Det økonomiske kartverket gir eit godt grunnlag for landbruket,
jord- og skogbruk, til å begynne å forme sine generalplaner, og at
desse planane bør bli tilgjengeleg for andre planleggingsinstanser
så snart som mogeleg.

DET FAGLIGE APPARAT
FOR JORDLOVSARBEIDET MÅ STYRK.ES
Av fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard.
Kort sammendrag av foredrag holdt under Landbruksveka 1965.

I vårt arbeid med jordlovssakene ser vi stadig behovet for en plan
for disponeringen av landbruksarealene, sa fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard på et diskusjonsmøte om skog, dyrka jord, veger eller
tomter under Landbruksveka i Oslo.
Registreringsarbeidet av arealer i Aust-Agder ser ut til å ha virket
bra, sa taleren, som ellers kom inn på u tbyggingsplanene i Forusområdet og Husnessaken i Hordaland. Fra sitt eget fylke, NordTrøndelag, hadde han også ferske eksempler på nødvendigheten av
at disse spørsmålene blir tatt opp systematisk, og at landbruksinteressene slippes inn på et tidligst mulig trinn i planleggingen.
Han mente også at jordloven i sin nåværende form er lite tilfredsstillende i den relasjon det her er tale om. I loven skilles det bl. a.
ikke mellom tilplanting med skog og det åta et område ut av produksjonen for all framtid ved å legge det ut til veier, tomter, idrettsbaner o. 1.
Etter gjeldende lov og de foreliggende opplegg, er det forutsetningen at landbruksmyndighetene til en viss grad skal tas med på
råd når det gjelder arealdisponeringssaker i sin alminnelighet. Men
det må vel innrømmes at det i mange tilfeller har vist seg at resultatene ikke har vært tilfredsstillende sett ut fra et landbrukssynspunkt. Når det er blitt slik, er det først og fremst fordi landbruksmyndighetene, fylkeslandbruksstyret, i alt for høy grad er blitt
negativ part i denne samfunnsutbygginga som vi jo alle er interesserte i.
Sjøgard kom ellers dnn på de arealer som årlig beslaglegges til
ulike formål, og fortsatte:
Teoretisk skulle det være god plass her i landet. Jordbruksarealet
utgjør bare godt og vel 3 % av vårt lands totale areal på 310 000 km 2•
Her kommer imidlertid det forhold inn som gjør at kommunepolitikerne har vist så liten forståelse når det gjelder jordbruksinteressene i denne sammenheng, nemlig hensynet til kostnadene.
Som regel er dyrkajorda sentralt beliggende, og den gir også en
billig byggegrunn.
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Men den produktive grunn her i landet er langt mer dyrebar enn i
andre land. Vi har bare 2,4 dekar dyrka jord pr. innbygger, mens
våre naboland har mellom 5 og 6 dekar og USA hele 30 dekar jordbruksareal pr. innbygger.
Det må skapes lydhørhet for at det å bevare våre beste jordbruksarealer er en stor sak for utformingen av vårt framtidssamfunn.
Dette hensynet bør slå igjennom overfor de forholdsvis beskjedne
merkostnader det er åta i bruk uproduktive områder.
Han mente også at det blir nødvendig å ta hele problemkomplekset
om den faglige underbygging av jordlovsapparatet opp t.: ,.y vurdering. Vi har gode erfaringer med jurister når det gjelder jordlovsarbeidet, men jeg mener fremdeles at vi i Nord-Trøndelag skulle
hatt en jordskifter som jordlovssekretær. Det nytter lite med et
lovverk hvis vi ikke samtidig legger til rette det faglige apparat.
For de vanlige jordsakene må dette utbygges bedre. Derved vil vi
på kjøpet også kunne stå faglig rustet til å tre inn som en meningsberettiget part når det gjelder samfunnsutbyggingen og arealdisponeringsplaner i sin alminnelighet. Det gjelder her verdier som ikke bare
har betydning for jordbruksnæringen, men som også er en livsviktig
forutsetning for hele vårt framtidige samfunn.

TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK I 1964
I Hedeselskabets Tidsskrift (nr. 16, 1964) gir forstander A. Krøi-

gaard en oversikt over torvbrenselproduksjonen i Danmark i 1964.
Det fremgår av denne at det er produsert i alt ca. 36 000 tonn torvbrensel i Danmark siste sesong. Dette er en nedgang på 28 % i forhold til 1963. Etterspørselen har vært større enn tilbudet, men dårlige
værforhold og en utstrakt mangel på arbeidskraft har gjort at produksjonen ble mindre enn opprinnelig planlagt. Ca. 200 mennesker har
vært i arbeid i torvdriften kortere eller lengere tid i 1964.

Til

MYRSELSKAPETS MEDLEMMER !
Det er for en tid siden sendt ut innbetalingskort vedkommende
medlemskontingenten for 1965. Vi henstiller til de medlemmer som
ikke allerede har betalt kontingenten, å nytte disse innbetalingskortene, derved spares ekstra omkostninger.
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