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HØRING- FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

Vi har gått igjennom forskriften og vil komme med følgende forslag til endringer begrunnet
med kommentarer:

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å øke kvaliteten og avkastningen på jordbruksareal, samt å
redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Kommentar: Vi mener at ingen bonde vil grøfte et areal som ikke har potensial for økt
produksjon. Setningen om dette synes derfor unødvendig. Jordbruksareal kan være fulldyrket,
overflatedyrket eller innmarksbeite. For fulldyrket areal vil lukkede grøfter være mest aktuelt,
mens for overflatedyrket areal og innmarksbeiter vil åpne grøfter, enten systematisk eller
enkeltgrøfter, være de mest gjeldende. "Jordbruksareal" er et godt innarbeidet uttrykk både i
forvaltningen og i næringen. Ordet "Jordbruksjord" foreslås sløyfet.

§ 3. Vilkår
Tilskudd etter denne forskriften kan gis til eier av landbrukseiendom eller til leietaker som
oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket jf. forskrift av 22. mars 2002 nr 283 §
3. Tilskuddet gis til drenering av jordbruksareal.

Kommentar: Jfr. Landbruksmeldinga 2012 (Meld. St. 9 2011-2012) er det satt som mål å øke
matproduksjonen i landet med 20 % i løpet av en 10 års periode. En begrensning av
tilskuddet til bare å gjelde jordbruksareal som tidligere har vært grøftet gir et motstridende
signal i forhold til Landbruksmeldingas ambisjoner. En definisjon på "tidligere grøftet" kan
også avstedkomme unødvendige utfordringer. Vi forslår at vilkåret om at det ikke skal gis
tilskudd til tidligere grøftet jordbruksareal sløyfes. Resten av det som står under § 3 synes
greit.
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§ 5. Søknad og utbetaling

Kommentar:
I tillegg til det som står i høringsutkastet mener vi det bør stå en setning om kommunens
behandling. Forslag: Kommunen kan stille krav til planen og planen bør inneholde en
beskrivelse av hvordan det er med uttreksmuligheter, rørdimensjoner som skal brukes og
gjerne om filtermateriale —behov for pukkbrønner m.v.

For øvrig er det vår mening at tilskuddet er alt for lite sett på bakgrunn at det på morene og
myr koster om lag kr. 10.000 pr. dekar å grøfte systematisk.

Ingen kommentar til resten av forskriften.

Med hilsen
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Stein Enger ()
Landbrukssjef

Kopi til: Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen, Boks 4034, 2306 Hamar
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