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Til
Landbruk og milj ø i Alstahaug Kommune

Klage på vedtak om fritak driveplikt for deler av j ordbruksareal gnr. 12 bnr. 3,
ref saksnummer: 202 1/3244 - 5.

Vi velger å klage på vedtaket som ble gjort av formannskapet 08.09.2021.
Begrunnelsen for klagen:
Det er selvfølgelig viktig med ett sterkt jordvern, men i denne saken synes vi
fritaket bør kunne godkj ennes da det ikke handler om å bygge ned matjord,
men om å restaurere jordet tilbake til myras økologiske funksjon med dets
artsmangfold, feks som rasteplass for trekkfugler. Jordet ligger dessuten rett
over elva med tilhørende urørt gråor- skog med dets artsmangfold og kunne
blitt ett fantastisk sammenhengende naturområde.

På myr- undersøkelsen konkluderes det blant annet med at det er bedre å
bruke j ordet enn å kompensere avlingstap for landbruket i området med
annen nydyrking. Det er vi enig i. Vi ønsker oss selvfølgelig ikke mer
nydyrking av myr. Men, det er j o nettopp det som skj er uavhengig av dette
jordet v i har søkt om. Myrene rundt her vi bor har blitt nedbygd en etter en, til
og med under den korte perioden med myrforbud, er flere nye flotte
myrområder blitt dyrket opp fra myr til landbruk.
I følge FNs naturpanel er 85 % av verdens våtmarker ødelagt. I Norge
ødelegger vi også mer og mer myr. 1/3 av Norges myrer er ødelagt. Dette er
en skremmende utvikling, vi ødelegger våre enormt viktige karbonlagre.
Bevaring av myrene er en del av løsningen på klimautfordringene. Fortsetter

vi å utnytte naturen på denne måten kommer vi kanskj e en dag i en situasjon
der vi må restaurere j order tilbake til myr og da kan det saktens være greit å
ha testet ut prosessen med å tilbakeføre ett j orde tilbake til myr, selv om myrundersøkelsene viser at myr- dybden var mindre enn vi kanskje antok.
Det viktigste er selvfølgelig ikke å restaurere natur, men å la være å ødelegge
den i utgangspunktet.

Det skrives også i vedtaket at jorda egner seg godt til feks potet og
grønnsaker. Som datter av potetbønder på vår eiendom kan j eg si at dette
ikke stemmer. Vi måtte stadig vekk se bort fra avlingene som kom fra dette
jordet.

De svært karbonrike myrene er viktige på så mange områder. Myra er som en
gigantisk svamp og i en fremtid der klimaendringene fører med seg mer
nedbør og ekstremvær vil myrene beskytte oss mot flom. Men hva når de
artsrike og flomdempende myrene er blitt til landbruksj order eller nedbygd på
andre måter? Siden myrene holder så godt på vann er de viktige for
grunnvannsforholdene over større områder.
Myra er dessuten levestedet til fantastisk mange arter, hver sommer har vi
traner på besøk, men de har ikke særlig mye myr å danse på lenger. Tranene
legger to egg, som de i en perfekt verden plasserer på en plattform av gress
ute på den blauteste delen av ei myr. Langt unna mennesker og rever. Den
rødlistede storspoven kommer fremdeles trofast hver vår til oss, men det blir
færre av dem. Storspove er en av artene som går en tidlig utryddelse i møte,
om våtmarksområdene forsetter å forsvinne.
Arter utryddes fra planeten vår i ett skremmende tempo blant annet fordi
deres leveområder forsvinner. Derfor er det nødvendig å ta vare på steder der
det lever spesielt mange arter. Som på myra.

