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Høring – forskrift om tilskudd til drenering av jorbruksjord 
 

I forbindelse med forarbeidet spilte vi inn via faggruppen de samme momentene som vi 

poengterer i høringen her:  

 

Forskriften er tilstrekkelig etter våre begreper, bortsett fra følgende bestemmelse i § 3: 

«Tilskuddet gis bare til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet.» 

- Dette virker urimelig og ulogisk sett i lys av målet om produksjonsøkning og faktisk 

grøftebehov. 

- Avgrensningen må begrunnes. 

- Mye bakkeplanerte arealer er ikke grøftet og har et stort grøftebehov. 

- Ekspertgruppa for økt kornproduksjon peker på at det er behov for nydyrking for å nå 

målet om økt matproduksjon. Dette er også jord som ofte må grøftes. 

 

Et argument for å gi tilskudd til grøfting av nydyrkinger som blir stadig mer aktuelt, er at vi 

trenger mer jord som ikke er flomutsatt, og som har intakt naturlig jordstruktur for å 

kompensere for synkende norsk matproduksjon i et vått klima. 

 

Et vesentlig moment som er enda tydeligere nå i vår, er at vilkåret om at «Foretaket må ha 

grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon …» ikke må 

håndheves for strengt, og at tidspunktet for gjennomføring i forhold til jordas lagelighet er 

helt avgjørende for tilfredsstillende resultat.  

Tidligere fantes det kompetanse på landbrukskontorene til å utarbeide grøfteplan. Slik 

kompetanse må i våre dager kjøpes andre steder, hvilket utgjør en vesentlig kostnad og 

kapasiteten er sterkt begrenset her som den er i grøfteentreprenørbransjen. I praksis er det opp 

til bonden og entreprenøren hva de mener er best, og best resultat blir det med erfarne 

spesialiserte grøfteentreprenører.  

Med dagens GPS-styring og annet avansert utstyr, lages de beste kartene etterpå som viser 

hvor drensrøra faktisk er lagt. Dvs. at det er lettere å få utarbeidet dokumentasjon etter 

grøftinga enn en riktig, detaljert plan på forhånd, som i tillegg vil koste en stor del av 

tilskuddet.  

 

Kravet til plan i forbindelse med søknad bør som minimum være en avmerking av området på 

kart, med beskrivelse av behov, dimensjonering og gjennomføring, med et kostnadsoverslag 

fra entreprenør. Det bør settes vilkår om detaljert kart med koordinatfesting av grøftene for 

sluttutbetaling av tilskuddet. 
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