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HØRINGSSVAR REGULERINGSPLAN EVENES 

Ref Dok. Nr:  ALM-95-00-R-RAP-015 

Konsekvensutredning for landbruk tar kun for seg støyrelaterte utfordringer. Planområdet 
inneholder landbruksarealer som er i drift i dag. Konsekvenser for bruk av arealer er ikke vurdert.  

Fulldyrket jord i aktiv drift, ref Kilden.no:  

Eiendom Fulldyrket areal 
Forsvarets eiendom 4-60   24,1 dekar 
5-198 15,9 dekar 
Totalt 40,0 dekar 

 

Uavhengig om arealene ble regulert til militære formål for noen tiår siden, vil endret bruk av 
arealene ha konsekvenser for landbruket/samfunnet og skal adresseres i en konsekvensanalyse. 
Denne problematikken er ivaretatt i reguleringsplan for Ørlandet, hvor samfunnsmessig konsekvens 
ved tap av matjord er adressert, inklusive forslag til avbøtende tiltak. Landbruket forventer at statlige 
utbygginger ikke går på bekostning av fulldyrket areal. Flytting av matjord eller opparbeiding av 
erstatningsarealer for berørte bønder bør vurderes. Landbruket forventer at en ansvarlig aktør som 
Forsvarsbygg unngår nedbygging av landbruksarealer.  

Bakgrunnsmateriale: 

Grunnlagskart som er benyttet i støyanalyse har store/grove feil og mangler, og viser ikke virkelig 
bruk av arealer, hverken for aktive eiendommer eller beiteområder. Det er ikke gjort noen 
informasjonsinnhenting fra aktive bruk, og tidligere tilbakemeldinger gitt Evenes kommune er ikke 
ivaretatt i plan. Det virker merkelig at utredningen fremsendes til høring i revisjon 01 etter at det er 
gitt tilbakemeldinger fra Evenes kommune som avtalt, før fremsendelse av konsekvensutredning. 
Eksempelvis er det i pkt 1.5 beskrevet at det er området sør for rullebane som er mest støyutsatt, 
men bakgrunnsmaterialet identifiserer ikke at cirka 850 dekar sør for fylkesvei 721 mellom Evenes og 
Stunes er benyttet av storfe på utegang hele året.  

Bruk av arealer vil være premissgivende for konsekvens av støy. 

Det virker ikke å være gjennomført noen konsekvensanalyse for landbruk i det hele og store, 
Rapporten er utarbeidet fra feilaktig underlag og gjør ingen spesifikke vurderinger som er relatert til 
landbruk i Evenes. Referanser til erfaringer fra Ørlandet er forsøkt overført direkte til Evenes uten å 
ha kjennskap til driftsforhold på de berørte gårdsbruk. Eksempelvis er erfaringer fra melkekyr i fjøs 
irrelevant for utendørs storfehold med helårs kalving i støysonen.  



 

Med vennlig hilsen 
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