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Høringsuttalelse vedrørende forbud mot nydyrking av myr 

Viser til høringsbrev vedrørende forbud mot nydyrking av myr.  

 

Et forbud er et strengt virkemiddel. Selv om det åpnes for å gi dispensasjon, vil 

prinsippet snus, slik at det kan bli svært vanskelig å nydyrke myrarealer selv om 

man lokalt kan ha god begrunnelse.  

 

Den klimamessige nytte-effekten av et forbud er vurdert til å være større enn 

kostnaden, men i noen enkeltsaker kan det være motsatt.  

 

I kommuner der det er aktuelt å dyrke mye myr bør det kanskje kreves en samlet 

plan eller en vurdering der man ser på om det totalt sett innenfor et geografisk 

område er dyrka jord som er en begrensing og om det er nødvendig med mer 

nydyrking. I mange kommuner har det vært en nedgang i gårdsbruk, og dyrka jorda 

drives ikke spesielt intensivt for eksempel.     

 

I stedet for et generelt forbud er det mer hensiktsmessig å ta inn de aktuelle 

klimatiske vurderingene i eksisterende forskrift. Kommunene har faglig 

kompetanse på dette området, og saksbehandler kan ut fra en gjennomgang av 

aktuelle kriterier vurdere nytte/kost effekt av tiltaket, for tiltakshaver og for 

samfunnet.    

  

Generelt har det ikke vært nydyrking av myr i vår kommune siden sist på 80 tallet. 

Forslaget om et forbud vil derfor bli et forbud mot noe som ikke har vært aktuelt de 

siste 30 årene. Således kan man kanskje si at det ikke er et problem.   

 



 

 Side 2 av 2 

Det er likevel behov for å utvikle jordbruksarealene. Spesielt gjelder dette bedre 

arrondering.  I en del praktiske tilfeller er derfor et generelt forbud uheldig, f. eks: 

 

- Dyrking av mindre arealer av myr som hindrer effektiv drift av omkring-

liggende areal (ønske om bedre arrondering).  I slike tilfeller kan nydyrking 

av et lite areal med myr gi bedre drift, mindre kjøreskader o.l. på 

eksisterende dyrka jord også. Kost-nytte beregning i slike eksempel vil være 

positiv.  

- Arealer under 5- 10 dekar bør ikke omfattes av et generelt forbud hvis det 

blir innført, men vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. kost-nytte effekt.    

- I beiteområder kan det også være mindre arealer med myr, der dyrking og f. 

eks. omgraving av myr vil gi et bedre beiteområde.  

Klargjøre hva som inngår i et eventuelt forbud 

Ved eventuell innføring av forbud mot nydyrking, bør man klargjøre hva som 

ligger i begrepet nydyrking. Det kan være forskjell på nydyrking og å utføre noe 

grøftearbeid f. eks. for å drenere et eksisterende beite med innslag av myr.   

 

Tillates det f. eks overflatedyrking ?  Tillates det f. eks avskjæringsgrøfter rundt 

eller på en myr ?  Tillates det å forbedre innmarksbeite på myr med grøfter uten at 

den dyrkes eller overflatedyrkes ?  

 

 

Bruk av myr til andre formål 

Hvis det innføres et generelt forbud mot nydyrking av myr, bør det kanskje også 

innføres et generelt forbud mot å benytte myr til andre formål også, f. eks 

utbyggingsformål. Det er noe urimelig at det er kun dyrking og jordbruks-

produksjon som ikke skal tillates, men alle andre utbyggingsformål omfattes ikke 

av et generelt forbud. De siste 30 årene er det ikke nydyrket myr i kommunen. 

Imidlertid er det tatt i bruk en del myrområder og gravet ut myr i forbindelse med 

annen utbygging.    

 

Et generelt forbud mot nydyrking av myr bør ikke innføres nå, men eventuelt inngå 

i helhetlig vurdering av forbud mot bruk av myrareal til nydyrking eller 

utbyggingsformål.   
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