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Forskriftomtilskuddtil dreneringavjordbruksjord- høring

Høringsfristen er satt til 31.05.2013.

Tilskudd til drenering skal reguleres i separat forskrift og Miljøplan trinn 2 vil bli krevd
for å søke dreneringstilskudd. Det skal bare gis tilskudd til fornying av grøfter (dvs.
drenering av tidligere grøftet jord) med 1000 kr i tilskudd per dekar. Søknaden skal
inneholde en grøfteplan med kart.

Begrepet drenering har en bredere betydning enn begrepet grøfting, og det er mulig å få
tilskudd til flere alternative måter å drenere på.

Det er positivt at dreneringstilskuddet kommer tilbake. Jordbruksarealene har forfalt, det
er blitt grøftet mindre etter at forrige grøftetilskudd forvant. Det tilbys begrensede
midler men tilskuddet pr dekar bør være av en slik størrelse at det blir "økonomisk
forsvarlig" for bonden å foreta denne dreneringen med litt "økonomis hjelp" fra staten.

Det er naturlig at det enten er eiere eller leiere av en landbrukseiendom som kan motta
tilskudd, og at de oppfyller vilkårene for produksjonstillegg i jordbruket.

Grøfteplanen må inneholde hvordan det planlegges å dreneres, og gi en kort beskrivelse
av egnetheten til utløpet for grøftesystemet. Det siste her er meget viktig.

Det er viktig at det presiseres at ingen får tilskudd hvis tiltaket er påbegynt.

Tilskuddet ved systematisk grøfting på 1000 kr pr dekar bør aksepteres, også at beregnet
tilskudd under 5000 kr ikke utbetales.

Dokumentasjon på at arbeidet er utført er et naturlig grunnlag før tilskuddet kan
utbetales, og det er greit med en arbeidsfrist på 3 år, som for andre ordninger. En bør
være streng med arbeidsfristen slik at ubrukte midler raskt kan omfordeles til andre
søkere.

Det er helt naturlig å prioritere søknadene etter der dreneringen gir økt
jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning.
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Det er selvsagt at tillatelse fra kulturminnemyndighet må innhentes før
dreneringssøknaden kan godkj ennes.

De siste paragrafene i forskriften omhandler standard om retting av feilutbetalinger,
avkorting av tilskudd og innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp.

Kommunene v/landbrukskontoret skal forvalte og fatte vedtak om tilskudd.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Landbrukskontorene klarer å gjennomføre denne forvaltningsoppgava fortsatt, selv om
det er blitt færre landbruksfaglig personell som behandlet slike saker forrige gang vi
hadde denne tilskuddsordningen.

Med hilsen

sign.
Anne Karine Garnaas
landbrukssj ef Olav ik

jordbrukssjef i Asker og Bærum
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