
Tilskudd til drenering
Bård Kollerud – Rakkestad kommune



Hvem kan søke om tilskudd?

1. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, 
kan søke om tilskudd til drenering. 

2. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

3. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere 
er grøftet.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke#hvem-kan-soeke-om-tilskudd-


Hva gjør landbrukskontoret med søknaden?

• Undersøke søknaden med tanke på naturmangfold 

• Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, må 
også regional kulturminnemyndighet vurdere søknaden. Kommunen vil da 
innhente uttalelse fra kulturminneforvaltningen. I enkelte saker kan det være 
nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan 
uttale seg endelig. 

• Hvis arealet du søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten 
alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

• Landbrukskontoret gjør vedtak og oversender saken til Fylkesmannen som 
utbetaler tilskuddet. Landbrukskontoret gjør kontroll og utbetaler tilskuddet 
når jobben er utført.



Hvor stort er tilskuddet?

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord - systematisk grøfting, utgjør 2 
000 kroner per dekar fra 1. juli 2017. 

• Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft 
begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.



Tiltak: Hva menes med tiltaket:
Systematisk grøfting Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom 

grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre 
en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

Profilering Overflateforming der et system av åpne grøfter med 
møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning 
av arealet.

Omgraving Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord 
legges under og et lag av undergrunnsjord legges på 
toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre 
bæreevne.

Avskjæringsgrøfting Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra 
overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

Annen grøfting (usystematisk) Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å 
tørrlegge mindre partier på jordet.

Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:



Hvordan søke?

Søknadsskjema finner man på landbruksdirektoratet.no eller hos din 
kommune. 

NLR eller entreprenør bistår med planlegging

Hva skal med?

1. Søknadsskjema, plan for drenering og miljøvurdering av drenering

2. Kart med påtegning – for eksempel gårdskart hos Nibio

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes.
Løsningen er tilgjengelig fra 9. februar 2019.



Når kan tilskudd ikke innvilges?

• Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen 
eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og 
vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete 
kulturminner.

• Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget



Utbetaling av tilskudd

Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget.

Dokumentasjon:

• Regnskap

• Faktura fra entreprenør

• Nytt grøftekart

• Befaring



Redusere forurensning fra jordbruket, ta vare på natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, utover det 

som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL)



Lokale tiltaksstrategier

• Lokale tiltaksstrategier ligger til grunn for tildeling av 
SMIL-midler.

• Litt ulik prioritering i kommunene, avhengig av 
definert hovedutfordring.

• I Østfold er det stort sett hydrotekniske tiltak som 
har førsteprioritet – stort behov, kostbare tiltak.



Hvem kan søke?
• Brukere som er 

berettiget 
produksjonstilskudd

• Ved søknad om tiltak på 
annen manns grunn 
kreves skriftlig tillatelse 
fra grunneier

• Grunneiere

• Søk før du begynner!

• 3 års arbeidsfrist

• Skjøttes i 10 år

• Tiltaket må være i tråd med 
kommunens tiltaksstrategi.

• Gjødslingsplan og 
sprøytejournal (dersom du 
søker PT)

• Kart m/ kulturminner, 
biologisk mangfold, dråg, 
erosjonsrisiko

Vilkår



Søknad

• Eget søknadskjema

• Kart 

• Beskrivelse av tiltakets førtilstand  

– Legg ved bilder

• Arbeidsbeskrivelse - hvordan skal tiltaket gjennomføres?

• Kostnadsoverslag 

• Søknader skal fra og med 2019 sendest inn digitalt med 
innlogging via ID-Porten/Altinn. Løsningen blir tilgjengelig 
i februar 2019.



• Kulturlandskaps- og forurensingstiltak 
• Områdetiltak, planlegging og tilrettelegging

Det kan gis tilskudd til to typer prosjekt/tiltak: 



Utbedring av hydrotekniske anlegg

Begrense/hindre avrenning fra jordbruksarealer.
Eks.: utbedring/nye inntakskummer  og rør, utbedring av tidligere 

bekkelukkinger. 



Fangdam

Inntil 70 % tilskudd av godkjent 
kostnadsoverslag.

Der tiltaket fører til økt biologisk mangfold, 
kan beplantet del av dammen gis tilskudd på 

inntil 100 %. 

Vannretning



Vegetasjonssone

Etablering av vegetasjonssone langs bekk kan støttes. 
F. eks. planting av trær.



Kulturlandskap/
kulturminner

• Restaurering og skjøtsel 
av ulike typer 
kulturminner, 
bygninger, tunmiljøer
etc

• Reetablering av gamle 
beiter, gjerding
unntaksvis

• Lèplanting, alleer, 
trerekker

• Tilrettelegging for 
ferdsel i 
kulturlandskapet –
skilting/skjøtsel Sommerfjøs, Hylli i Spydeberg



Opprenskning eller etablering av gårdsdam

Tiltak for å fremme og bevare biologisk mangfold

Rydde gammel beitemark

http://www.trogstad.kommune.no/GetFile.aspx/images/EPII_ID/2952/EPIT_ID/org


Øke tilgjengelighet 

og ferdsel



Tilskuddssatser
Maksimale tilskuddssatser i følge forskriften: 

• Tilskudd til planlegging og 
tilretteleggingsprosjekter – inntil 100 %

• Tilskudd til kulturlandskapstiltak og 
forurensingstiltak – inntil 70 % (normalt 50 %)

• Kommunene har litt forskjellig praksis mht. 
utmåling av tilskudd



Ta kontakt med landbrukskontoret ditt!

Søk hjelp hos NLR eller entreprenør 

Se mer informasjon på 
landbruksdirektoratet sine nettsider


