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Høringssvar forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

 

Det vises til brev fra Landbruks- og matdepartementet, mottatt kommunene 19.04.13, 

vedrørende høring av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

 

Våler og Åsnes kommuner har følgende innspill: 

 

§1. Formål: 

Det bør komme frem at et viktig formål med tiltaket også er å begrense klimautslipp 

(lystgass). Å bedre jordas dreneringsevne vil bidra til redusert klimautslipp. 

 

§3. Vilkår 

Første ledd: 

Tilskuddet til grøfting bør også gjelde areal som tidligere ikke er grøfta. Det brukes i dag 

tyngre maskiner som følge av endringer i bruksstrukturen og økt mekaniseringsnivå, samt at 

klimaendringene med økt nedbør om sommeren, gjør at det er blitt behov for drenering på 

arealer som tidligere har vært sjøldrenerende.  

 

Vi mener det vil medføre store utfordringer for mange grunneiere/søkere å dokumentere 

tidligere grøfta areal. Det finnes kart over grøfta areal fra tidligere perioder der det ble gitt 

tilskudd, men det vil være mange tilfeller der dette mangler. 

 

Som eksempel kan vi nevne at det ved landbrukskontoret i Åsnes er store mengder med 

grøftingsplaner. Svært mange av de gamle planene har dårlig med fastmerker og det er 

usikkert hvor på eiendommen grøftingen er utført. Det var dessuten vanlig med usystematisk 

grøfting med relativt stor avstand samt at man hoppet over tørrere rygger. Det ble også grøftet 

en del i de periodene det ikke var tilskudd og dette har forvaltningen ingen oversikt over. 

Dokumentasjon av tidligere grøfting er i mange tilfeller umulig og uansett svært 

arbeidskrevende. Med eiendomsoverdragelser, jordleie mv. er det etter hvert lite som er lagret 

ute på brukene. Med sterke krav om dokumentasjon av tidligere grøfting vil vi få svært mye 

merarbeid på landbrukskontoret for å forsøke å finne ut av noe av det.  

 

Det er ønskelig å få avklart om myr som tidligere er omgravd, og som har behov for 

drenering, bli definert som ”tidligere grøfta” areal. 

 

Omgravd myr finnes det mye av i Solør og nedgravde kvister / stubber drenerte i mange år i 

de tilfellene en brøt et aurhellesjikt øverst i silten og ofte hadde grøvre jordlag under. Dette 



  Side 2  

tettet seg ofte til etter hvert. Vi har her også flere varianter, for eksempel at ei myr har blitt 

grøftet først og seinere omgravd, men er fortsatt ikke bra pga. tett undergrunn og vannutslag. 

Det skulle her antakelig ha blitt grøftet og fylt disse opp til plogsjiiktet med grov sand. 

 

 

Annet ledd:  

Våler og Åsnes kommuner mener forskriftens krav om grøfteplan, og innholdet i denne, er 

noe diffus. Forskriften må gi klarere føringer på hva planen skal inneholde.  

 

Kartet i grøfteplanen bør kunne være mer en prinsippskisse og planen må ha kostnadsoverslag 

der antall m. grøft og dimensjon mv. går fram. 

 

Ut fra de erfaringer vi har er det å utarbeide detaljerte, koordinatfestete grøfteplaner svært 

arbeidskrevende og kostbart. Og i mange tilfeller dukker det opp feil i gammelt kartgrunnlag 

og avvikende dreneringsretninger, som oppdages under graveprosessen på det gamle anlegget, 

som gjør at det ofte vil bli endring i grøfteplanene.  

 

Vi skjønner det også slik at en detaljert planlegging ikke er ønskelig fra Departementets side, 

men vi ønsker likevel å påpeke den fremtidige store betydningen det er å ha ett godt grøftekart 

arkivert. Det bør derfor være ett krav om plan med koordinatfestet grøfteplankart i etterkant 

av dreneringsjobben: Dette kan enkelt knyttes til dokumentasjonskravet for tiltak i 

miljøplanens trinn 2.  

 

Det går ikke klart frem om det offentlige har oppgaver/ansvar i forhold til (digital) arkivering 

av planer, men det bør arbeides for att kommunen kan legge disse digitale dreneringsplanene 

inn i sin kartløsning.   

 

 

§5. Søknad og utbetaling 

Det forventes at det blir utarbeidet et hensiktsmessig søknadsskjema som også kan brukes i 

kommunenes søknadssvar, samt til gårdbrukers rapportering og anmodning om utbetaling av 

tilskudd. Målet må være et mest mulig effektivt system for tiltaket med enkel saksbehandling. 

Det vises til rutinene fra tidligere ordninger for grøftetilskudd der forvaltningen undertegnet 

innvilget beløp i skjemaet uten lange saksutredninger. Blir det strenge krav til saksbehandling 

som ved nydyrkingssøknader blir dette mye mer arbeidskrevende enn det landbruks-

forvaltningen har ressurser til. 

 

  

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kristine Rossebø 

leder felles landbrukskontor 

 
 

 
 

 


