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Uttalelse. Høring - Regionalt Miljøprogram (RMP) for Jordbruket i Troms
2013 - 2016.

Høringsutkastet virker å være greit gjennomtenkt og passe dekkende i sitt innhold. Mange av de
gamle ordningene går igjen, med noen justeringer. Av tiltakspunkter er det særlig to som skiller
seg ut for nærmere kommentarer.

2A. Beite i bygdenært kulturlandskap

"Begrepet" bygdenært kan være vanskelig å tolke og praktisere likt i kommunene.
F.eks., hvor er bygdenært? Definisjon mangler (kan tolkes svært ulikt). Kan begrepet bygdenært
tas bort og erstattes med noe annet?

Definisjonen bygd (fra Wikipedia):

Ei bygd (av norrønt bygå, å bygge eller bebygget), også

kalt landsbygd, bygdesamfunn og bondebygd, er et bebygget område med en

viss geografisk sammenheng, der ofte bonde årdsbeb else har vært selve grunnlaget

for samfunnet.

Ordet bygd er henledet av det norrøne ordet br (by), som egentlig betyr (bonde)gard og refererer til

en plass som er bebygget med flere bygninger som står samlet. Kanskje litt kontroversielt når man

tenker på den forståelsen folk i dag har av begrepene by og bygd.

Bygd brukes særlig om den tettest bebygde, sentrale del av et landområde med gårder som utgjør en

naturlig helhet og som er omgitt av ubygder, til forskjell fra utkant med mer spredt bebyggelse.

Begrepet er også brukt om landkommuner som administrativ enhet. Bygdene har tradisjonelt bestått

av qårdsbruk og spredt bebyggelse i et kulturlandskap som har vært preget

av innmark, utmark, iordbruk, husdvrhold, fanast og fiske.

Bygder er gjerne større og mer løslig sammensatte enheter enn grender, fordi man også regner med

områder uten bebyggelse i bygdene. Ei bygd kan således bestå av et eller flere mindre
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grendesamfunn. Grendesamfunnene langs kvsten kalles ofte fiskevær. Tilsvarende kan

en hjørnesteinsbedrift eller et særpreg legges til benevnelsen; f.eks. turistbygd. Ofte er det største

grendesamfunnet i ei bygd synonymt med et tettstedlignende bygdesentrum, om enn ikke alltid, men

det finnes også eksempler på at ei bygd har flere grender som har utviklet seg til tettsteder, ja til og

med til byer. Ofte var det ei lita kirke eller et bedehus, senere også et ørendehus eller en bvødeskole,

som la grunnlaget for bygdesentrumet —stedet der bygdas befolkning samlet seg.

Mange gårder har en geografisk beliggenhet som fyller kriteriene og vilkårene i ordningen, men
ligger ikke i nærheten av en "bygd". Ut ifra dagens forståelse og definisjonen for begrepet bygd,
vil i prinsippet derfor mange gårder være forhindret i å søke på tiltaket, og dette vil igjen være
negativt for intensjonen i ordningen.
Forslag på ny tittel på tiltakspunkt 2A, Beite i kulturlandskap.
Med en mer generell tittel vil det bli lettere å kunne definere ved hjelp av kriteriene og vilkår.
En vil da kunne godkjenne søkere som ikke nødvendigvis ligger i "nærheten" av en bygd, men
allikevel fyller kriterier og vilkår.
Eksempler på gårder som ville kunne fylle kriterier og vilkår, kan være gårder langs kystsonen,
veier og viktige friluftsområder.

Når det gjelder utarbeidelse av satser, kan det være til dels store kostnader forbundet med denne
ordningen. Særlig kostnader til utstyr og egeninnsats. Eksempler kan være til gjerding,
tilsyn/gjeting, sankegrinder, saltsteiner, beitelagsarbeid, transport, osv.

Det bør stilles noen bedre minimums krav/vilkår hvis ikke "alle" kan få tilskuddet. Eks at
området minimum holdes begrenset med bruk av strømgjerde med tilstrekkelig antall porter (ikke
hindre allmennheten).

Det bør også kreves miljøplan trinn 2 (helst bør det gjøres med samtlige ordninger innenfor
RMT).

2B. Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten.

Nordreisa kommune har tidligere hatt en sak med en søker som transporterer dyrene med bil til
øya Kågen i Skjervøy kommune. Problemet er at det er tunnel til øya. Søker har måttet
transportert dyrene ca 4,5 mil med bil. Søker må bruke båt for å føre tilsyn til dyrene samtidig
som han er avhengig av båt når dyrene skal sankes inn.
Dette viser en problemstilling som oppleves rigid. Denne søkeren er den eneste som beiter i dette
området og fyller ellers alle vilkår i ordningen. I tillegg har det en tapsforebyggende virkning.

Vi ber derfor om at dere utvider vilkårene til også gjelde øy med tunell- og fergetilknytning.
Eventuelt at det en kan være tilskuddsberettiget etter en særlig vurdering.
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