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Uttalelse fra landbrukskontoret.
   
Hensikten med planarbeidet er reguleringsendring med formål å legge til rette for
forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft  på svin, storfe og småfe.  Allerede
etablert forskningsfjøs på kjøttkvalitet på gnr./bnr.  114/5 vil inngå i planen.  Det planlegges
innregulert nye parseller  til nye forskningsfjøs.   Forskningsfjøs må anses som
næringsvirksomhet som ikke går inn under tradisjonelt landbruk i plansammenheng. Oppføring
av slike bygg er kostnadskrevende, og en ser at det kan være  nødvendig å dele disse fra gården.
 Dette kan for eksempel skje etter en regulering  som kan vise LNF område med spredt
næringsbebyggelse. Planarbeidet  kan styrke landbruket i regionen ved at man tilegner seg
spisskompetanse  på dyrevelferd, kvalitet og bærekraft.   
 
I henhold til forskrift om produksjonstilskudd kan jordbruksproduksjon drives på en utskilt tomt
som kun har en driftsbygning.  Da parsellene ikke har eget spredeareal for husdyrgjødsel må
dette sikres gjennom langvarige avtaler for levering/spredning av husdyrgjødsel til andre bruk
 eller at de knyttes opp imot gårdsbruket gnr./bnr. 114/1 som forskningsfjøset på gnr./bnr. 114/5
gjøres i dag, eller en kombinasjon av disse.
   
I henhold til forskrift om produksjonstilskudd må foretaket være registrert i enhetsregisteret og
det må foregå vanlig jordbruksproduksjon.  
Et forskningsfjøs vil tilfredsstille kravet til vanlig jordbruksproduksjon med næringsmessig preg og
god agronomisk praksis. En må ha  produksjon som står i forhold til antall dyr, godt dyrehold og
god dyrevelferd, ha gjødselplan som oppfyller kravene  i forskrift om gjødslingsplanlegging og
journal over plantevernmidler som er brukt.       
 
Med vennlig hilsen
 
Steinar Nordvoll, jordbrukssjef
Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Samfunnsutvikling 
Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobiltelefon: +47 99 49 74 47 - sentralbord: 51 46 10 30
www.eigersund.kommune.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK
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Erik - Her er referat fra oppstartsmøte – kan du lese gjennom og returnere det underskrevet?
Steinar – sender du  Landbrukskontorets liste over forhold som vil være viktig å belyse i
planbeskrivelsen (håndtering av dyremøkk, spreieareal m.m.) til Erik og meg?
 
Mvg
Dag K


