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Forslag til Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
- Høring

Vi viser til deres brev av 19.04.13 der vi gis anledning til å komme med kommentar til
forslag til Forskrift om drenering av jordbruksjord.

§ 2
Slik grøfting er foreslått definert kan grøfting komme inn under både tilskudd til drenering
av jordbruksjord og hydrotekniske tiltak innen SMIL-ordningen. Tidligere var det et skille
slik at rørdimensjon på 6 tommer og større skulle regnes som hydroteknisk tiltak. Det
samme gjelder også avskjæringsgrøfter mot andre arealer. Fylkesmannen tilrår at det
settes en klar grense mellom hva som kan dekkes av tilskudd til drenering av
jordbruksareal og hva som kan dekkes innenfor SMIL-ordningen.

§ 3
Det er foreslått at det bare kan gis tilskudd til jordbruksareal som tidligere har vært grøftet.
Fylkesmannen mener at det bør gis tilskudd til alt jordbruksareal uavhengig av om det har
vært grøftet tidligere. Enkelte areal har bare svært gamle grøfter og etter at det ble slutt
med tilskudd til grøfting har det vært dårlig med kartfesting av grøftefelt.
Forvaltningsmessig vil det derfor ofte være uklart om et areal er grøftet tidligere. Større
maskiner og mer intensiv nedbør krever også bedre drenering slik at det er behov for
drenering av areal som tidligere var sjøldrenerende. Slik det står i forslaget vil det heller
ikke kunne gis tilskudd til drenering av myr som er tidligere omgravd, jf. foreslåtte
definisjon av grøfting.

For å hindre at tilskuddet til drenering skal bli et bidrag til nydyrking, bør det kunne stilles
krav om jordbruksarealet det skal gis tilskudd for, skal være klassifisert som
jordbruksareal og ha vært godkjent for produksjonstilskudd i minst 3 år.

§4
Tilskuddssatsen på kr 1.000,- pr. dekar er fastsatt i jordbruksavtalen, men tilskuddet vil
utgjøre en svært liten del av de samlede kostnadene ved drenering av steinrik jord der en
må benytte gravemaskin. For enklere å kunne endre tilskuddssatsen mener
Fylkesmannen den bør tas ut forskriften og fastsettes i jordbruksavtalen.

§5
Fylkesmannen har merket seg at det stilles små krav til plan og at faglig gjennomføring i
stor grad er overført til søkeren/entreprenøren. Dette er sikkert greit der det benyttes
gravehjul, men ved bruk av gravemaskin i kupert terreng er det viktig med god planlegging
og gjennomføring.
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Før ferdiggodkjenning og utbetaling av tilskudd bør det stilles krav om at grøftene er
kartfestet med GPS slik at det det er mulig å finne dem igjen for spyling og annet
vedlikehold.Skog og landskap planlegger implementering av GPS- og kartfiler i gårdskart
på internett (GPI). Dette vii være en rasjonell og enkel måte å få stedfesting av grøftene i
et varig system.

Med hilsen

Joar Brukvangen Lars Martin Hagen
ass. landbruksdirektør fylkesagronom
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