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Svar - Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Viser til «Høring om forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord» (deres ref.: 12/1193-). 

Fylkesmannens landbruksavdeling har lest og vurdert dokumentet og har forslag og betraktninger som 
foreslås til vurdering:

Til § 1 om formål:
Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering.
Forslag til endring: Formålet med forskriften er å bidra til å øke… 

Grøftingsbehov dannes ofte som resultat etter jordpakking. Jordpakking bør unngås (god agronomisk 
praksis) for at jordbruksjord ikke skal miste kvaliteten og bæreevne. 
Det bør nevnes under formålet i forskriften noe om jordpakking som den viktigste faktor å unngå, i en 
god agronomisk praksis, slik at dreneringssystemet blir langvarig

I linje 3 står: « … redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag».
Forslag til endring: … redusere faren for erosjon pga overflateavrenning og avrenning av 
næringsstoffer til vassdrag.

Et dårlig planlagt og feil fungerende grøftesystem gir tap av næringsstoffer og nitratavrenning (ikke 
bare overflateavrenning, men også næringsavrenning fra jordprofilet). Dette ville forårsake dannelse 
av lystgass (N2O) i mer eller mindre grad avhengig av bl.a. jordtype, topografi, osv.

Til § 2 om definisjoner:
Behov for å definere «overflødig vann» som vann over feltkapasitet (saturasjonsvann).

a) Drenering:
Det er ikke vann i jordprofilet som skal fjernes eller ledes bort. Det er tre typer vann i jordprofilet: 
molekylært vann, kapillærvann og saturasjonsvann. Det er saturasjonsvann vi fokuserer på med 
dreneringstiltaket.

Forslag til endring: En vellykket drenering er avhengig av å få saturasjonsvatnet (vann over felt 
kapasitet) til å trekke seg ut av dyrka mark på en effektiv måte etter nedbør, uten å forårsake avrenning 
av næringsstoffer. En vellykket drenering skal bidra til å opprettholde porøsiteten i jordbruksjorda
(bidra til å forbedre jordstruktur), slik at jordkvaliteten økes.
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OBS! Å få vannet (saturasjonsvannet) til å trekke seg bort på en effektiv måte er ikke det samme som 
å få vannet til å trekke seg bort så fort som mulig. Derfor forslaget om krav til grøfteplan (under § 3 
om vilkår).

Til § 3 om vilkår:
Det må tydelig framgå i forskriften at søker kan være et foretak eller en person (eier av 
landbrukseiendom som ikke har noe foretak) 

Foretaket må ha grøfteplan…
Forslag til endring: Søknaden må inneholde grøfteplan ….

Til § 4 om beregning av tilskudd:
Ved annen grøfting…
Ved usystematisk grøfting blir kostnader per løpemeter dyrere enn ved systematisk grøfting. Samtidig 
vil en usystematisk grøfting medføre et mindre inngrep i terrenget. 
Det kan vurderes 15 kr pr løpemeter ved usystematisk grøfting på bakgrunn av dyrere 
gjennomføringskostnader.

Til § 5 om utbetaling:
Etter skriftlig anmodning bør står i forskriften (Jf. SMIL-forskriften). 
Delutbetaling? Skal det være mulig?

Til § 7 om uttalelser:
Kulturminnemyndighet…
Miljøplan skal inneholde opplysning om evt. automatisk fredede kulturminner.
Uansett skal kommunen undersøke og vurdere søknaden i forhold til dette. 

Slik kravet er utformet i forskriften og omtalt i merknadene, mener vi dette ikke bør være belastende for 
søkeren å kunne oppfylle.  

Annen kommentar vedrørende rettskriving i forskrift:
Fylkesmannen skal etat skrives med stor F (jfr. Språkrådet). Fylkesmannen med liten f, refererer seg til 
fylkesmannen som person. 

Med hilsen

Marita Bruun Francisco Javier Granados Perez
Underdirektør Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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