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NYDYRKING I NORGE I 1961.
3)2 dekar nydyrket pr. bruk.
88 prosent av den jorda som ble nydyrket med statstilskott i 1961
foregikk på bruk med under 100 dekar dyrka jord. Totalt for hele
landet ble nydyrkingen i fjor noe mindre enn i de to foregående
år. I 1961 ble det dyrket opp ca. 78 000 dekar, sier jorddyrkingsdirektør Johan Teigland i en samtale med LOT.
Dette er en nedgang på omlag 12 000 dekar i fra 1960 og vel
20 000 dekar mindre enn rekordåret i 1959, hvor vi da var oppe i
ca. 100 000 dekar. Disse dyrkingsoppgavene refererer seg til den
jorda som det er gitt statstilskott til oppdyrking av. Nydyrkingen
er størst i de to østlandsfylkene Hedmark og Oppland og i fylkene
fra og med Møre og Romsdal og nordover. Den minste nydyrkingen
har vi i de lågereliggende østlandsfylker og i Agder-fylkene. Vi har
fått særlig stor nydyrking i visse strøk hvor det er god tilgang på
brukbar dyrkingsjord, og der innsatsen av maskiner er særlig stor.
Siste år fikk 23 500 bruk utbetalt tilskott for ferdigdyrkede arealer.
Ser vi dette i relasjon til det oppdyrkede areal, blir det 3,2 dekar
pr. bruk. I gjennomsnitt er det altså relativt mange små dyrkingsplaner, og mye av dette henger sammen med tilgangen på dyrkingsjord og mulighetene for å få satt feltene ordentlig i stand i løpet
av tidsfristen på 3 år. Det viser seg for øvrig, sier direktør Teigland, at gjennomsnittsstørrelsen på arealene som dyrkes på de brukene som får vanlig tilskott er noe større og ligger på 4,4 dekar
pr. bruk.
.
• Om overflatedyrkinga - sier han videre - at den har holdt seg
nokså jevnt i de senere år og ligger imellom 25 og 30 000 dekar i
året. Det vesentligste av overflatedyrkinga foregår i kystdistriktene
fra Rogaland og oppover til Nord-Norge. Teigland legger for øvrig
til at han synes istandsetting og utnyttinga av kulturbeitene ennå
står noe tilbake.
7-800 km nye jordbruksveger i Norge 1962.
Den tekniske utvikling og mekaniseringa av jordbruket har ført
med seg et sterkt behov for bedre jordbruksveger. De 8,5 millioner
kroner som står til rådighet for 1962 til jordbruksveger vil derfor komme godt med. Det vil føre til at en hel del eldre søknader
vil kunne imøtekommes, sier statskonsulent L. Skaset til LOT.
Statskonsulenten antar at det i år vil bli bygget mellom 7 og
800 km jordbruksveger. Det kom i fjor inn søknader om et større
beløp enn i noe år tidligere, og når det gjelder de enkelte fylkene,
så er det Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane som får de største
beløp på ca. 1,3 millioner kroner hver. Deretter følger Oppland med
knapt 1 million og Buskerud og Nordland ligger også langt frampå
i bygginga av jordbruksveger.

