Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøfting)

Beskrivelse:

Det kan søkes om tilskudd til drenering av tidligere grøftet eller planert
jordbruksareal. God drenering er avgjørende for å få god jordstruktur, bedre
bæreevne og mindre kjøre- og pakkeskader, slik at matproduksjonen kan økes i årene
som kommer. Det er også et viktig ledd for å tilpasse jordbruket til et endret klima.
Har en god drenering reduseres faren for erosjon og man bidrar til god vannkvalitet
og et godt vannmiljø samt bedre utnyttelse av gjødsla.
Tilskudd til drenering er avgrenset til systematisk grøfting, profilering eller omgraving
og utgjør pt 2000 kr pr dekar. Ved annen usystematisk grøfting kan det gis 30 kr. pr.
løpemeter.

Målgruppe:

Eiere eller leiere av foretak som driver tidligere grøftet eller planert jordbruksareal.

Pris:

Gratis

Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Hedmark

Beslektede tjenester: Spesielle miljøtiltak i landbruket, hydrotekniske tiltak for avløpssystem,
forurensningstiltak

Gjeldende lov og regelverk:
Søknad:

Forskrift om tilskudd til drenering

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering
av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt via ID-porten /
Altinn.
HUSK Å LEGGE VED KART!!

Tiltaket det søkes tilskudd til kan iht reglene ikke påbegynnes før søknaden er godkjent.

Søknadsfrist:

Det er løpende søknadsfrist innen kommunekvoten. Fylkesmannen kan sette
søknadsfrist på sin behandling av søknadene, dette vil normalt sett være i
desember. Etter vedtak på tilskudd har søker 3 år på å utføre tiltaket. Etter
det må det eventuelt søkes på nytt.

Søknadsbehandling:

Søknaden behandles av landbrukskontoret for Våler og Åsnes, som fatter
vedtak om tilskudd som sendes søkeren via Altinn.

Behandlingstid:

Saksbehandlingen av søknadene går fortløpende.
Utbetaling av tilskudd skjer først etter at tiltaket er gjort i sin helhet. Er
tiltaket stort og går over lang tid, kan det gis delutbetaling. Utbetaling skjer
når søker har levert bevis på at tiltaket er utført, ved kopi av faktura, bilder av
arbeidet eller liknende. Det må også foreligge en skriftlig anmodning om
utbetaling fra søkeren.

Klagemulighet:

Klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra mottatt
underretning om vedtak, dvs. utbetalingsbrev.

Kontakt:

Våler kommune, 62 42 44 00

