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§ 3 første ledd:
Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal
som har ligget unytta i over 20 år, eller som på grunn av manglende vedlikehold av drenering må
karakteriseres som myr, regnes som nydyrking.

Etter vår vurdering bør ikke § 3 første ledd endres, men beholdes slik som det er i dag.
Bakgrunnen for dette er at jord som har ligget brakk i 20 år ofte vil være klassifisert som fulldyrket
eller overflatedyrket jord i AR 5. Det vil være ugunstig med andre karakteriseringer av myr enn det
som fremgår av AR 5 og det vil kreves en stor grad av skjønn for å avgjøre om det dreier seg om
vanlig grøfting eller nydyrking.

§ 6 Første ledd:
Nydyrking kan ikke tillates på myr. Med myr menes areal større enn 2 dekar med myrvegetasjon og
minst 30 cm tjukt torvlag. Definisjoner som ligger til grunn for økonomisk kartverkskal legges til
grunn for avgrensingen.

Foreslås endret til:
Nydyrking kan ikke tillates på myr. Med mindre at myrområdet er en liten del av en større
nydyrkingsområde hvor nydyrking av myr er nødvendig for å få god arrondering. Myrområdet som
skal dyrkes må være mindre enn 30% av det totale arealet som skal nydyrkes.
Med myr menes areal større enn 2 dekar med myrvegetasjon og minst 30cm tjukt torvlag.
Definisjoner som ligger til grunn for AR 5 skal legges til grunn for avgrensingen.

Bakgrunnen for forslaget er at et forbud mot nydyrking av myr kan føre til at nydyrkning på andre
arealer som grenser til myr kan bli ulønnsomt, få svært dårlig arrondering eller ikke være
gjennomførbart uten å dyrke opp myr arealet.

Landbrukskontoret
Postadresse : Telefoner : Elektroniske adresser : Orgnr.:

Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 5544 90 skafin@bodo.kommune.no Bankkonto:
Speiderveien 4, 8008 Bodø Telefax: www.bodo.kommune.no 4500 55 00080



Med hilsen

Knut Valberg
Jordbrukssjef

Finn Erik Skagen
fagkonsulent

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø
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