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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRENERING AV
JORDBRUKSJORD

Det vises til høringsbrev av 19.04.2013.

En har følgende kommentarer/merknader til foreliggende forslag til forskrift:

Til 1:

Forslag til omformulering av første del av forskriftsteksten til:

Formålet med forskriften er å legge til rette for bedre vekst- og driftsforhold på
jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord, samt osv 


(«med potensial for økt jordbruksproduksjon» tas ut da all dårlig drenert jord har potensial for
kvantitativ/kvalitativ produksjonsøkning).

Til 3:

I første ledd bør «leietaker» byttes ut med «foretak som driver landbrukseiendom(mer)».
Videre mener en at tilskuddsordningen bør omfatte alt jordbruksareal i drift med behov for
bedre drenering, uavhengig av tidligere drenering. Driftsomlegging (fra f.eks. gras til
krevende åkervekster), tyngre maskiner og et våtere klima kan føre til at det blir reelle behov
for dreneringstiltak på tidligere sjøldrenerte jordbruksarealer. Drenering i forbindelse med
nydyrking kan unntas konkret.

I andre ledd introduseres begrepet «foretaket», uten at det er nevnt tidligere i forskriften. En
mener at det her bør beskrives informasjons-/dokumentasjonskrav til dreneringstiltaket (og
ikke til tilskuddssøker). Begrepet «miljøplan trinn 2» bør forbeholdes tiltak som er spesifikt
miljøretta og ikke nyttes i forbindelse med tradisjonelle kultiveringstiltak som inngår i vanlig
jordbruksdrift. Miljøplan-begrepet vil utvannes dersom det brukes i sammenhenger der
miljøaspektet er fraværende eller perifert.

Forslag til omformulering av de to første ledd i bestemmelsen til:
Tilskudd etter denne forskrift kan gis til eier av landbrukseiendom eller til foretak som
driver landbrukseiendom(mer) og som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd i
forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 3. Tilskuddet gis
bare til drenering av full-/overflatedyrka jord som er/har vært i drift. Drenering i
forbindelse med nydyrking er ikke tilskuddsberettiget.

Dreneringstiltaket må være faglig tilfredsstillende planlagt og beskrevet i form av
- grøftekart påført grøftelengder, rørdimensjoner, grøftedybde og evt. tverrprofiler
- kart, tverrprofiler og arbeidsbeskrivelse ved profilering/omgraving.

Tiltakets eventuelle virkning på miljøforhold må være beskrevet.
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Til § 4:

Ut fra den antakelse at forskriftsendringer er mer ressurskrevende enn kun endringer i
tilskuddssatser med hjemmel i forskrift, mener det bør vurderes å utelate krone-satsene for
tilskudd i forskriftsteksten. Det vil si at det i forskriften bare fastsettes de to prinsippene for
utmåling av tilskudd, dvs. per dekar og per løpemeter grøft, og at de konkrete satsene gis
gjennom rundskriv.

Videre mener en at minimumsbeløpet for utbetaling av tilskudd er satt for høgt og vil
innebære en skjevfordeling til ugunst for små enheter. Med dagens kostnadsnivå må
dreneringstiltaket minst komme opp i en investering på kr 30.000-35.000 før det utløser
tilskudd. Små eiendommer/enheter, og spesielt i områder og under forhold hvor systematisk
grøfting ikke er nødvendig/hensiktsmessig, vil derfor i for stor grad falle utenfor
tilskuddsordninga. Det er klart at det er et skjæringspunkt når det gjelder ressurser til
administrasjon av ordninga i forhold til tilskuddsbeløp, men en mener at nedre grense for
tilskuddsberettiget tiltak bør halveres, og at bestemmelsen mest fleksibelt kan utformes slik:

For at tilskudd skal utbetales må dreneringstiltaket omfatte et areal på minst 2,5 dekar
ved systematisk grøfting, profilering og omgraving, og minst 250 løpemeter grøft ved
annen grøfting.

At tilskuddssatsene på kr 1.000 pr. dekar og kr 10 pr. løpemeter grøft er for låge til å være
tilstrekkelig stimulans til at nødvendig drenering blir iverksatt, er en sak for seg. Generelt bør
kanskje ikke Stortinget inviteres til å vedta konkrete tilskuddssatser. Spesielt er en sterkt
tvilende til om tilskuddssatsene er høge nok til å utløse «agronomisk nødvendig»
dreneringsaktivitet på leid jord, og med bakgrunn i den høge og økende leiejordsandelen i
jordbruket skaper dette betenkeligheter når det gjelder målsettinga om økt norsk
jordbruksproduksjon.

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE
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