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Uttale til høring - ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket fra Strand kommune.

Viser til høringsbrev og høringsnotat datert 09.07.2014.

Vurdering og konklusjon:
Strand kommune meiner at forslag til ny forskrift om produksjons- og avløsertilskudd er
vanskeligere å forstå både for søker og for de som skal forvalte ordningene.

Da det i dag er et veldig forkus på forenkling i landbruksforvaltningen, og det presiseres at ny
forskrift vil bli en forenkling, men vi mener at det som er lagt frem, ikke vil gi ei forenkling i
praksis. Den nye forskriften har en del vanskelige regler og fortolkinger. For den som søker
må reglene være enkle og forståelige. Det stilles også høge krav til god forvaltning, og da må
reglene være klare og at det er lett å trekke grenser. Utkastet vil mest sansynleg føre til mer
krevende forvaltning og større rom for tolking. Større risiko for usaklig forskjellsbehandling
kan være avgjørende vis ikke reglene er gode nok. Er reglene klare blir behandlingen mer lik
for søkerene.

Gjennomgang av punktene:
- 2.2.1 Kravet til vanlig jordbruksproduksjon

Forskriften må ha gode retningslinjer i rundskrivet der det går klart frem hva som menes med
«vanlig jordbruksproduksjon».

- 2.2.2 Oppheving av kravet om tilknytting til landbrukseiendom
Vis dette kravet skal fjernes er det likevel viktig med tydelige retningslinjer om hva som ligger
i kravet til vanlig jordbruksproduksjon.

- 3.2 Felles formelle eierinteresser
Fjerning av regelen om felles eierinteresser vil sansynligvis ikke føre til noe forenkling. Det er
i dag en øking i etablering av selskapsformen AS, og fjerning av regelen vil gjerne bli at flere
«uthuler» regelverket.
Vis det blir endringer her, vil det være heilt nødvendig med retningslinjer for behandling i
disse sakene.

- 3.3 —Driftsfellesskapsregelen
Her er det helt avgjørende at det lages helt klare retningslinjer. Driftsfellesskap er det mest
kompliserte vi i forvaltningen jobber med. Det er her vi skulle hatt mer kunnskap om
regnskap/ økonomi og jus. Spesielt i forvaltnigens kontrollfunksjon.
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- 4.3 Tilskudd til jordbruksareal
Krav til gjødslingsplan og sprøytejournal er ok.

Inngrep i kulturlandskapet, enig at i regelen om at det må være godkjenning etter annet
regelverk. Her må det presiseres mer hva som menes med annet regelverk.

- 4.5 —Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid.
Positivt at tilskudd til aviøsning ved ferie og fritid er tatt inn i samme forskrift som
produksjonstilskudd.
Dei som driver samdrift vil bli rammet, da det heter at personer som har næringsinntekt fra
foretak, ikke har rett på tilskudd. Må være unntak for samdrifter her.

- 7 —Organisering av kontrollarbeidet.
Slik denne ordningen praktiseres i dag er de kommunen som hjelper/ gir råd til søkerene om
regelverket. Kommunen godkjenner søknadene, og etterpå kontrollerer de samme søkerene.
Kan være vanskelig i saker som er litt omfattende. Kanskje bør en del av kontrollarbeidet
som kommunen har bli flyttet til Fylkesmannen.

Med hilsen

Signe Erevik
Fagkonsulent jordbruk
Plan og Forvaltning
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