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Høringsuttalelse - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det vises til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev datert 19.04.2013.

Vi synes det er en enkel og god forskrift som legger opp til en god forvaltning av grøftetilskuddet
innenfor rammene gitt i jordbruksoppgjøret 2012.

Vi har noen kommentarer til forskriften:

§ 3. Vilkår
Det bør komme tydeligere fram at eier kan være berettiget tilskudd til drenering selv om eier ikke
driver selv, jfr. omtalen av produksjonstilskudd. En slik eier behøver ikke være et foretak og andre
ledd av paragrafen bør endres til: «Søker må ha grøfteplan...»

§ 12. Administrasjon, klage og dispensasjon
Det kan oppstå spesielle forhold der det ville være formålstjenlig å gi dispensasjon fra deler av
forskriften som ikke er fastsatt i jordbruksoppgjøret. Vi mener derfor fylkesmannen bør ha en
dispensasjonsmulighet slik det er i SMIL-forskriften.

Andre kommentarer:
Vi mener dokumentasjon av utført grøfting bør gjøres med gode grøftekart; helst digitaliserte
«vektorbaserte» grøftekart. Det vil gi stor framtidig nytte i vedlikehold, spyling og mulig
grøfting mellom eksisterende grøfting.
Kr 1000 per dekar i tilskudd dekker ca. 25 % av grøftekostnaden for den billigste grøftingen
(Rådalshjul på steinfri jord). Det vil utløse noe grøfting, men satsen må økes for å utløse
grøfting av betydning. NILFs utredning viser at selv en grøftekostnad på kr 4000 krever kr
2000 i tilskudd for at grøfting skal være lønnsom i korndyrking. Vi tror det blir nødvendig å
heve tilskuddssatsen i det neste jordbruksoppgjøret for å få noe omfang av grøftingen.
Vi støtter Vestfold Bondelags og NLR Vikens ønske om at det gis areal/
kulturlandskapstilskudd til arealer som blir satt ut av drift i det året det gjennomføres
drenering. Behovet for dreneringer stort og kapasitetentil å gjennomføre drenering er begrenset.
Særlig begrenset er kapasiteten dersom det kun utføres dreneringsarbeid før våronn og etter
innhøsting. Det er viktig at dreneringsarbeidet utføres innenfor det tidsrommet da jorda er laglig.
Ellers vil maskinene som brukes under dreneringsarbeidet kunne påføre jorda pakningsskader og
gjøre jorda tettere, slik at vannet vanskeligere trenger ned til grøftene. Det bør derfor oppfordres til
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å gjennomføre dreneringsarbeid også i dyrkingssesongen, selv om dette medfører tap av avling for
gardbrukeren. For å kompensere noe av dette tapet er det ønskelig at areal/ kulturlanskapstilskudd
også gis til areal som er satt ut av drift i det året det gjennomføres drenering.

Med hilsen
Landbruksavdelingen

landbruksdirektør
Olav Sandlund on Randb

fagkoordinat
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