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MELDING OM POLITISK VEDTAK

HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

Fra møtet i Formannskapet den 23.05.2013, saksnr 60/13.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Tynset formannskap gir følgende høringsuttalelse på forslag til forskrift om tilskudd til
drenering av jordbruksjord:

Tilskudd til drenering bør ikke begrenses til bare å omfatte arealer som tidligere har
vært grøftet. Bruk av tyngre maskiner som følge både av endringer i bruksstrukturen
og økt mekaniseringsnivå, samt klimaendringer med økt nedbør om sommeren, gjør
at det er blitt behov for drenering på arealer som tidligere har vært sjøldrenerende.
Nasjonale og lokale målsettinger om økt matproduksjon og nasjonale og lokale
klimamålsettinger tilsier at det bør kunne gis dreneringstilskudd også til
nydyrkingsprosjekter. Dårlig drenert jord gir de samme negative utslag på både

41frdlystgassutslipp og redusert utbytte av innsatsfaktorene på nydyrka jord som på annen
dyrkajord har. Hvis det likevel skal settes begrensning i forhold til nydyrkinger, kan
det settes krav om at arealet må ha vært høstet et visst antall år, for eksempel 3 år.
Minimumsbeløp for tilskuddsutbetaling bør senkes til kr 2 000. I de tørrere
fjellbygdene vil punktvis og flekkvis utdrenering av bløte områder ofte være mer
kostnadseffektivt enn systematisk grøfting. Usystematisk grøfting kan gi stor
agronomisk effekt både for våronn og ikke minst for å få høstet på riktig tidspunkt,
selv når tiltaket til sammen ikke overstiger 500 meter drensgrøft.

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning.

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i såfall direkte kontakt med saksbehandler.

Med hilsen k
Tone Bergf 1
konsulent

Vedlegg

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 940837685 MVA
rådmannen Bankgiro: 6170.05.21000

E-post: postmottak@tynset.komrnune.no Bankgiro: 6170.05.22600 OCR
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Tynset kommune
SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 13/857
HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV
JORDBRUKSJORD

Saksnr. Utvalg Møtedato
60/13 Formannskapet 23.05.2013

Vedlegg
Høring —forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, datert 19.04.2013.
Forslag til forskrift.

Andredokumenteri saken
Ingen.

Meldingomvedtaksendestil
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO.

Saksopplysninger
I jordbruksoppgjøret 2012 ble avtalepartene enige om å innføre en tilskuddsordning for
grøfting. Landbruksdepartementet har nå sendt ut på høring et forslag til forskrift for
tilskuddsordningen, med høringsfrist 31. mai 2013.

Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av
dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for
erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hovedtrekk i forslaget til tilskuddsordningen:
Tilskuddet er tenkt å stimulere til vedlikehold av allerede grøftet jordbruksareal. Det er

derfor en forutsetning at arealet som skal dreneres har vært grøftet tidligere.
- Tilskudd til drenering av jordbruksjord ved systematisk grøfting, profilering og omgraving
kan gis med en fast sats på kr 1 000 pr daa. For annen grøfting (ikke systematisk), kan det gis
kr 10 pr løpemeter grøft begrenset oppad til kr 1 000 pr daa.
-Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon.
Beregnet tilskudd under kr 5 000 pr søknad utbetales ikke.

Saksvurdering
Nord-Østerdalen har et relativt tørt og nedbørfattig klima, og den mest vanlige
planteproduksjon er grovfor. Tørt klima gir mindre vann som må dreneres bort og verdien av
den meravlinga som dreneringstiltak kan gi, blir mindre på grovffirarealer enn for eksempel
for korn og poteter. I vårt klima og med vårt landbruk er det derfor punktvis utdrenering av
bløtflekker eller de bløteste områdene på et jorde som ofte er mest aktuelt. Systematisk
grøfting av et helt jordstykke er sjeldnere lønnsomt. Andre dreneringstiltak enn grøfting kan i
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mange tilfeller gi god virkning. Det er positivt at det foreslås at tilskuddsordningen også skal
omfatte profilering og omgraving.

I de siste årene har en sett et klart større dreneringsbehov, ikke bare på tidligere grøfta jord,
men også på arealer som ikke er grøfta. Endring i bruksstrukturen og økt mekaniseringsnivå
har gitt større og tyngre traktorer og redskaper. Økt maskintyngde fører til sammentrykking av
gamle drensgøfter og jordpakking med mer komprimert jordstruktur, noe som øker
forsumpinga. Det har også vært mer nedbør i vekstsesongen de siste årene. Både endringer i
klima og økt maskintyngde bidrar til mer forsumping, og det har oppstått dreneringsbehov
også på arealer som tidligere har vært sjøldrenerende.

Tilskuddsordningen vil ha begrenset effekt for jordbruket i Nord-Østerdalen hvis den skal
omfatte bare tidligere grøfta arealer. Sett i sammenheng med formålet for tilskuddsordningen,
at den skal bidra til å forbedre kvaliteten på jordbruksjord slik at produktiviteten på arealet
kan øke, er dette uheldig. Dreneringstilskudd bør derfor kunne gis også til jord som ikke
tidligere har vært grøftet.

Vi har både en nasjonal og en lokal målsetting om økt matproduksjon. Hvis denne
målsettingen skal nås, må vi ha økt produksjon på eksisterende arealer og mere
jordbruksareal. Vi har også nasjonale og lokale klimamålsettinger som omfatter blant annet
redusert lystgassutslipp. Dårlig drenert jord gir de samme negative utslag på lystgassutslipp og
redusert utbytte av innsatsfaktorene på nydyrka jord som på annen dyrkajord. Dette taler for at
det bør kunne gis dreneringstilskudd også til nydyrkingsprosjekter.

Det foreslås i høringsutkastet at beregnet tilskudd under kr 5 000 ikke skal utbetales. Det betyr
at det må grøftes minimum 500 meter drensgrøft ved usystematisk grøfting eller 5 dekar ved
systematisk grøfting for at tilskudd kan utbetales. I vår region, hvor punktvis og flekkvis
drenering ofte er mer aktuelt enn systematisk grøfting, kan dette minimumsbeløpet bli noe
høyt. Det viktige må være at tilskuddsordningen bidrar til kostnadseffektive tiltak som gir god
agronomisk effekt. For at tilskuddsordningen i vesentlig grad skal bidra til å øke kvaliteten på
jorda også i de tørrere og grovffirdominerte fjellbygdene i innlandet, bør minimumsbeløpet
senkes til for eksempel kr 2 000. I forslaget legges det opp til en relativt enkel saksbehandling
av tilskuddsordningen. Å redusere minimumsbeløpet til kr 2 000 fører derfor neppe til
uforsvarlig mye merarbeid for forvaltningen.

Innstilling:
Tynset formannskap gir følgende høringsuttalelse på forslag til forskrift om tilskudd til
drenering av jordbruksjord:

Tilskudd til drenering bør ikke begrenses til bare å omfatte arealer som tidligere har vært
grøftet. Bruk av tyngre maskiner som følge både av endringer i bruksstrukturen og økt
mekaniseringsnivå, samt klimaendringer med økt nedbør om sommeren, gjør at det er blitt
behov for drenering på arealer som tidligere har vært sjøldrenerende.
Nasjonale og lokale målsettinger om økt matproduksjon og nasjonale og lokale
klimamålsettinger tilsier at det bør kunne gis dreneringstilskudd også til
nydyrkingsprosjekter. Dårlig drenert jord gir de samme negative utslag på både
lystgassutslipp og redusert utbytte av innsatsfaktorene på nydyrka jord som på annen
dyrkajord har. Hvis det likevel skal settes begrensning i forhold til nydyrkinger, kan det
settes krav om at arealet må ha vært høstet et visst antall år, for eksempel 3 år.
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Minimumsbeløp for tilskuddsutbetaling bør senkes til kr 2 000. I de tørrere fjellbygdene
vil punktvis og flekkvis utdrenering av bløte områder ofte være mer kostnadseffektivt enn
systematisk grøfting. Usystematisk grøfting kan gi stor agronomisk effekt både for våronn
og ikke minst for å få høstet på riktig tidspunkt, selv når tiltaket til sammen ikke
overstiger 500 meter drensgrøft.

Formannskapetbehandletsakeni møte23.05.2013:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tynset formannskap gir følgende høringsuttalelse på forslag til forskrift om tilskudd til
drenering av jordbruksjord:

Tilskudd til drenering bør ikke begrenses til bare å omfatte arealer som tidligere har vært
grøftet. Bruk av tyngre maskiner som følge både av endringer i bruksstrukturen og økt
mekaniseringsnivå, samt klimaendringer med økt nedbør om sommeren, gjør at det er blitt
behov for drenering på arealer som tidligere har vært sjøldrenerende.
Nasjonale og lokale målsettinger om økt matproduksjon og nasjonale og lokale
klimamålsettinger tilsier at det bør kunne gis dreneringstilskudd også til
nydyrkingsprosjekter. Dårlig drenert jord gir de samme negative utslag på både
lystgassutslipp og redusert utbytte av innsatsfaktorene på nydyrka jord som på annen
dyrkajord har. Hvis det likevel skal settes begrensning i forhold til nydyrkinger, kan det
settes krav om at arealet må ha vært høstet et visst antall år, for eksempel 3 år.
Minimumsbeløp for tilskuddsutbetaling bør senkes til kr 2 000. I de tørrere fjellbygdene
vil punktvis og flekkvis utdrenering av bløte områder ofte være mer kostnadseffektivt enn
systematisk grøfting. Usystematisk grøfting kan gi stor agronomisk effekt både for våronn
og ikke minst for å få høstet på riktig tidspunkt, selv når tiltaket til sammen ikke
overstiger 500 meter drensgrøft.
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