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HØRINGSUTTALELSE PÅ FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFTEN FOR NYDYRKING

Evenes og Tjeldsund kommuner i Nordland fylke  ønsker å knytte noen kommentarer til forslag på
endringer av forskriften for nydyrking.  Innspillene til høringsutkastet er kommet fra landbruksnæringen
samt lokalpolitisk.

Vi har i dag følgende dyrkbare arealer i kommunene Evenes og Tjeldsund.

Totalt M r

Tjeldsund 9628 3428
Evenes 10515 3381
Sum 20143 6809

I løpet av de siste 5 årene er det gitt tillatelse til å dyrke 5 da myr i Tjeldsund og ca 140 da i Evenes.
Potensialet for nydyrking er tilstede. For å holde tritt med utviklingen av landbruket ellers i landet så har
vi behov for mer areal. I følge rapporten som er kommet etter melk i framtida som er utarbeidet av Tine,
så har mange gitt melding om at de per i dag ikke har nok arealer for å utvide produksjonen.

Kommunen er enig i at alle store forekomster av co2 utslipp bør begrenses, og nødvendige tiltak settes
inn. Det er viktig med en bevist holding på alle lokale plan for å få ned klimagassutslipp.

Cirka 35% av arealet som kan betraktes som dyrkbar i disse kommunene er myrarealer. Den store andelen
dyrking av myr vil ikke medføre betydelige mengder utslipp av C02. Alternativet for å ikke dyrke er å
hente grovfor utenifra, og dette medfører betydelige transportkostnader og betydelig økt forurensing.

Spavending/profilering av myr gir mye mindre utslipp av C02 enn det som er antydet i høringsuttalelsen,
siden mye av humusen fortsatt blir liggende under jorda. Vi ser det som høyst nødvendig at det også ses
på myrområder som blir utlagt til bygg og industri. Hvis dyrking på myr virkelig er et stort problem i
klimaregnskapet, bør det rettes mer oppmerksomhet til forskning rundt oppdyrkede arealer og hvordan
man kan klare å minske utslippene fra disse.

Postadresse: Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund Telefon: 76 9191 00 Bankgiro: 4658 07 50303
E-post:
Besøksadresse:

post@tjeldsund.kommune.no
Rådhuset

Telefaks: 76 9191 01 Org.nummer: 959 469 237



Dersom det skulle vise seg at forslaget til endringer av forskriften skulle tre i kraft, ber vi om at det er
muligheter for dispensasjon for de områder som ikke har forutsetninger for dyrking av annet areal. Det
kan føre til store konsekvenser for mange bruk, og noen vil måtte legge ned dersom ikke
produksjonsarealene er tilstrekkelig. I verste fall vil man kunne få en dreining mot mer landbruk i de
sentrale jordbruksområdene, og forholdene legges mindre til rette ute i de mindre områdene. For Evenes
og Tjeldsund kommuner vil dette kunne bety mindre sysselsetting innenfor næringen, og mindre
rekruttering og som igjen kan føre til mindre bosetting i kommunene.

Med hilsen

ys ein Rafåelse
Landbruksveileder
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