Bureising
Landbruksminister Johan C. Løken har
under foredrag på Bollia-martnan lørdag
11. september 1982 også uttalt seg om
aktuelle forhold vedr. bureisingen. Det var
selvsagt bureisingens stilling under de
økonomiske forhold som nå rår i landet,
statsråden berørte i sitt foredrag.
Statsrådens uttalelser er så vidt interessante for bureisingsdistriktene over hele
landet, at vi tillater oss å gjengi dette
avsnittet av foredraget direkte fra det
utsendte manuskript:
«Departementet har registrert en nedgang
i antall søknader om bureisingsstøtte i de
siste årene. I perioden 1976 til 1980 ble
det i gjennomsnitt godkjent ca. 1 5 bureisingsbruk pr. år med en topp på 18 i
1979. I 1981 falt antallet til 4 og i 1982 er
det hittil godkjent ett bruk. De avslag som
er gitt, har i hovedsak vært basert på at
økonomien i utbyggingen er for dårlig,
men det er også tatt hensyn til markedssituasjonen for jordbruksprodukter og den
begrensede tilgang på midler til fulldyrking.
·
Ut fra hensynet til solidariteten innad i
næringen har jeg funnet det nødvendig å
legge til grunn en fortsatt restriktiv praksis når det gjelder bureising, og fylkeslandbrukskontorene bør derfor vurdere
bl.a. økonomiske forhold nøye før de
slipper en søknad igjennom prioriteringsprosedyren. Det vil fortsatt være høve til å søke om forhåndsgodkjenning av
bureiseren og bruket, men det vil i fall
slik godkjenning gis, bli tatt klart forbehold om at endelig godkjenning ikke kan
gis før byggeplanen med kostnadsoverslag, driftsplan og likviditetsoversikt foreligger.
På de såkalte bureisingsfelter der forholdene allerede er lagt til rette for bureising med foretatte investeringer i veger og
kanaler, er jeg innstilt på å føre en noe

mer lempelig praksis, fordi det her ofte er
av stor betydning for miljøet at en får en
kontinuerlig utbygging, og fordi samfunnet må være interessert i å følge opp de
investeringer som allerede er foretatt.
På grunn av disse forhåndsinvesteringer vil for øvrig kostnaden for den
enkelte bureiser bli mindre enn ved «enkeltbureising» og utbyggingsplanene vil
av den grunn lettere kunne forsvares også
ut fra økonomiske vurderinger.
Representantmøtet i Det norske jord og
myrselskap har vedtatt å rette en henvendelse til Landbruksdepartementet om bl.a.
bureisingsvirksomheten. Jeg vil selvsagt
vurdere denne og se om det kan være
grunnlag for å ta spesielle hensyn til det
som er sagt i den.»
Etter det statsråden her har klarlagt
som departementets retningslinje for bureisingen, vil reising av nye bruk fortsatt
bli støttet med tilskudd og lån på felter
hvor det allerede er foretatt grunninvesteringer i veger og kanaler m.v. Statsråden
pekte på den store betydning det vil ha
for miljøet at en får en kontinuerlig utbygging samt viktigheten av å følge opp
de investeringer som allerede er foretatt.
Statsråden understreket også betydningen av at de økonomiske forhold blir
nøye vurdert for hvert enkelt bruk. Dette
har selvsagt tidligere også vært en av de
viktigste forhold som fylkeslandbrukskontorene har lagt stor vekt på.
For Det norske jord- og myrselskap gir
Statsrådens signaler muligheter for å arbeide videre med bureisingssaken. For
den enkelte bureiser gjelder det å spare
opp mest mulig kapital på forhånd for å
stå økonomisk godt rustet.
Det vises ellers til det som er skrevet
om finansiering av bureising i Jord og
Myr nr. 1, 1982, artikkelen Bureising av
byråsjef Olav Hope og direktør Ole Lie.
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Godjul!
Godt nyttår!
Vi nærmer oss årsskiftet. Tiden er derfor inne til å se litt bakover i tiden på det året som
snart er historie.
For Det norske jord- og myrselskap kan vi fastslå at også l 982 har vært et godt år.
Selskapet har hatt mer enn nok av arbeidsoppgaver. Takket være at arbeidet har gått
knirkefritt er de fleste prioriterte oppdrag fullført eller under bearbeidelse. Feltarbeidet
er avsluttet. Derimot gjenstår som vanlig et betydelig kontorarbeid med utarbeidelse av
rapporter.
Hovedtyngden av selskapets virksomhet har omfattet landbruksmessig utnyttelse av
arealene. Det er nydyrkingsprosjektene som her kommer sterkest inn i bildet, men et
betydelig arbeid er også nedlagt i undersøkelser og vurderinger av arealer som blir
berørt av store kraftutbygningsprosjekter. I slike tilfeller er selskapet med for å vurdere
både de negative og positive forhold for mpdernæringen. Her kommer også hensynet
til utnyttelse av vannressursene inn i bildet. "
I arbeidet vedr. landbruksinteressene har selskapet hatt et nært samarbeid med
Landbruksdepartementet, de ytre. etater innen landbruket, Norges Vassdrags- og
elektrisitetsvesen og forskjellige kraftutbyggere.
Selskapet har ellers hatt en rekke oppgaver innen torvdrift og rådgivningsspørsmål. I
samarbeid med Institutt for jordkultur ved NLH, Norsk forening for jordforskning og
Statens fagtjeneste for landbruket arrangerte selskapet 2 dagers fagmøte på NLH om
dyrkajordas kulturtilstand.
Selskapet har hatt et omfattende samarbeid med privatpersoner, forskjellige selskaper, andre institusjoner og departementer.
Selskapets medarbeidere har blitt godt mottatt og har hatt gleden av velvillig
medvirkning fra mange hold. Det erI i takknemlighet for støtte og samarbeid vi med
dette ønsker alle
en godjul
og et godt nyttår!
Ole Lie
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