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Forslag til forskriftsendring i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 9 8 - 
uttalelse 

Vi viser til oversendt forslag til forskriftsendring i forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket 8 8, med 20. januar som frist for merknader. Vi vil beklage at vi ikke har svart f ~ r ,  
noe som skyldes sykdom ved avdelingen. 

Vi slutter oss til endringsforslagene. "Milj~krav" vil passe bedre til det faktiske innholdet i 
paragrafen enn det dagens overskrift "Kulturlandskapskrav" g j ~ r .  Videre mener vi også det 
vil vzere mer naturlig å fokusere på områder enn på den enkelte landbrukseiendom når det 
gjelder forurensning. Det vil viere enklere å fastsette en forskrift om bestemte 
jordarbeidingsrutiner eller lignende for bestemte områder, enn å vurdere hver enkelt eiendom 
og g j ~ r e  enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle. Slik vi ser det, er det også riktig å ikke bare tenke 
på erosjonsfaren, men også på hvor sårbar resipienten er. 

Til slutt vil vi Ønske dere lykke til med resten av arbeidet med forskriftsendringen. 

Med hilsen 

Phadnhild ~ e l h n d s ~  (e.£) 
fagsjef 

Laila Marie Sorte 
fylkesagronom 
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