ARNE HERMSTAD
Mobilnummer

E-post

906 80 482

aherms@broadpark.no

Kontonummer **** ** 01298

Vedtaksdato

Vedtak fattet av

Søknadsdato

Vår ref.

17.10.2019

Indre Fosen kommune

30.09.2019

2019/7503, Agros 120647

Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Sammendrag: Indre Fosen kommune innvilger inntil 4 000 kroner i tilskudd til ARNE
HERMSTAD for å drenere jordbruksjord. Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er
17.10.2022.

Indre Fosen kommune viser til søknad mottatt 30.09.2019.

ARNE HERMSTAD søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord på eiendommen med
matrikkelnummer 5054-39/4 for følgende tiltak i perioden 03.10.2019 – 06.10.2019:
systematisk grøfting – 1 dekar
avskjæringsgrøfting – 90 løpemeter, 1 dekar blir berørt

Begrunnelse for vedtaket
Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til
drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren
for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.
Etter forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-25-769 (heretter kalt
dreneringsforskriften) § 3, kan det gis tilskudd til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet
jordbruksareal, og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer
som ikke tidligere er grøftet. Du må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den
miljømessige virkningen av dette.
Du finner satser og beregning i vedlegg til dette vedtaket.
Indre Fosen kommune innvilger i henhold til dreneringsforskriften § 4 inntil 4 000 kroner i
tilskudd til:
annen grøfting (usystematisk) – 85 løpemeter, 1 dekar blir berørt
avskjæringsgrøfting – 81 løpemeter, 1 dekar blir berørt
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Formålet med forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er i dette tilfellet oppfylt. Det
søkes om tilskudd til drenering for å bedre kvaliteten på grøftet jordbruksjord. Tiltaket vil øke
produktiviteten på jorda. Vår vurdering er at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på
naturmangfoldet, tiltaket vurderes derfor ikke ifht prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12.
Tiltaket vil heller ikke påvirke vannforekomsten det drenerer til i vesentlig grad. Tiltaket vil føre til
lavere risiko for erosjon og overflateavrenning.
Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, f.eks. plan- og
bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og
forurensingsforskriften.

Vilkår
Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 17.10.2022. Dersom du ikke overholder fristen,
bortfaller tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.
Du skal melde oppstart av dreneringsarbeidet til kommunen, slik at kommunen kan føre tilsyn med
arbeidet.
Tilskuddet er knyttet til det omsøkte tiltaket, og det arealet du har stedfestet i kartet vedlagt
søknaden. Dersom du ønsker å endre det omsøkte tiltaket eller plasseringen av grøftearealet, må
kommunen godkjenne dette.
For å være berettiget til tilskudd, kan ikke tiltaket medføre vesentlig skade for annen eiendom og
naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk
fredete kulturminner. Tiltak som er påbegynt før tilskudd er innvilget, er heller ikke
tilskuddsberettiget.
Dersom du ikke overholder vilkårene, kan tilskuddet bortfalle, jf. dreneringsforskriften § 3.

Rapportering og utbetaling
Du skal etter at tiltaket er gjennomført dokumentere grøftingen med et grøftekart. Kartet skal vise
målestokk og være mellom 1:1 000 og 1:5 000. Grøftekartet skal videre vise grøftene med merking
av antall meter og rørdimensjoner for sugegrøfter og samlegrøfter. Kartet skal i tillegg vise åpne
grøfter med merking av antall meter. Du skal også merke av og angi koordinater for utløp og
kummer i kartet. Dette vil forenkle arbeidet med å kontrollere, dokumentere og vedlikeholde
grøftene i ettertid.
For at kommunen skal kunne kontrollere tiltaket, må du sende melding om avsluttet grøfting til
kommunen før jordarbeiding igangsettes.
Innen 17.10.2022 ber du Indre Fosen kommune om å få utbetalt tilskuddet på
rapporteringsskjemaet som du finner på www.landbruksdirektoratet.no. Du må dokumentere hva
som er gjort. Grøftekart i samsvar med krav til grøftekart er påkrevd dokumentasjon. Annen aktuell
dokumentasjon kan f.eks. være:
faktura fra entreprenør eller andre aktører
kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell
Ved manglende eller mangelfull rapportering inkludert dokumentasjon innen fristen, bortfaller
tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.
Indre Fosen kommune utbetaler innvilget tilskudd når tiltaket er utført og påkrevd dokumentasjon
for tiltaket er godkjent. Indre Fosen kommune kan også utbetale tilskudd på bakgrunn av godkjent
dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.
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Kontroll
Kommunen og fylkesmannen kan foreta kontroll etter dreneringsforskriften § 8.

Avkorting og krav om tilbakebetaling
Feil i utbetalt tilskudd kan rettes ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra
mottakeren, se dreneringsforskriften § 9.
Tilskuddet kan også avkortes helt eller delvis dersom mottakeren har oppgitt feil opplysninger
uaktsomt eller forsettlig, eller i henhold til forvaltningsvedtak eller dom uaktsomt eller forsettlig har
drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, se dreneringsforskriften
§ 10.

Plikt til å varsle om fredete kulturminner
Dersom automatisk fredete kulturminner oppdages mens tiltaket er i gang, må fylkeskommunen
/Sametinget varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. Arbeidet må også stanses
hvis tiltaket kan ødelegge kulturminnet ved at det blir skadet, tildekket, flyttet eller på annen måte
blir utskjemt. Dersom du ikke følger disse bestemmelsene, vil du ikke være berettiget til tilskudd.

Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket til Fylkesmannen i Trøndelag. Send klagen til Indre Fosen
kommune. Vi vil sende saken videre til Fylkesmannen i Trøndelag dersom vi ikke omgjør vedtaket.
Klagefristen er tre uker etter at du mottok dette brevet. Du kan også be om å få se dokumentene i
saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Faglig informasjon om drenering
På www.landbruksdirektoratet.no finner du faglig informasjon om drenering av jordbruksjord.
Med hilsen
for Indre Fosen kommune

Saksbehandlet av: Liv Heide
Godkjent av:

Tore Solli

Side 3 av 5

Grunnlaget for vedtaket
Dersom opplysningene ikke er de samme som i søknaden, finner du forklaring i fotnote.
Søker
24.01.1942, ARNE HERMSTAD
Landbrukseiendom
5054-39/4
Jeg er
Eier
Tidligere drenert eller planert
Arealet er tidligere drenert
Tiltak 1
Annen grøfting (usystematisk)
Løpemeter grøft: 85 meter
Berørt areal: 1 dekar
Type filtermateriale: Grov pukk
Mengde filtermateriale: 4 m3 per 100 meter grøft
Avskjæringsgrøfting
Løpemeter grøft: 81 meter
Berørt areal: 1 dekar
Planlagt anleggsperiode
03.10.2019 – 06.10.2019
Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)
5 000 kroner
Fotnoter til grunnlaget for vedtaket
1. Endring fordi det er søkt systematisk grøfting, vår vurdering er at dette er usystematisk grøfting.
Antall meter stemte ikke med tall i kartet, endret fra 90 til 85.
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Hvordan blir tilskudd til drenering beregnet?
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving
utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft
begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar, jf. dreneringsforskriften § 4.
Type tiltak

Drenert areal (dekar)

Kroner per dekar

Beregnet tilskudd

Systematisk grøfting
Profilering
Omgraving
Sum

Type tiltak

0

Løpemeter grøft
(meter)

0

Berørt areal
(dekar)

Kroner per
løpemeter

Kroner per
dekar

Beregnet tilskudd

Annen grøfting
(usystematisk)

85

1

30

2 000

2 000*

Avskjæringsgrøfting

81

1

30

2 000

2 000*

166

2

Sum

4 000

* Tilskuddet til løpemeter grøft er her begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar berørt areal.

Beregnet tilskudd: 4 000 kroner

Side 5 av 5

