tyngre med et økende jordpakking gir større 

og tyngre traktorer og redskap. Økt maskintyngde kan igjen gi sammentrykking av gamle 

drensgrøfter og jordpakking med mere komprimert jordstruktur, noe som igjen øker 

forsumpinga. Dette til sammen bidrar til at flere forsumpede områder og at dreneringsbehovet 

øker.  

 

Med dette som bakgrunn, har dette ført til at mange benytter tyngre traktor og redskaper, er 

det ikke heldig dersom tilskudd til grøfting bare kan gis til areal som tidligere har vært grøfta. 

Man må ta høyde for at både landbruket selv, landbrukets rammebetingelser og 

klimaendringer vil medføre nye behov. Man må da løfte blikket framover mot framtidas 

behov framfor å fokusere hva som har vært før. Grøftetilskudd bør kunne gis også til jord som 

ikke tidligere har vært grøftet. Dersom det skulle være et poeng å forhindre at grøftetilskuddet 

går til rene nydyrkingsprosjekter, kan heller settes et krav om at arealet må ha vært høsta et 

visst antall år. Men i en situasjon med nasjonal målsetting om økt matproduksjon, samt det 

faktum at dårlig drenert nydyrka jord vil ha akkurat de samme negative utslag på både 

lystgass utslipp og redusert utbytte fra innsatsfaktorer som annen dyrka mark, er det vanskelig 



å finne gode argumenter for hvorfor ikke også nydyrkingsprosjekter bør kunne få 

grøftetilskudd.        

 

I høringsutkastet vises det til at beregnet tilskudd under kr 5000 ikke skal utbetales. Og dette 

tilsier at det er minimum 500 meter drensgrøft ved usystematisk grøfting og 5 dekar ved 

systematisk grøfting før tilskudd kan utbetales.  

 

Dette minimumsbeløpet blir derfor for høyt. Tilskuddsordningen bør derfor dreies til også å 

gjelde for tiltak som har effekt på denne type dreneringsbehov. 

 

Minimumsbeløpet bør senkes til kr.2.000.-, dvs.grøfting av minimum 2 dekar slik ordningen 

var tidligere. 

 

Ut fra en samlet vurdering vil derfor følgende foreslås: 

1. § 1 : uendret 

2. § 2 : uendret 

3. § 3 : Tilskudd skal også gis til arealer som ikke tidligere har vært grøftet 

4. § 4 : Tilskudd til drenering av jordbruksjord, til systematisk grøfting og grøfting av 

punktvise områder, profilering og omgraving utgjør kr.1.000.- pr.dekar. 

Beregnet tilskudd under 2 000 kroner per søknad utbetales ikke. 

5. § 4 : uendret 

6. § 6 : uendret 

7. § 7 : Bør kunne utelates 

8. § 8 :  Siste setning endres til : Kommunen skal foreta stedlig kontroll av foretaket. 

9. § 9 : uendret 

10. § 10 : uendret 

11. § 11 : uendret 

12. § 12 : uendret 

13. § 13 : uendret 

 

 

Røros, den 27.05.2013 

 

Per M. Langøien 

Landbrukssjef, Røros kommune 


