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Landbruksfaglig uttale 295/1 - innsigelse etter Jordlovens §9
Viser til høringsuttale til reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre i Oppdal kommune der det er kommet
innsigelse fra Statsforvalter i forhold til ny nasjonal jordvernstrategi og et innskjerpet jordvernmål.
Kommunen kan bekrefte at Harald Rogstad fikk tillatelse i 2019, sak 18/2169, til å nydyrke et areal på 20
dekar på gnr 295 bnr 1 som ligger inntil eksisterende dyrka mark i Husaløkkja 1,8 km sørøst for
driftsbygningen. Dette er med og øker fòrgrunnlaget på gården som i 2021 har 242 vinterfòra sau, 3
ammekyr og 13 øvrige storfe.
I forhold til innmarksbeite fikk Rogstad i 2016 innvilget Smil-tilskudd for rydding av 17 daa gjengrodd
gammel kulturmark i lia ovenfor gården, «Jonasenløypa», dette er like øst for planområdet. Det ble da
presisert at det er viktig å opprettholde et godt beitetrykk, det vil være positivt å benytte storfe i tillegg til
sau og at gjødsling og tilleggsfòring vil forringe naturverdiene og kan på sikt ødelegge dem helt.
I sommer har Rogstad søkt og det er innvilget Smil-tilskudd for skjøtsel av 50 daa gjengrodd gammel
kulturmark på eiendommen gnr 292 bnr 1, sak 21/953, det foreligger nå fornyet leieavtale for perioden
2021-2030. Det er her stilt vilkår om at arbeidet ikke kan igangsettes før kartleggingsrapport/
skjøtselsplan foreligger og arbeidet må utføres i tråd med anbefalte tiltak i skjøtselsplanen, denne
utarbeides av Natur og Samfunn. Dette skyldes at arealet ligger i samme svært viktige lokalitet av trua
naturtype som planområdet til Gorsetgrenda Øvre, BN00049887 Gorset. Det ble i 2009 registrert 8
rødlista beitemarkssopp på 292/1 og det er årsaken til at kommunen krever ytterligere kartlegging og
skjøtselsplan. Dette vil være med å øke kvaliteten på områdets naturverdier.
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