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HØRING - FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV
JORDBRUKSAREAL FRIST: 310513

Vedlegg:

1. Høring — forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Saksopplysninger:

Med henvisning til Prop. 122 S(2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i
statsbudsjettet for 2012 m.m. 7.3.6 har departementet sendt ut forslag til forskrift om tilskudd
til drenering av jordbruksjord på høring.

I Meld St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken legges det vekt på økt bærekraftig
produksjon av mat. For å sikre en slik utvikling er det nødvendig å ha en god kvalitet på
jordbruksjorda. Landbrukstellingen 2010 viste at 840 000 dekar fulidyrkajord er dårlig
drenert. Det er avgjørende for framtidig matproduksjon at den fulldyrka jorda er godt drenert.
God drenering vil også bidra positivt ved å redusere faren for erosjon og overflateavrenning
av næringsstoffer til vassdrag.

I Prop. 122 S (2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2012 —endringer i statsbudsjettet for 2012
m.m. heter det:[...] Det skal bare gis tilskudd tilfornying av grafter. Detforeslås å avsette
100 mill, kroner til grøfting, og at midleneforvaltes gjennom den kommunale SMIL-
ordningen. Detforeslås et tilskudd på inntil 1000 kronerper daa grøftet areal. Søknad om
grøftetilskudd skal inneholde en grøfteplan med kart. Det kreves Miljøtrinn 2for å søke
grøftetilskudd. Miljøplan trinn 2 inkluderer stedfesting avforetakets miljø- og kulturverdier
ogprioritering av aktuelle tiltak Midlenefordeles tilfiilkene utfra andelfulldyrka areal, men
hvor kornarealer og grønnsaks- ogpotetarealer tillegges dobbel vekt. Fylkesmannen fordeler
midlene videre til kommunene.

Landbruks- og matdepartementet foreslår at tilskuddet til drenering av jordbruksjord reguleres
i separat forskrift, til tross for at det er forutsatt at dette skal være en del av SMIL-ordningen.

Det fremgår videre av høringsuttalelsen § 3. i annet ledd at foretaket har miljøplan trinn 2 eller
tilsvarende miljøinformasjon. I forbindelse med søknad om tilskudd til drenering så må
effekter på naturmangfold, kulturminner og vannforekomster vurderes for det arealet som er
planlagt drenert. Utløp av grøftesystem skal legges på en måte som ikke medfører
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forurensning eller annen skade. Søker har også et selvstendig ansvar for at eventuell konflikt
med automatisk fredete kulturminner synliggjøres i miljøplanen.

Vurderinger:

Aurskog-Høland kommune mener tilskudd til drenering av jordbruksareal er et viktig tiltak
som vil bidra til økt matproduksjon.
Mye av den dyrka marka i Aurskog-Høland kommune trenger oppgradering av eksisterende
grøfteanlegg og dette tilskuddet vil øke interessen for grøfting.
Kommunen gir sin tilslutning til høringsutkastet.

økonomiske vurderinger:

Forskriften vil ikke ha noen store økonomiske konsekvenser for kommunen, men vil medføre
økt saksbehandling hos administrasjonen.

Konklusjon:

Rådmannen støtter høringsutkastet.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet har ikke innspill til forskriften.

Védtaki FORMANNSKAPET:

Formannskapet har ikke innspill til forskriften.

Utskrift til: Ingrid Hedum for oppfølging

Bjørkelangen, 28.05.2013

sekretær
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