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Høringsuttalelse fra Vuku landbrukslag og Verdal bondelag angående reguleringsplan for
Tromsdalen kalkbrudd.
Faglaga Vuku landbrukslag og Verdal bondelag, er bekymret for dyrkamark og beiteland i
Tromsdalen. Særlig hvis utlagt forslag til reguleringsplan for Tromsdalen blir vedtatt.
Det området Verdalskalk har tilgang til i dag, gir med dagens uttaksmengde på 1,3 mill. tonn per år,
tilgang på kalkstein i minst 30-40 år. I tillegg disponerer de et område som i dag blir brukt som deponi
for finstoff på 140 mål. Om dette blir omregulert til dagbrudd, ligger det også her mulighet for å ta ut
minst 40 mill. tonn kalkstein, ytterligere 25-30 år med dagens uttaksmengde.
Slik vi ser det, er premisset for den nye reguleringsplanen fundamentalt feil. Da den tar utgangspunkt
i et uttak på 10 mill. tonn i året, mens det faktiske uttaket i dag ligger på omlag 1,3 mill. tonn.
Med dagens uttak vil den nye planen gi ressurser for uttak i omkring 1000 år.
Sentrale myndigheter har de siste år stimulert til økt satsing på ikke-kraftforbaserte næringer og økt
beitebruk. I dalføret er det flere yngre, nyoppstartede gårdbrukere som enten har tatt over eller
kjøpt gård på det åpne marked. Felles for disse er at det har blitt gjennomført store investeringer
som gir et behov for økt grasareal, både til beite og grovfôrproduksjon. Mangel på grasareal oppleves
for disse unge gårdbrukerne som den største begrensningen for videre drift og utvikkling.
Vi finner det derfor svært betenkelig at det her foreligger et forslag om å rasere 150 mål fulldyrka
jord, 120 mål innmarksbeite, og 2000 mål med utmarksbeite mange tiår før det foreligger et reelt
behov for mer areal og videre drift og utvikling av kalkvirksomheten.
Slik vi ser det handler dette om politisk vilje og forståelse. Det vil være en historisk avgjørelse, hvor
det ikke er rom for å trå feil. Det virker som mange ikke er klar over de potensielle konsekvensene for
Tromsdalen og områdene i rundt.
En privat reguleringsplan som dette med det omfang som foreligger, er ikke i fremtiden mulig å
reforhandle eller forandre for Verdal kommune uten å bli stilt økonomisk ansvarlig overfor berørte
bedrifter og selskaper – vil vi det?
Vi frarøver i tillegg Verdals befolkning all styringsrett og mulighet for å påvirke utviklingen av
kalkressursen i Tromsdalen for all fremtid, det er et stort ansvar.
Vi oppfordrer derfor til at reguleringsplanen avvises.
Med hilsen
Vuku landbrukslag og Verdal bondelag
v. ledere Sverre Bjarne Inndal og Audun Tiller

