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MELDING OM  POLITISK VEDTAK - UTTALELSE - FORSLAG  OM ENDRINGER I FOR-
1997-05-02-423- FORSKRIFT  OM NYDYRKING

Det vises til tilsendt høringsutkast. Kommunestyret har i møte 17.03.10 fattet følgende
vedtak:

Kommunestyret i Sør-Varanger mener det er riktig å sette inn tiltak for å redusere utslipp av
klimaskadelige gasser, men for Sør- Varangers jordbruk vil et slikt forbud få en utilsiktet
negativ virkning og kommunestyret vil derfor motsette seg t at LMD gjennomfører dette
forbudet.

Dette skyldes flere forhold:
Gårdsbrukene i Pasvikdalen er kommet som en følge av Statens Bureisning som sto
for bureisningsprosjektet i Sør Varanger. De som ville begynne med jordbruk,
bureiserne, fikk tildelt parseller av staten, og det var nettopp myrjord. Dette bl.a. av
hensyn til Statens skoger som ville ha furumoene sjøl. Slik ble det myrdyrking jamt
over alt i kommunen.
Jordbruket i Sør-Varanger er et "ungt" jordbruk. Her er det 1. eller 2.generasjon som
driver. Det man fikk utmålt er ikke ferdig oppdyrket. I andre landsdeler er det drevet i
over 10 generasjoner og situasjonen er en annen.

- Avstanden mellom brukene i Sør- Varanger er stor. Det gjør at selv om noen har
sluttet er det som regel for lang avstand til at den dyrka jorda kan overtas av andre.
Bøndene er derfor henvist til nydyrking for å utvikle gårdene sine og det de har å ta
av er myrjord.

- Dersom landbruksnæringa skal få tak i dyrkingsjord av sand eller leir vil det bli i
konflikt med andre næringer, ikke minst reindriftsnæringa.

- Det blir fort krav om erstatninger og konfliktnivået mellom reindrift og jordbruk i
Finnmark er høyt nok fra før.

- Siden gårdene i Sør-Varanger er utparsellert på store myrområder vil et forbud føre til
at tilleggsjord må dyrkes langt vekk fra gårdene. Det er veldig uheldig, bl a i forhold til
rovdyr problematikk, økt dieselforbruk mv.

- Utøvelsen av reindrift i Finnmark medfører også behov for inngjerding av dyrkede
arealer. Med jordstykkene samlet kan alt gjerdes inn samlet. Med jordstykkene spredt
må hvert enkelt jordstykke gjerdes inn. Det er betydelig mer tungvindt og
kostnadsdrivende.

- Til sist bør man være oppmerksom på mengden melk som produseres i Sør-
Varanger, ca 2 mill. liter. Det er en vesenlig del av det som leveres Meieriet i Tana.
Forsvinner denne leveransen, vil situasjonen for det eneste meieriet vi har i Øst-
Finnmark bli kritisk.
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Et totalforbud mot nydyrking av myr vil derfor være en distriktspolitisk sak av betydning, ikke
bare for Sør-Varanger men for hele Finnmark.

Ut fra ovenfor  stående motsetter kommunestyre  seg at LMD gjennomfører forbud mot
dyrking av myr.

Det finnes andre måter å nærme seg et mål.  En mulighet kan være å begrense forbudet til
landbrukseiendommer eller bygder hvor det finnes alternative dyrkingsmuligheter. Et annet
alternativ er å finne fram til mer klimavennlige driftsmetoder som minimerer nedbrytingen av
organiske materiale.  Aktuell nydyrkingsmetode er omgraving av myr på finkornet undergrunn
slik at leir eller sand kommer opp og myra blir liggende under.

På denne måten kan landbruket fortsette å utvikle seg og samtidig drive mer miljøvennlig.

Med vennlig hilsen

Siv Merete Wollmann
førstekonsulent/ansvarlig møtesekretær
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