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Høringsuttalelse til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

 

Det vises til Departementets høringsbrev av 19.04.2013 – med høringsfrist satt til 31. mai 2013.  

 

Forskriften og tilskuddsordningen er lenge imøtesett. 

 

Time kommune finner § 4 – «beregning av tilskudd» – noe uklar m.h.t. hva slags grøfting som skal støttes 

med kr. 1000/dekar og hvilke som kun skal gis kr. 10/løpemeter.  Hva med samlegrøfter ? – vil disse 

omfattes av første alternativet, slik at f.eks. et areal på 100 dekar med et grøftesystem ellers i orden kunne 

være berettiget til kr. 100.000 for utskifting og forbedring av samlegrøften, som ofte kan være eid av flere 

i felleskap?  Det bes om en nærmere presisering av kravene for tilskudd samtidig som vi på det sterkeste 

vil oppfordre til at det spesifikt sies at samlegrøfter vil omfattes av ordningen – og da ved dekar-

alternativet. Slike samlegrøfter er kostnadskrevende, og kr. 10 pr. løpemeter vil ikke virke nevneverdig 

stimulerende. De har naturligvis også stor betydning i forhold til vassdragene. 

 

Ellers har vi fra Time bondelag mottatt følgende innspill i sakens anledning: 

«Time Bondelag ønsker ei rettferdig fordeling av midlene.  Får ein lettere grøftetilskudd på grasmark viss 

ein legg om til kornproduksjon? 

Vi trur at her det store muligheter for stort svinn i ekstra byråkrati, dette må unngås og dei som skal 

godkjenne areal til grøfting må vere fagfolk som he kunnskap om grøfting samt forskjellige vekstkulturer.  

Ellers er det ingen vits å ha prioriterte vekstarealer som skal vektleggast framfor andre.»   

 

Time kommune har full forståelse for, og slutter opp om, dette innspillet fra Time bondelag, 

som for øvrig synliggjør problemet kommunene har i forhold til liten agronomisk 

kompetanse, jfr. fjerningen av kompetansekravet i sin tid.   

Vi undres og på at korn og grønnsaker skal prioriteres fremfor grovforproduksjon, og mener 

ellers at kommunene, og ikke Departementet, er rette instans til å forsetå denne prioriteringen.  

 

 

Med helsing 

 

Brit Jorunn Haslemo       Kirsten Smedvig 

avd.leder landbruk, miljø og kulturvern    jordbrukssjef 
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