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SVAR - HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING  AV 
JORDBRUKSJORD 
 
Viser til forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord som er sendt på høring og 
høringsbrev datert 19.04.13, deres ref. 12/1193. 

Vi har sett på utkast til ny forskrift og ønsker å komme med til tilbakemelding på et par punkter 
som vi anser som viktige å endre. Det første gjelder at krav om at arealet må ha vært grøftet fra før 
og det andre gjelder tilskuddssats og minste utbetaling av tilskudd. 

I §1 er formålet med forskriften å øke kvaliteten på jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av 
dårlig drenert jord med økt potensial for økt jordbruksproduksjon, men i §3 er dette avgrenset til 
kun å gjelde tidligere drenert jord. Det er finnes jordbruksareal i drift som burde vært drenert, men 
som aldri har vært det. Slik jordbruksjord har også potensial for økt jordbruksproduksjon. Det er 
ikke uvanlig, spesielt for leiejord. All jord som har behov for drenering må likestilles. Det vil også 
være vanskelig å dokumentere om og når det evnt. har vært grøftet tidligere, spesielt på leid jord.  

Dreneringsarbeid er forbundet med store kostnader og ingen foretar det uten en gevinst i form av 
økt jordbruksproduksjon. Tilskuddet på kr 10,- pr løpemeter grøfting er svært lite ut fra 
leiekjøringsprisen for å få arbeidet gjort og prisen på drensrør. Det burde vært sett på mulighet for 
å øke tilskuddssatsen. Når det gjelder minste utbetaling kr 5.000,- er dette alt for høgt. Hvis det er 
snakk om enkeltgrøfter gis det ikke tilskudd før en kommer over 500 meter.  Minste utbetaling bør 
reduseres så mye som mulig. Store kostnader og mye leiejord vil være med å bidra til at en tar 
grøftingen over flere år og etter hvert som behovet melder seg. 
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