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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM
NYDYRKING

Dønna kommune går sterkt i mot forslaget om et forbud mot nydyrking av myr og at
gjenopptakelse av drift på jordbruksareal som har ligget unyttet i over 20 år og som har gått
over til myr skal regnes som nydyrking.

Landbruket i Dønna står sterkt og er bærebjelken for bosetting i kommunen. Landbruket i
kommunen preges av optimisme og stor aktivitet.

Store deler av landbruksarealet i Dønna kommune er basert på oppdyrket myr. Det meste av de
tilgjengelige ressursene av dyrkbar jord er myr.

Det er en viss aktivitet av nydyrking i kommunen per i dag. Dette gjelder i hovedsak bruk som
trenger mer areal for å komme i inngrep med finansiering i forbindelse med utbygging av
driftsbygninger. Krav til arealgrunnlag ved bygging av nye driftsbygnnger i dag er av såpass
stort omfang at dette krever større arealgrunnlag enn hva flere har tilgang til. Dette medfører
nydyrking for å nå disse målene og få realisert utbygging. Nydyrking er for øvrig også svært
viktig i utvikling av andre bruk også.

Kommunen har en del arealer som per i dag ikke er i drift. Disse bør kunne tas i bruk igjen
uten at det må søkes om nydyrking av disse arealene. Denne jorda er tidligere dyrket og delvis
under gjengroing. Det er ønskelig å redusere gjengroing av kulturlandskap. Innstramming av
muligheten til å gjennoppta drift på jordbruksareal ute av drift vil være en ulempe for
kulturlandskapet og for jordbrukets mulighet til å ekspandere gjennom bruk av slike arealer.

Dersom et forbud mot nydyrking av myr skulle bli en realitet vil dette være en svært alvorlig
begrensning for utviklingen av landbruket i kommunen. Dette vil forverre kommunens
negative befolkningsutvikling.

Jørn Høberg
Landbrukssjef
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