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Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om nydyrking 

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 2. mai 1997 nr. 4 om 

nydyrking (nydyrkingsforskriften).  

 

Det tas inn en ny bestemmelse som innfører et forbud mot dyrking av myr. Forbudet er gitt 

med bakgrunn i hensynet til redusert utslipp av klimagasser. Samtidig åpner bestemmelsen 

for at det kan gis dispensasjon til nydyrking av myr på visse vilkår. I tillegg er det også 

fastsatt enkelte endringer av mer redaksjonell karakter, samt oppdatering av henvisninger til 

relevant regelverk. 

 

Bakgrunn 

Forslag om endring av reglene om nydyrking var på høring høsten 2017. I høringsnotatet ble 

det foreslått en endring av jordloven § 11 andre ledd. Lovendringen åpner for å gi regler om 

nydyrking i forskrift med utgangspunkt i hensynet til klima. I tillegg ble det foreslått endringer i 

nydyrkingsforskriften, hvor innføring av et forbud mot nydyrking av myr var det mest sentrale. 

Forslaget åpnet for at kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet i "særskilte tilfeller", og 

høringsinstansene ble bedt om å spille inn forslag til kriterier som bør ligge til grunn for en 

slik dispensasjonsvurdering.  

 

Prop. 39 L (2018-2019) Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) inneholder en 

nærmere omtale av bakgrunnen for forslaget til regelendringer (kap. 2), høringen (kap. 4) og 

departementets vurderinger (kap. 6). Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2019.  

 

Høringsinstansene fremmet en rekke forslag til dispensasjonskriterier. Departementet 

oppsummerte rammene for dispensasjonsbestemmelsen i lovproposisjonen kap. 6.2. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/935- 

Dato 

2. juni 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Stortinget omtalte også dispensasjonshjemmelen ved behandlingen av lovproposisjonen, jf. 

Innst. 228 L (2018-2019).  

 

På denne bakgrunn, og i tråd med Stortingets føringer, har Landbruks- og matdepartementet 

i dag fastsatt endringer i nydyrkingsforskriften.  

 

Innholdet i ny bestemmelse om nydyrking av myr 

Ny § 5 A i vedlagte forskrift gjelder nydyrking av myr. Hovedregelen fremgår av 

bestemmelsens første ledd der det heter at nydyrking av myr ikke er tillatt. Andre til femte 

ledd i bestemmelsen gir regler for når kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet og på 

hvilke vilkår.  

 

Dispensasjon forutsetter for det første at ett av tre alternative vilkår er oppfylt;  

1. når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved 

utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende,  

2. der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller  

3. for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.  

 

Bestemmelsen innfører videre et skille mellom grunn og dyp myr, jf. andre ledd andre 

punktum. Dispensasjon for å nydyrke dyp myr forutsetter at dyp myr er det eneste 

tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen, med unntak for produksjoner i myr på 

fjellgrunn. For å kunne fastslå om et omsøkt myrareal har en gjennomsnittsdybde på under 1 

meter, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utviklet dagens kartløsning i Kilden slik at 

også myrdybde fremgår på kartbladene. Det vil derfor i de fleste tilfeller være enkelt for søker 

eller kommunen å ta stilling til om det omsøkte myrarealet er å anse som grunn eller dyp 

myr.  

 

I forbindelse med en dispensasjonssøknad skal behovet for nydyrkingen veies opp mot 

hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene. Dette er et generelt krav i forbindelse med 

alle søknader om nydyrking. Hensynet til klima skal også vurderes når det gjelder søknad om 

dispensasjon fra forbudet, jf. tredje ledd.  

 

I fjerde ledd oppstilles det et dokumentasjonskrav. Søker må fremlegge dokumentasjon på at 

tiltaket er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta. Innholdet i dokumentasjonskravet 

vil måtte bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, med utgangspunkt i søknaden og 

forhold på søkers side.  

 

Det fremgår av femte ledd at grunneier skal gi melding til kommunen når nydyrkingstiltaket er 

gjennomført. Kommunen skal på bakgrunn av meldingen foreta en ferdiggodkjenning av 

nydyrkingstiltaket og registrere dette i systemet for kommune-stat-rapportering (KOSTRA). 

Dette er en ny, men begrenset oppgave for kommunene, og gjelder kun de tilfellene hvor det 

gis dispensasjon til å dyrke myr. Rapporteringskravet vil bidra til å styrke grunnlaget for å 

beregne klimagasseffekten som følge av den nye forskriftsbestemmelsen. 

 



 

 

Side 3 
 

De øvrige forskriftsendringene er av mer redaksjonell karakter, og i tråd med innholdet i 

høringsforslaget. 

 

Forskriften trer i kraft 2. juni 2020. 

 

Dagens søknadsskjema om nydyrking (skjema M-0160) er endret som følge av 

forskriftsendringene. I tillegg er en ny veileder om nydyrking publisert på 

Landbruksdirektoratets nettsider.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Klægstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kristian Buan 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo 

og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Klima- og 

miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Norges Bondelag Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 

Akersgata 41 0158 OSLO 

 


