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Gbnr 21/1 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket datert 2.10.2018. Søknaden
er behandlet etter forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket FOR-2004-02-04448, samt kommunens tiltaksstrategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i jordbruket
og nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Vedtak:
Søknaden innvilges på vilkår, med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag,
tilsvarende et engangstilskudd på inntil 94 850 kr, til tiltak på gbnr 21/1 i Færder kommune.
Vilkår:
 Tilskudd er gitt til oppdimensjonering og utbedring av gammel bekkelukking, iht. kartvedlegg.
 Rundt inntak og utløp, inklusive bekkekanten, må det gjøres tiltak/utforming som sikrer mot
utgraving og erosjon.
 Åpninger må sikres for større fremmedlegemer, dyr og mennesker.
 Etablerte tiltak skal jevnlig etterses og vedlikeholdes.
 Frist for gjennomføring av tiltaket og dokumentering av utgifter, inkl. eventuelle timelister for eget
arbeid, settes til 1.11.2021.
 Innvilget tilskudd kan utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker når godkjent
sluttregnskap foreligger. Delutbetaling kan foretas etter hvert som deler av tiltaket utføres. Minst 25
% av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.
 Kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige
opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene.
 Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det
avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av tilskuddet.
Kommunens konklusjon:
Tiltaket er et forurensningstiltak som går på oppdimensjonering og utbedring av hydroteknisk anlegg, og
som vil bidra til å begrense faren for oversvømmelse og avrenning. Det legges til grunn at man med
tiltaket får en vesentlig redusert risiko for utvasking og avrenning både av jord og næringsstoffer.
Tiltaket er i tråd med kommunens målsettinger og strategi for bruk av tilskuddsmidler til miljøtiltak i
jordbruket.
Vurderinger
Omsøkt er oppdimensjonering og utbedring av gammel bekkelukking på søkers eiendom, gbnr. 21/1.
Betydelige jord- og skogarealer drenerer til bekken, som går i lukket løp i om lag 700 meter - inklusive
omsøket ca. 150 - meter ut tilsjøen. Gjeldende bekkelukking ble gjort på 1950-tallet, med formål bl.a. å
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bidra til mer rasjonell og effektiv jordbruksproduksjon. Lukkingen ble gjort med liten rørdimensjon. Det
viser seg at med nedbørsperioder som de senere årene forekommer ganske ofte, så flømmer bekken
over og graver ut på inntilliggende jordbruksarealer. Dette fører igjen til tap av jord og næringsstoffer.
Det legges til grunn at en oppdimensjonering og utbedring av bekkelukkingen vil redusere faren for slik
oversvømmelse og erosjon.
Erfaringer tilsier at åpne bekker og vannveier i de fleste tilfeller er sikreste løsningen for håndtering av
større vannmengder. Men det er også klart at lukking av slike åpne vannveier gir mulighet for en mer
rasjonell og effektiv jordbruksproduksjon. Der bekker tidligere er tillatt lukket er kapasitetsøkning og
annen utbedring av bekkelukkingene er alternativ løsning for å redusere problemer med
oversvømmelse, avrenning og annen skade.
Det er innhentet prisoverslag fra entreprenør på utføring av jobben, inklusive nye rør. Overslaget er på
totalt kr 135 500,-.
Omsøkte tiltak ligger i område som tilhører Vannområde Horten-Larvik, nedbørsfelt Nøtterøy – Tjøme
øst.
Dreier seg her om utbedring og kapasitetsøkning av eksisterende bekkelukking, og tiltaket endrer ikke
faktiske forhold. Med bakgrunn i like saker tidligere utført i kommunen, vurderes tiltaket ikke til å
betinge behandling etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Kulturminneloven
Kommunen har kontrollert at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner i
kulturminnemyndighetens database «Askeladden». Det er heller ikke andre kjente kulturminner. Ved
gravearbeid er funn av kulturminner(også løse gjenstander) fra oldtid og middelalder meldepliktige til
Vestfold fylkeskommune, kulturarv. Ved funn må arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen
varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd 1
Naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Tiltaket er på arealer i LNF-område. Knytter seg til større jordbruksarealer som for en stor del nyttes til
åpenåkerkulturer, og hvor erosjon og næringsavrenning er en utfordring. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artskart på eller ved noen av lokalitetene.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Siden tilstrekkelig kunnskap foreligger, anses dette prinsippet ikke å komme til anvendelse.
§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning
Målet med tiltaket er å bedre utløp for vannet, begrense faren for oversvømmelse av landbruksarealer
og tap av jord og næringsstoffer. Tiltaket vurderes ikke til å gi noen økt belastning på økosystemene.
§ 11 Prinsippet om hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse
Tiltakshaver er ansvarlig for å sette i stand eventuelle skader tiltaket forårsaker på naturmiljøet.
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det må nyttes hensiktsmessige og forsvarlige redskaper og metoder ved gjennomføring av tiltaket, som
skal skje manuelt og maskinelt.

Side 2

Klage:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen. Klagen må fremsettes innen tre uker at
dette brevet er mottatt.

Med hilsen

Lars Bøen-Johnsen
Landbruksrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
1. Søknadsskjema med kommunens påtegning
Kopi til:
Fylkesmannen I Vestfold

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Side 3

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

(Forvaltningslovens § 27 tredje ledd)
(2) Dato

(3) Mottaker (navn og adresse)

(4) Klageinstans

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi Ikke
tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det
kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De
mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan
søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av
klagen.
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve
veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningslovens § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss,
jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen
eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt
endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.
Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort
i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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Særlige opplysninger
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