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Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Fylkesmannen 

i Nord-Trøndelag 
 
 

Helt sentralt og avgjørende for at tilskuddsordninga blir vellykket, er forskriftsutkastets  

beskrivelse av at en rekke tiltak som fjerner vann fra dyrka mark  skal kunne gis tilskudd.  

Dette sikrer at formålet med ordninga kan oppnås. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener 

derfor at det foreliggende forskriftsutkastet, med noen justeringer, vil være et godt redskap for 

å øke dreneringsaktiviteten i fylket. 

 

Fylkesmannens kommentarer for en bedre forskrift 

Til §3  Vilkår   

Kravene til plan er ikke tydelige nok. Forslag til tekst: Foretak som søker om tilskudd må ha 

plan med kart med målestokkangivelse, som viser område og skifte der tiltaket er planlagt, 

samt beskrivelse av problem, tiltak, og forventet virkning av tiltaket. 

Landbruksmeldingas og regjeringas mål om økt matproduksjon bør være et sterkt argument 

for at tilskudd ikke bare begrenses til tidligere grøftet jordbruksareal, men også bør omfatte 

dyrka mark som tidligere ikke er drenert, og drenering ved nydyrking.  Drenering av 

jordbruksareal har foregått over lang tid, og det kan være vanskelig å avklare om et areal er 

grøftet eller ikke. Prinsippet bør være at areal som trenger drenering bør dreneres, uavhengig 

om det er drenert tidligere eller ikke.  Dersom søknadsmengden blir større enn tilgjengelige 

midler, kan kommunen prioritere ut fra §6. Med en så lav tilskuddsandel som det her legges 

opp til, så er liten fare for «misbruk» av tilskudd på unødvendig dreneringsarbeid. 

Å skrive «miljøplan trinn 2 eller tilsvarende»  blir feil, da Miljøplan trinn 2 ikke har noe 

tilsvarende. Teksten kan være: «…miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon». 
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Til §4 Beregning av tilskudd   

Tilskuddssatsen bør heves til minst 1500 kr/da, eller15 kr/ løpemeter grøft.                                                                                                                                        

Begrunnelse: Systematisk drenering med skuffegraver kan koste opp til 8 000 kr/da, og 1 000 

kr/da, tilsvarende 12,5 %, vil da i mindre grad være utløsende for aktivitet. Til sammenlikning 

var tilskuddet i 1999 -2000 ( forrige gang det var tilskudd ) 800 kr/dekar. Kostnadene lå da på 

3500 – 4500 kr/dekar, og tilskuddet utgjorde dermed rundt 20 %.  Med kostnad i 2013 på 

8 000 kr/dekar, vil 20% utgjøre 1 600 kr/dekar.   

For å sikre god planlegging, og for at for utgifter til dette ikke skal ta en uforholdsmessig stor 

del av tilskuddet til selve dreneringstiltaket (og dermed også kanskje bidra til at viktige planer 

/tiltak ikke blir satt i gang), bør forskriften omfatte en mulighet for å gi for eksempel inntil 

50% av ekstern planleggingskostnad i tilskudd, avgrenset oppad til 5000 kroner.  

 

Til §5 Søknad og utbetaling 

Vedr. plan vises til kommentarene til §3.                                                                             

Forskriften beskriver ikke mulighet for delutbetaling av tilskudd. Dette kan være aktuelt i 

store dreneringstiltak, jfr. SMIL-ordningen.                                                                             .                                                                                                               

Forskriften beskriver ikke mulighet for forlengelse av arbeidsfristen. Fylkesmannen foreslår 

at SMIL-forskriftens §3 om arbeidsfrist nyttes.  
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