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Høringsuttalelse til endring av Forskrift om nydyrking 02.05.1997 nr 423

Endringsforslaget er begrunnet med ønsket om å redusere utslipp av klimagass fra landbruket.
Dette er en grunnholdning som Birkenes kommune slutter seg til. Vi har likevel kritiske
innvendinger både mot de fremlagte vurderingene og enkelte konsekvenser av forslaget.

Ved dyrking av myr senkes grunnvannsnivået til 1,0 - 1,2 m under overflaten. Det er i dette
skiktet det vil oppstå økt omdanning av organisk materiale med tilhørende økt utslipp av
klimagass - uansett hvor dyp myra er for øvrig.

Dyrkbare areal med størrelse som gjør oppdyrking økonomisk forsvarlig, er mangelvare i
store deler av landet. I vår kommune er det med få unntak bare myr som er tilgjengelig. Vi
kan ikke akseptere at det legges lokk på næringsutvikling i landbruket vårt. Dersom større
andel av matvareforsyningen skal hentes fra andre landsdeler eller utlandet, må også årlig
utslipp fra transport og distribusjon tas med i regnestykket.

Det er ikke lett å erverve tilleggsareal. Det er få grunneiere som er villige til å selge. Vi har
allerede en leiejordprosent på ca 54 % og det meste er på kortsiktige leieavtaler. Dette gir
dårlige driftsvilkår med liten vilje til langsiktige investeringer som drenering og kalking.
Tilleggsareal vil også ligge lengre unna med økt transport og utslipp av klimagass som følge.

Der forholdene ligger til rette for spavending (ca 0,5 m torv over minst 1,0 m sand), vil ferdig
bearbeidet masse inneholde om lag 1/3 organisk masse og 2/3 mineralmasse. I drenerings-
sjiktet (1,0 m) finner vi da igjen organisk masse som tilsvarer ca 0,33 cm av det opprinnelige
torvlaget. Dette tilsvarer grenseverdien for høringsforslagets definisjon av myr.

Birkenes kommune mener at:
• Det presenterte tallmaterialet virker lite gjennomarbeidet.
•  Regelverket må gi anledning til dispensasjon utfra lokale forhold.
•  Regelverket bor ta hensyn til aktuell dyrkingsmetode.

Uttalelsen vil bli re ert i tjenesteutvget. Evt. merknader herfra vil bli ettersendt.
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