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SVAR - HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM NYDYRKING

Viser til høringsbrev datert 17.2.2010.

Vi har forståelse for at landbruket i likhet med andre sektorer må bidra til reduksjon i utslipp
av klimagasser. Vi har også forståelse for at dyrking av myr kan være med på å øke utslippa
av CO2og lystgass.

I vurderinga med å stanse all dyrking av myr savner vi flere viktige moment, noen av disse er:
- Motsetningsforholdet mellom forbud mot dyrking av myr og det fremtidige matbehovet som
følge av økt befolkning.
- Motsetningsforholdet mellom forbud mot dyrking av myr og jordvernpolitikken er i landet,
hvor stadig mer dyrka og dyrkbar jord bygges ned til fordel for ulike utbyggingsinteresser.
Dette reduserer landets ressursgrunnlag for fremtidig sjølforsyning.
- Dagens strukturrasjonalisering, der stadig flere gårdsbruk legges ned i distrikta til fordel for
gårder i sentrale områder. De ledige arealreservene som blir tilgjengelig ved nedleggelsene
blir ofte utilgjengelig som følge av lange transportavstander og økte kostnader.

I Alta kommune, som i landet for øvrig, går strukturrasjonaliseringen sin gang. Dette bidrar til
en sentrering av gårdsbrukene i sentrale deler av kommunen og som igjen medfører
arealknapphet i disse områdene. Vi merker nå et behov for nydyrking i disse områdene og en
del av dyrkningsreservene finnes på myr.

Med bl.a.dette som bakgrunn bør det ikke settes et absolutt forbud mot dyrking av myr. I den
nye forskriften må det gis en § som gjør det mulig å dispensere fra forbudet ut fra bl.a.
følgende kriterier:

- gårdens muligheter til å skaffe tilleggsjord på annen måte enn nydyrking
- gårdens muligheter for dyrking av fastmark

Myr må fortsatt ha status som dyrkbart areal slik at ressursen bevares for fremtiden.
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