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FORSLAG OM  ENDRINGER  I FORSKRIFT OM NYDYRKING - UTTALELSE

Viser til forslag om endringer i FOR-1997-05-02-423 - Forskrift om nydyrking, sendt
på høring i brev av 17.02.10.

Høringsforslaget er behandlet i landbruksnemnda og i formannskapet. Andøy
formannskap har i møte 26.04.10 vedtatt slik

Enstemmig uttalelse:

Andøy kommune viser til forslag til høringsforslag om endring i Forskrift om
nydyrking, som inneholder forslag om forbud mot nydyrking på myr.

Landbruket i Andøy består i det alt vesentlige av grovforbasert husdyrproduksjon.
Det meste av grovforproduksjonen foregår på oppdyrka myr. Dyrkingsreserven i
kommunen er tilnærmet 100 % myr.

En stor del av den myra som er dyrka i "gamle dager", har fra 1980-tallet
gjennomgått en "rehabiliteringsprosess" ved bruk av profilering som
dreneringsmetode. Det viser seg å fungere godt og disse arealene gir god avling når
de får det jordkulturarbeidet som kreves.

Andøy kommune er overrasket over at en fra statens side vil sette inn et så kraftig
tiltak som et nærmest totalforbud mot nydyrking av myr uten å ha foretatt en grundig
vurdering av konsekvenser og andre muligheter. Når man i meldinga hevder at  "Det
er vanskelig å kvantifisere kostnadene  ved å stanse  nydyrking av myr".  Og
"Det er betydelige kostnader knyttet til  nydyrking av myr for  den enkelte
grunneier.  Samtidig vil det være kostnader for den enkelte grunneier å  skaffe
alternativt  areal"(7.3.4) vitner det om liten forståelse for hva konsekvensen blir for
den enkelte bruker som ikkje har annet enn myrarealer til nydyrking.

Andøy kommune mener at et så drastisk skritt som å endre nydyrkingsforskriften som
foreslått, ikke kan gjennomføres uten en grundig studie av arealressursene i sin
helhet. I en slik vurdering ligger avgangen av dyrka jord på grunn av omstrukturering
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av landbruket og muligheten til å ta ut arealer som er vanskelig å holde i produksjon
og bruke disse til skogplanting.  Her tenker en på et klima-  og miljøregnskap som
omfatter for eksempel Lofoten & Vesterålen,  der jord-  og skogbruk ses i
sammenheng.

Et forbud mot nydyrking av myr slik forslaget til endring av forskriften bærer bud om,
vil få store konsekvenser for framtidig utvikling av landbruket.  Nærmere 100 % av
dyrkingsreserven i Andøy består av myr. Forbud mot nydyrking av myr vil hindre
utvikling av landbruket i Andøy og vil få store konsekvenser for rekrutteringa til
næringen.

Dagens forskrift fungerer meget godt. Ved søknad om nydyrking over 50 dekar, skal
søknaden konsekvensutredes av en kompetent biolog/botaniker,  og en vil da få den
nødvendige faglige vurderinga av tiltaket.

Med hilsen

Kirsten Lehne  Pedersen
Rådmann
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