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Høringssvar - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Viser til brev Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av
Myr, fra Landbruks- og Matdepartementet datert 17.juli 2017. Vedlagt ligger høringssvaret fra Engerdal 
kommune.

Med vennlig hilsen

Katrine Kleiven
Saksbehandler landbruk

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.

Vedlegg
1 Særutskrift Forbud mot nydyrking av myr - Høringssvar



Engerdal kommune

Saksmappe: 2017/1049-9264/2017
Saksbehandler: Katrine Kleiven

Saksframlegg

Forbud mot nydyrking av myr - Høringssvar

Saksgang:
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
17/155 Formannskapet 12.09.2017

Saksdokumenter vedlagt:
1 Høringsnotat
2 NIBIORapport_Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av
3 Tilleggsutredning knyttet til kostnadseffektivitet og klima

Øvrige saksdokumenter:
 Lov om jord (jordlova)
 Forskrift om nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets pkt. d) § 12.  

1. Engerdal kommune er uenig i Landbruks- og matdepartementets vurderinger og motsetter seg at 
nydyrkingsforskriften blir endret slik at det blir et generelt forbud mot dyrking av myr.

2. Før man kan vurdere endringene som er foreslått, bør det foretas en mer grundig og målrettet vurdering av 
tenkelige samfunnsmessige og næringsmessige konsekvenser som forslaget vil kunne gi.

Behandling i Formannskapet-12.09.2017

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak i i Formannskapet-12.09.2017 :
Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets pkt. d) § 12.  

1. Engerdal kommune er uenig i Landbruks- og matdepartementets vurderinger og motsetter seg at 
nydyrkingsforskriften blir endret slik at det blir et generelt forbud mot dyrking av myr.

2. Før man kan vurdere endringene som er foreslått, bør det foretas en mer grundig og målrettet vurdering av 
tenkelige samfunnsmessige og næringsmessige konsekvenser som forslaget vil kunne gi.

Bakgrunn:
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre  I Forslag til lov om endring av lov om 
jordlov (jordlova) og II Forslag til endring av forskrift om nydyrking (nydyrkingsforskriften).
 
Bakgrunnen for dette er hensynet til klimaet, og oppfølging av Klimaforliket fra 2012, Stortingets budsjettvedtak 
nr. 108 pkt. 17 for 2017, jf. Insst. 9 S (2016-2017) s. 86, samt Stortingets behandling av Innst. 251 S (2016-2017) 
fra næringskomiteen. Klimaforliket legger bl.a. til grunn at nydyrkingsforskriften skal revideres slik at også 
hensynet til klima blir gjenspeilet i regelverket. 



Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å stabilisere/redusere våre utslipp av klimagasser til 
atmosfæren. De nasjonale utslippene er delt inn i fire hovedsektorer som har fått egne mål for utslippsreduksjoner i 
2020. Disse sektorene er petroleum og energi, transport, primærnæringer og avfall og industri. 

Det er beregnet at landbruket står for ni prosent av Norges totale utslipp av klimagasser (LMD, 2009). Utslippene 
er knyttet til husdyrhold, gjødsling og jordbearbeiding. Målet for landbruket er at 1,1–1,5 mill. tonn CO2-
ekvivalenter skal reduseres innen 2020, jamfør Stortingsmelding nr. 34 (2006–2007) (Miljøverndepartementet, 
2007). Stortingsmelding nr. 39 (2008 - 2009) viser at et effektivt tiltak for å redusere C02- utslippene fra landbruket 
er å stanse nydyrking av myr. For å oppnå målet ønsker man å gjøre noen forandringer i Forskrift om nydyrking. 

Landbruks- og Matdepartementet foreslår å innføre et forbud mot nydyrking av myr. Myr skal i denne 
sammenheng defineres som Norsk institutt for skog og landskap definerer det i AR 5 Klassifikasjonssystem: areal 
med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag. Minsteareal for registrering av myr er 2 dekar.

Det fremgår av Stortingets vedtak at det er et forbud mot nydyrking av myr som ønskes fremmet. Departementet vil 
peke på at innføring av et forbud vil innskrenke den private eiendomsretten, og legalitetsprinsippet tilsier derfor at 
det må foreligge en tydelig lovhjemmel. Nydyrkingsforskriften har hjemmel i jordloven fra 1995. Verken loven 
eller forskriften inneholder bestemmelser eller klare henvisninger til klima. Departementet er i tvil om jordloven 
med forarbeider gir tilstrekkelig hjemmel for å innføre et forbud mot nydyrking ut i fra globale klimahensyn. 
Departementet foreslår derfor at jordloven § 11 andre ledd endres slik at det ikke er tvil om at et slikt forbud kan 
innføres, og at nærmere forskriftsbestemmelser også kan gis ut fra hensynet til å begrense klimagassutslipp.

Vurdering:
Det er store forskjeller fra kommune til kommune, og fra gårdsbruk til gårdsbruk, hva dyrkingsreserven består i. I 
Engerdal har vi i overkant i overkant av 70 000 daa dyrkbar jord og av dette er litt i overkant av 28 000 daa 
organisk jord (snau myr, tresatt myr og torvmark) jfr. Nibios rapport. (se vedlegg side 49). Mye av den dyrkbare 
marka vil allikevel ikke være aktuell å dyrke på grunn av beliggenheten eller vernehensynet. Tallene viser uansett 
at vi har store dyrkingsreserver i kommunen vår, samtidig som et forbud mot nydyrking av myr kan få store 
konsekvenser. 

SSB forventer en økning i antall innbyggere i Norge fra 5,2 mill til 6,3mill på 25 år 
(https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2016-06-21), som innebærer over 20 prosent økning i 
folketallet, noe som utfordrer vår selvforsyningsgrad. Med bakgrunn i målene som er satt for den nasjonale 
landbruks- og matpolitikken om å sikre en nasjonal matforsyning, bevare og ivareta kulturlandskapet og sikre et 
levende landbruk i hele landet, mener vi, ut fra en landbruksfaglig vurdering, at forbudet mot nydyrking av myr blir 
altfor strengt. Vi mener derfor det ikke bør være et generelt forbud. 

Konklusjon:
Som i forslag til innstilling.
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