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Svarbrev: Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

 

Miljøverndepartementet viser til høringsbrev og utkast til forskrift om tilskudd til 

drenering av jordbruksjord datert 19.04. 2013.  

 

Miljøverndepartementet viser til teknisk jordbruksavtale 2012 hvor tilskuddet er omtalt 

som et grøftetilskudd og hvor tilskuddet skulle prioriteres på korn- og 

grønnsaksarealer.  Vi viser til teknisk jordbruksavtale, Prop. 122 S(2011-2012) som fikk 

tilslutning av Stortinget 14.06.2012. MD konstaterer at føringene fra Stortinget er blitt 

endret til en bredere begrepsbruk og omformulering fra ”tilskudd til grøfting”, til 

”tilskudd til drenering”.   

 

Vi mener forskriften må inneholde en klar henvisning til at tilskuddet skal prioriteres på 

korn- og grønnsaksareal i tråd med intensjonene for ordningen for å øke 

matproduksjonen og for å oppnå best mulig miljøeffekt.  

 

Det er svært viktig at kommunen erkjenner den nye rollen de nå får på 

kulturminnefeltet i henhold til denne forskriften. Dette må tydeliggjøres i Landbruks- 

og matdepartementets sin oversendelse til den regionale og kommunale 

landbruksforvaltningen.  

 

For at kommunen skal være i stand til å kunne vurdere om tiltaket kan komme i 

konflikt med automatiske fredete kulturminner må de ha tilstrekkelig med kunnskap og 

ikke minst ha god dialog med regional kulturminnemyndighet. Denne dialogen er 

svært viktig, særlig i de saker der kommunen er usikker, og vil bidra til å sikre 

forutsigbarhet og at kommunens avgjørelse ikke setter den i en rettslig vanskelig 



Side 2 

 

situasjon om det i ettertid viser seg at automatisk fredete kulturminner er gått tapt/blitt 

skadet. For å lette kommunens saksbehandling er det derfor av stor betydning at 

Landbruks- og matdepartementet/Statens landbruksforvaltning bidrar til å utvikle et 

godt informasjons- og veiledningsmateriale og at søknadsskjemaet blir tilstrekkelig 

utfyllende. Videre må det understrekes viktigheten av at kommunen dokumenterer 

hvilke søk/undersøkelser de faktisk har foretatt. Kulturminneforvaltningen vil bistå 

landbruksforvaltningen så langt det er mulig i implementeringen av denne forskriften.   

 

MD er positive til at formålet med ordningen også omfatter forbedret miljøtilstand ved 

mindre utslipp av næringsstoffer til vann og luft. Vi mener imidlertid at det må komme 

tydeligere fram i formålet at grøfter ikke skal ha negative effekter på vannmiljøet og at 

tiltaket må utføres på en måte som minimerer eksponering av jord, reduserer erosjon 

og avrenning av jord og næringsstoffer til vassdrag, og som bevarer det naturlige nivået 

og dynamikken i tilliggende vassdrag. 

 

Når det gjelder § 3 Vilkår, 3 ledd i forskriften og teksten knyttet til denne paragrafen om 

eventuell tillatelse etter annet lovverk, så vil Riksantikvaren redegjøre nærmere for 

dette i eget brev til regional kulturminneforvaltning og kommunene. Dette vil særlig 

være aktuelt for de tilfeller det er dokumentert/påtruffet automatisk fredete 

kulturminner og hvordan en eventuell dispensasjonssak fra kulturminnelovens § 8, skal 

håndteres.  

 

Med hilsen 

 

 

Brita Slettemark (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Lajla Tunaal White 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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