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1 BAKGRUNN
I brev fra Samferdselsdepartementet (SD) mars 2014 1 fikk Jernbaneverket (JBV) i oppdrag å finne
pilotprosjekt for kompensasjon av dyrket mark og økologi. Utfallet av dette ble at JBV, i juli 2014,
anbefalte tre aktuelle prosjekter hvor blant annet Ringeriksbanen ble nevnt.
I Nasjonal jordvernstrategi 2015 2 er målet at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være
under 4000 daa. Dette målet skal nås gradvis innen 2020, og gjør at utbyggingsprosjekter må søke å
omdisponere så lite dyrket mark som mulig.
I oppdragsbrev fra SD 3, august 2015, gis det føring om at det i forprosjektet til Ringeriksbanen og E16
er viktig å identifisere avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til landbruks-, kultur- og
naturverdier.
Videre blir det i Sammenstilling og anbefaling i utredning fra JBV om Avbøtende og kompenserende
tiltak, Delstrekning 4 4 fra januar 2016, beskrevet at erfaringene med kompensasjon av dyrka mark i
prosjektet E18 Retvedt – Vinterbro, og andre relevante prosjekter, vil bli lagt til grunn i vurderingen av i
hvilken grad kompensasjon av dyrka mark skal inngå i prosjektet. Hvordan kompensasjon skal
defineres skal også inngå i prosjektet.
I brev fra april 2016, hvor SD informerer om at Helgelandsmolinja skal legges til grunn for videre
planlegging, gis det samtidig føringer angående kompensasjon 5. Her beskriver SD at det skal legges
vekt på å finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold,
flomsikring og jordvern/jordbruk. Det presiseres også at det vil bli lagt avgjørende vekt på kost/nyttevurderinger i forbindelse med avbøtende og/eller kompenserende tiltak.
Fra planprogrammet 6 til prosjektet (04.09.2017) er følgende føringer for kompensasjon av dyrket mark
beskrevet:
• Bidrag for å nydyrke dyrkbar mark og bidrag til jordforbedringstiltak på eksisterende dyrka
mark er aktuelle tiltak. Også strukturtiltak på eiendomsnivå bør vurderes.
•

Etablering av dyrka mark på ikke-dyrkbar mark ved flytting av jord vil ikke bli utredet som
kompensasjonstiltak, men det kan være aktuelt som del av løsningen med å håndtere
overskudd av løsmasser.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 satte på bakgrunn av det overnevnte sammen en
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede et mulighetsrom og anbefale hvordan kompensasjon for
dyrket mark skal håndteres i prosjektet. Arbeidsgruppen ble representert av Fylkesmannen i Buskerud
(Per Rønneberg Hauge), Landbrukskontoret for Ringerike og Hole (Lisa Grenlund Helgesson og Eiliv
Kornkveen), rådgiver fra Asplan Viak (Nina Syversen) og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (Per
Gunnar Eklund). Landbrukskontoret i Asker og Bærum kommune og Fylkesmann i Oslo og Akershus
er ikke med i arbeidsgruppen da det er Hole og Ringerike som er mest berørt. Fylkesmann i Oslo og
Akershus og Landbrukskontoret i Asker og Bærum har vært høringsinstans.
Hensikten med dette dokumentet er å dokumentere arbeidsprosessen og anbefalingen fra
arbeidsgruppa.

Samferdselsdepartementet brev 13/1257, Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder, 06.03.2014
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-jordvernstrategi/id2481056/
3
http://www.banenor.no/contentassets/53f9f3e5456842888f345d118bba1a48/2015-08-30-oppdragsbrevringeriksbanen-og-e16-skaret-honefoss.pdf
4
http://www.banenor.no/contentassets/53f9f3e5456842888f345d118bba1a48/2016-01-29-avbotende-ogkompenserende-tiltak_forprosjekt-delstrekning-4-bymoen-styggedalen.pdf
5
http://www.banenor.no/contentassets/53f9f3e5456842888f345d118bba1a48/2016-04-28-brev-frasamferdselsdepartementet-om-trasevalg-for-delstrekning-4-pa-ringeriksbanen-og-e16.pdf
6
http://www.banenor.no/contentassets/53f9f3e5456842888f345d118bba1a48/fastsatt-planprogram040917.pdf
1
2

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Dyrka mark kompensasjon

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

4 av 11
FRE-00-A-00026
00A
01.02.2018

2 INNLEDNING
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) berører kommunene Ringerike, Hole og Bærum. I
Ringerike og Hole, i Buskerud fylke, vil deler av trasé gå i dagsone som berører dyrket mark. Dette
gjelder i hovedsak fra området mellom Sundvollen og opp til Hvitmyr, og Mælingen til Ve krysset ved
Hønefoss. Utbedringer av eksisterende veinett og omlegging av annen infrastruktur vil også berøre
beslag av dyrka mark utenfor nevnte strekning, eksempelvis ved Selteveien og Busundveien. Det kan
også forventes at økologisk kompensasjon for prosjektet vil beslaglegge noe dyrka mark permanent.
I Bærum, i Akershus fylke, går trasé i hovedsak i tunnel, men noen tverrslag, riggområder og
anleggsveier vil sannsynligvis berøre dyrka mark. Her er permanent beslaglagte arealer med dyrka
mark vesentlig mindre enn i Buskerud, og vil i hovedsak være aktuelt ved tverrslagene ved Jong, Ås,
Søndre Ullbråten og Brenna.
Slik prosjektet foreligger pr. dags dato, kan det antas at 550 daa fulldyrket mark med matkornkvalitet
vil bli permanent berørt av prosjektet. Hovedandelen av beslaglagt dyrka mark er av god til svært god
jordkvalitet. De største områdene som blir berørt av tiltaket ligger i Hole og Ringerike. Det totale
arealet berørt dyrket mark er foreløpig anslag og må bli justert etter vedtatt reguleringsplan.
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Figur 1: Kart som viser trasé for Ringeriksbanen og ny E16
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3 PROSESS
I arbeidet med å komme frem til en anbefaling for kompensasjon av dyrka mark vil det bli lagt vekt på
praktisk gjennomførbarhet og erfaringer fra tidligere prosjekter.
Endelig anbefaling må signeres av alle aktører 7 før kompensasjonstiltak kan iverksettes. Iverksettelse
av kompensasjon er også avhengig av at økonomisk bevilgning. Videre fremdrift av kompensasjon for
dyrket mark må derfor samkjøres med fremdriftsplan og økonomi i prosjektet.
Arbeidsgruppen har gjennomført en møteserie og kommet frem til en felles anbefaling beskrevet i
dette notatet og i «Tilskudd til nydyrking» i vedlegg 1.
Grunneierlaget i Hole og Ringerike, landbrukskontoret i Asker og Bærum, og Fylkesmann i Oslo og
Akershus er blitt orientert underveis og har fått gitt innspill til gruppa.
For at kompensasjon for dyrka mark skal kunne håndteres i den videre prosessen av prosjektet, er det
viktig at prinsippene som skal følges kommer på plass samtidig som reguleringsplan. Dette vil gi
gårdbrukere i området, lokale- og regionale myndigheter, og prosjektet forutsetninger og
forutsigbarhet til å håndtere tema på en god måte.

4 DEFINISJON AV KOMPENSASJON
4.1

Definisjon av kompensasjon

I kompensasjonsrapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved
samferdselsutbygging, 3. juli 2013» er det beskrevet en prioritering av tiltak for å unngå negativ
påvirkning av et utbyggingsprosjekt. Den hierarkiske fremstillingen av dette, se figur 2, tydeliggjør at
kompensasjon er siste mulighet for å redusere tap av dyrket mark etter at utbygger har vurdert tiltak
som unngår, avbøter og restaurerer dyrka mark.

Fylkesmannen i Buskerud, Landbrukskontoret i Hole og Ringerike, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Landbrukskontoret i Asker og Bærum, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
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Figur 2 Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved
utbyggingsprosjekter. Modifisert etter (Fischer 2012).
Kompensasjonsrapporten definerer kompensasjon for jordbruksarealer slik:
Et område med dyrka eller dyrkbar mark, som faller bort eller blir kraftig forringet i forbindelse med et
samferdselsprosjekt kan erstattes ved at:
1) Ikke-dyrkbar mark omdannes til dyrka mark eller dyrkbar mark ved tilføring av jord
2) Kvaliteten på dyrka eller dyrkbar mark økes ved tilføring av jord
3) Dyrkbar mark dyrkes opp
4) Innmarksbeite og overflatedyrka jord etableres

5 MÅL
Arbeidsgruppen har blitt enige om følgende målsetninger:
• Permanent beslaglagt dyrka mark i prosjektet skal søkes erstattet ihht føringer gitt i
planprogrammet. Ved beslag tas det kun stilling til prosjektet som helhet og kvalitet på
beslaglagt areal i matproduksjonsøyemed.
•

Kompensere innenfor kommunegrensene som tiltaket berører

Ved fastsettelse av mål ble det fokusert på å ha enkle mål som arbeidsgruppen kunne bruke til å sile
tiltak. Målene er også videreført i prosessen med den praktiske gjennomføringen av kompensasjon
beskrevet i Vedlegg 1 og 2.
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6 MULIGHETSROM – AVBØTENDE, RESTAURERENDE
OG KOMPENSERENDE TILTAK
I tidlig fase i arbeidet ble ulike jordverntiltak, uavhengig av føringer fra planprogrammet, diskutert og
kategorisert inn i tiltakshierarkiet (figur2):
Tiltak med beskrivelse

Definisjon

Flytting av mineral- og matjord slik at dyrka jord etableres på ikke-dyrkbare arealer.

Kompensasjon

Nydyrking – Hvorvidt oppdyrking av dyrkbar mark vil være en reell kompensasjon,
avhenger av om det dyrkbare arealet hadde forblitt udyrket, eller om arealet ville blitt
oppdyrket uavhengig av økonomiske virkemidler knyttet til utbyggingsprosjektet.
Sannsynligvis vil tilskudd være det nødvendige virkemidlet for å utløse oppdyrking.
Dyrkbare arealer vil være ekstra sårbare i «pressområder».

Kompensasjon

Jordforbedrende tiltak – kompost, drenering, vanning, husdyrgjødsel, blande inn kull
(eventuell biomasse fra prosjektet) i kompost, pionerblanding m.m. Blir muligens
overlappende med andre tilskuddsordninger.

Kompensasjon

Motfylling/sideskråninger
− oppstramming av sideskråninger/brattere skråninger for å redusere berørt
areal).
− tilbakeføring av matjord på sideskråninger som etableres på dyrka mark
− gjøre motfyllinger så slake som mulig for å etablere dyrka mark på arealer
hvor det i dag ikke er dyrka mark

Avbøtende
Restaurerende
Kompensasjon

Midlertidige anleggsområder som settes i stand igjen til dyrket mark

Restaurerende

Tilgang til jordbruksarealer – kulverter/overgangsbroer

Avbøtende

Strukturtiltak på eiendomsnivå; dvs. makeskifte – jobbes med av FRE16 i forbindelse
med erstatning/grunnerverv. Makeskifte tas med som grunnervervsoppgave etter
reguleringsplan. Overføring av jordbruksareal til annen eier blir sett på som
økonomisk erstatning, og ikke kompensasjon.

Avbøtende/
Restaurerende

Gjenbruk av matjord – må sees i sammenheng med massetransport. For å kunne
defineres som kompensasjon må matjord brukes andre steder for å bedre jordkvalitet
eller som toppdekke på motfyllinger og deponier. Dersom matjord brukes som
toppdekke på tidligere dyrket mark, som eksempelvis er midlertidig beslaglagt i
anleggsfasen, vil dette alternativet være under kategorien «restaurere».

Restaurerende/
Kompensasjon

Håndtering av matjordressursen (matjord som beslaglegges permanent av veg- og
jernbanelinja) anses ikke som en del av kompensasjonsutredningen, men som en del
av massehåndteringen i prosjektet. Se punkt under.
Stille krav til massehåndtering av matjord i anleggsperioden for å opprettholde god
matjordkvalitet. For å få til dette må midlertidig lagring ha en gjennomtenkt plan for
lokalisering av masser og metode for håndteringen av matjord, lokalisering av rigg og
anleggsveier, osv. Viktig at fremmede/uønskede arter og sykdommer ikke spres.
Tabell 1: tabell over tiltak og muligheter for å opprettholde matproduksjon

Avbøtende
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7 DRØFTING AV TILTAK
Under følger en mer detaljert beskrivelse av relevante tiltak for kompensasjon av dyrket mark, fra
tabell 1, sammenstilt med mål og føringer.

7.1

Flytting av mineral- og matjord

Erfaringer fra prosjektet E18 Retvedt – Vinterbro, viser at reetablering av dyrket mark på ikke-dyrkbar
mark er en kostbar, komplisert og krevende prosess, og har et kostnadsspenn på mellom 260 000 –
360 000 kr/daa 8. På bakgrunn av føringene om kost/nytte vurdering, vil dette alternativet ikke
videreføres i dette prosjektet som kompenserende tiltak for dyrka mark som går tapt.
Etablering av dyrket mark på deponier og motfyllinger vil derimot være aktuelt som kompenserende
tiltak i reguleringsplanen. På områder hvor det i dag ikke er dyrka mark vil det være mulig å gjenbruke
matjord som går tapt andre steder for å etablere fulldyrka jord på motfyllingene. Tilsvarende kan det bli
aktuelt å etablere fulldyrka mark på toppen av enkelte massedeponier. Dette gjelder spesielt hvis
massedeponier ligger i tilknytning til allerede fulldyrka mark.

7.2

Nydyrking

Oppdyrking av dyrkbar mark sees på som et realistisk og samfunnsnyttig alternativ. Det finnes arealer
med dyrkbar høybonitetsskog i området og FRE16 har mulighet til å legge til rette for at disse arealene
kan dyrkes opp ved økonomisk støtte. Kostnadene knyttet til nydyrking er betydelig lavere enn ved
reetablering av dyrka mark på ikke dyrkbare arealer. Erfaringsvis vil prisen for nydyrking uten grøfting
være ca. 8-16 000 kr/daa 9. På grunn av godt egnethet for nydyrking i prosjektområdet, antas en
kostnad på ca. 10 000 kr/daa.
Det kan argumenteres for at oppdyrking av dyrkbar mark ikke er fullverdig kompensasjon, da dyrkbar
mark, særlig i de mest fruktbare områdene, også er en begrenset ressurs. Arbeidsgruppa mener
likevel at nydyrking kan regnes som kompensasjon dersom det fører til oppdyrking av arealer som
ikke ville blitt oppdyrket uten kompensasjonstiltak, og da særlig i områder med utbyggingspress.
Arbeidsgruppa anser at et nydyrkingsfond, vil kunne utløse oppdyrking av arealer som tidligere ikke
ville vært like attraktive å dyrke opp uten økonomisk støtte.

7.3

Jordforbedrende tiltak

Jordforbedrende tiltak kan være relevant for å øke matproduksjonen på arealer med utfordringer i dag,
slik kan dette være et godt bidrag til å nå målet om å opprettholde matproduksjonen i området. Det
finnes i dag allerede økonomiske tilskuddsordninger for å forbedre jordkvaliteten (regionalt
miljøtilskudd (RMP) og dreneringstilskudd). Arbeidsgruppa mener derfor at prosjektet bør prioritere
tiltak som ikke er tilskuddsberettiget gjennom andre ordninger.

7.4

Gjenbruk av matjord

Bruk av beslaglagt matjord på arealer med dårlig kvalitet og på nydyrkede arealer vil være et
jordforbedrende tiltak, men som beskrevet tidligere, vil dette ikke behandles som en del av
kompensasjonsarbeidet. Arbeidsgruppen anbefaler at matjord-ressursen som beslaglegges som følge
av utbyggingen kan brukes som jordforbedrende tiltak innenfor planområdet, og at dette blir håndtert
videre i massehåndtering til prosjektet. Eksempelvis kan matjord-ressursen benyttes til etablering av
dyrka mark på motfyllinger og deponier.

8
9

http://www.as.kommune.no/getfile.php/3097654.746.xqeqtdaypv/2.+Planbeskrivelse+Ny+jord.pdf
Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151, Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking, 2013
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8 ANBEFALING
Arbeidsgruppen anbefaler en fondsløsning. Dette sees på som et reelt og gjennomførbart tiltak for
kompensasjon. Denne form for kompensasjon vil også ivareta målsettinger og føringer på en god
måte som alle aktører kan enes om.
For videre detaljering rundt fond, se «Tilskudd til nydyrking» i Vedlegg 2. «Tilskudd til nydyrking» er
ment som retningslinjer og kriterier for å søke om fondsmidler. Utarbeidede retningslinjer er
underordnet ordinært lovverk - eksempelvis Naturmangfoldloven §55.

8.1

Beregningsgrunnlag

Størrelse på fondet beregnes ut ifra et erfaringstall på 10 000 kroner pr. dekar beslaglagt dyrka mark.
Områder hvor prosjektet etablerer dyrka mark på ikke dyrka arealer, ref. avsnitt over, inkluderes ikke i
beregningsgrunnlaget for fondet. Begrunnelsen for dette er at det erfaringsvis er vanskelig å etablere
produktiv dyrka mark på områder som i dag ikke er dyrket opp.
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal også kompensere for tapt naturmangfold (se økologisk
kompensasjonsrapport). Dersom økologisk kompensasjon vil føre til at det permanent beslaglegges
dyrka mark arealer (slik at arealene ikke vil benyttes til oppdyrking), skal regnskapet på de beslaglagte
arealene for økologi inngå i arealregnskapet til kompensasjon for dyrka mark.

8.2

Forvaltning

Kommunen (landbrukskontoret) forvalter fondet ut i fra foreslåtte retningslinjer i Vedlegg 1.
Tilskuddsdokument og kart (se vedlegg 1 og 2) definerer fondets avgrensning og den prosentvis
tilskuddsfordelingen. Den prosentvise fordelingen er gjort på bakgrunn av ønske om å stimulere til
nydyrkning i de områder og klimasoner prosjektet berører mest, og for å sikre en best mulig
måloppnåelse av 1. kulepunkt i mål-kapittel.
Fondet vil ha 10 års levetid. 10 år anses som passe tidsperiode, da arbeidsgruppen antar at
målsettingen for fondet er nådd innen 10 år. Etter dette vil eventuelle midler fra fond omdisponeres av
Fylkesmannen i Buskerud, myntet på økt matproduksjon og opprettholdelse av dyrka mark i de
kommuner prosjektet berører (Bærum, Hole og Ringerike).
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10 VEDLEGG
1) Tilskudd til nydyrkning
2) Kart – Soneinndeling av kompensasjonsarealer

Tilskudd til nydyrking i Ringerike, Hole
og Bærum kommune

I Nasjonal jordvernstrategi (2015), er det en målsetning om at omdisponering av dyrka jord skal være
under 4000 dekar. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ønsker å bidra til måloppnåelse i
jordvernstrategien ved å kompensere for dyrka mark som prosjektet beslaglegger. Det foreslås en
tilskuddsordning som vil stimulere til nydyrking i de kommunene prosjektet berører.
Dette dokumentet har til hensikt å informere saksbehandlere og søkere om søknadsprosess og vilkår
for tilskuddet nevnt under. I tillegg er prinsipper for prioriteringer, detaljer rundt søknad og
utbetaling, og prosessene rundt mislighold og klage, beskrevet.

Vilkår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det gis kun tilskudd til nydyrking i kommunene Ringerike, Hole og Bærum.
Nydyrkingstilskudd gis kun hvis det foreligger godkjent plan for nydyrking ikke eldre enn 3 år,
jf. forskrift om nydyrking.
Det kan søkes tilskudd til nydyrkingsplaner som har blitt sendt til godkjenning.
Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Påbegynte tiltak gis ikke tilskudd.
Det utbetales kun nydyrkingstilskudd til arealer som blir godkjent klassifisert som fulldyrket.
Tilskudd kan kun gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, jf. forskrift om
produksjonstilskudd.
Tiltak på leid areal krever godkjenning av grunneier og 10 års leiekontrakt.
Drift på eiendommen må være i tråd med gjeldende regelverk.
Tiltak vil bli vurdert etter prioriteringer gitt i dette dokumentet.
Det vil ikke bli gitt tilskudd til oppdyrking av arealer som har viktige naturverdier, er innenfor
verneområder eller er innenfor klimaverneskog på Bymoen/Mosmoen.
Hvis det etter 10 år står igjen ubrukte midler, vil Fylkesmannen avgjøre om fondet skal
videreføres, eller om restbeløpet skal brukes til andre formål knyttet til opprettholdelse av
dyrka mark eller eventuelt jordforbedrende tiltak.

Prioriteringer
•

•
•
•

Tilskuddssatsene er delt inn i A-, B- og C-områder. A-områder er under marin grense innenfor
5 km grense, eksempelvis på Steinssletta. B-områder er innenfor 5 km grense over marin
grense samt utenfor 5 km grense under marin grense, eksempelvis Haugsbygd og Åsa. Cområder er resterende arealer innenfor kommunegrensene til Ringerike, Hole og Bærum. I
vedlagt kart illustreres 5 km grense fra tiltaket og marin grense.
Arealer vil bli prioritert etter avstand fra statlig planavgrensning til Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16.
Arealer vil bli prioritert etter potensiell produksjonsevne og produksjonsform.
Andre vurderinger, som f.eks. arrondering, tilgjengelighet og andre brukerinteresser, vil også
kunne påvirke prioritering.

•
•

Alle arealer vil bli befart for å bekrefte prioritering.
Prioriteringer foretas årlig på bakgrunn av innkomne søknader.

Søknad, tilskudd og utbetaling
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbrukskontoret i Hole og Ringerike er forvaltningsmyndighet for fondet i 10 år fra fondet
blir iverksatt.
Søknadsfrist finnes på kommunens hjemmesider, og vil være gjeldende fra 2019.
Eget søknadsskjema må benyttes. Søknadskjema finnes på kommunenes hjemmesider, eller
ved å kontaktet landbrukskontorene i Bærum, Hole og Ringerike. Kart og godkjent
nydyrkingsplan vedlegges. Ved søknad på leid areal skal godkjent jordleieavtale med
grunneier legges ved.
Søknader behandles årlig av landbrukskontoret etter søknadsfristens utløp.
Det gis 70 % tilskudd på godkjent kostnadsoverslag i A-områder, 50 % i B-områder og 30 % i
C-områder.
Forvaltningsorganet vurderer omsøkte kostnader ut fra gjeldende enhetspriser.
Kostnader knyttet til arkeologiske registreringer og kostnader til tiltak knyttet til registrering
av biologisk mangfold vil bli fullfinansiert fra fondet, dersom nydyrking vil kreve dette.
Landbrukskontoret har mulighet til å stoppe tiltak hvor kost/nytte-verdien anses som for
høy, eksempelvis grunnet store kostnader knyttet til arkeologiske registreringer.
Ved lavere kostnad enn omsøkt, vil tilskuddet reduseres slik at totalt tilskudd ikke overskrider
den tilskuddssatsen som ble innvilget.
Anmodning om utbetaling må gjøres skriftlig, og regnskap, bilag og timelister på eget arbeid
må vedlegges.
Det kan gis delutbetaling på inntil 75 % av tilskuddet når en tilsvarende del av arbeidet er
utført.
Sluttutbetaling av tilskudd til nydyrking kan først gis når arealet er befart, klassifisert som
fulldyrket, og at arealet er i produksjon.

Mislighold
•

Forvaltende myndighet kan kreve nødvendige opplysninger og vil kontrollere at bruken av
tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller
delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av
tilskudd.

Klage
•
•

Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2, og kan påklages.
Klage må skje skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmann,
men sendes til landbrukskontoret for Ringerike og Hole.

