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Innspill til planer om masseuttak på Øvre Drageid 
 
Etter å ha fulgt debatten i forbindelse med utredning og høring for masseutak på Øvre 
Drageid, ønsker vi å komme med noen innspill til kommunen. Vi ber om at de tas med i den 
samlede vurderingen. 
 
Vi er oppvokst på Drageid og ser med fortvilelse på planene om å etablere steinbrudd og 
knusverk i Drageidfjell, noen hundre meter fra vårt barndomshjem. Gjennom hele vår 
oppvekst har vi benyttet oss av de flotte natur- og friluftsmulighetene som fins rett utenfor 
ytterdøra, sommertid som vintertid. Her har vi gått turer til fots og på ski, vi har plukket bær, 
fisket og badet i Tverrelva, og gledet oss over det rike dyrelivet som området har å by på. Vi 
har kort og godt nytt skogens ro. Selv om vi har flyttet fra Saltdal og Drageid, ferdes vi stadig 
i friluftsområdet når vi er på besøk i ferier og i høytider, i likhet med lokalbefolkningen 
generelt. At et massetak av planlagt størrelse vil forringe landskapsbildet og ødelegge 
området som friluftssted, er for oss hevet over enhver tvil.   
 
Som utflyttere og byboere gleder vi oss over å komme hjem til et fredelig og idyllisk sted, 
hvor naturen har verdi i kraft av seg selv. Roen som omgir en på Drageid er for oss et 
uvurderlig gode, som bidrar til trivsel og velbehag, og som gjør at vi stadig tar oss i å lengte 
hjem. Vi har ikke slått fra oss tanken om å en dag flytte tilbake til Drageid. Et eventuelt 
steinbrudd i næromgivelsene gjør imidlertid den tanken betydelig mindre attraktiv. Støy, 
usikre trafikkforhold og annen miljøforurensing et steinbrudd vil medføre, er for oss 
uforenlig med et ønske om å bosette seg på stille og naturskjønne Drageid. Det vil være naivt 
å tro at andre potensielle innflyttere ikke vil tenke på samme måte.  
 
Som arvinger til eiendommen på Drageid blir vi også betenkt. Vi tror at konsekvensene av 
det planlagte massetaket på sikt vil være fraflytting og følgelig lav eiendomsverdi.  
 
Vi mener at de negative konsekvensene av massetaket her veier tyngre enn de positive. Det 
er vel og bra med nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter for bygda vi er så glad i, men 
det skal ikke gå på bekostning av natur, miljø og lokalbefolkning. Det er ikke alt som skal 
måles i penger. Avslutningsvis spør vi oss hvor taktfullt det vil være å gi klarsignal til å gjøre 
varige innhugg i naturen - med daglig og hyppig tungtrafikk til og fra steinbruddet - i en tid 



hvor tiltak mot globale klimaendringer krever endringer og vern lokalt. Vi bør ta vare på 
naturlandskapet med alt det har å by på av rekreasjonsmuligheter og dyre- og artsmangfold, 
og ikke ødelegge det.


