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Høring -  Forslag  om endringer i FOR-1997-05-02-423-Forskrift om
nydyrking - Nydyrking kan ikke tillates på myr.

Andre  saksdokumenter (ikke vedlagt):

Nr T Dok .dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.02.2010 Det kongelige Landbruks- og Høring - Forslag om endringer i FOR-
matdepartement 1997-05-02-423-Forskrift om

nydyrking

Saksopplysninger:
I St.meld.nr.39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen, er vist til at
et virksomt tiltak for å redusere framtidige utslipp av C02 fra jordbruksjord er å stanse
nydyrking av myr.

Forskriften foreslås endret for areal definert som myr. Dette er når arealet er større enn 2 da
med minst 30 cm torvlag, og for areal som på grunn av manglende vedlikehold av drenering
må karakteriseres som myr. For enkelte grunneiere kan det bli tale om alternative arealer i
stedet for å dyrke myr. Høringsdokumentet er utlagt på:
litt ://www.re 'erin en.no/nb/de /lmd/dok/horin er/horin sdokumenter/2010/Horin ---
Forsla -om-endrin er-i-FOR-1997-05-02-423---Forskrift-om-n d rkin .html?id=594857.
Høringsfristen er innen 30. april 2010.

Beregninger fra Bioforsk viser at et årlig C02 utslipp fra dyrket myr er på mellom 2 og 3 tonn
pr. da, og tilsier at utslipp fra dyrket myr kan være 20-40 ganger større enn C02 bindingen i
naturlig myr. Det er spesielt viktig å unngå dyrking av dyp myr der karboninnholdet er størst.
Tidligere dyrket myr ute av produksjon kan fortsatt slippe ut C02 og lystgass i lang tid etter
at dyrkingen har opphørt.



Det foreligger ikke gode registreringer av utslipp. Fra Norsk institutt for luftforskning sies at
det er størst usikkerhet knyttet til metanutslipp fra myr og permafrost. Metan dannes av
organisk materiale i vannmettet jord. Metan er av stor interesse for den totale
drivhusgassbalansen på grunn av høy drivhuseffekt, mer enn 20 ganger høyere enn CO2. Til
gjengjeld er oppholdstiden for metan i atmosfæren kort i forhold til CO2.
Fra Bioforsk sies at ved restaurering av myr vet en ikke om økt C-binding og reduserte
lystgassutslipp kompenserer for økt metanutslipp.

Stortingsmeldingen inneholder for øvrig bred drøfting av klimautfordringene. Utfordringer i
forhold til befolkningsutviklingen i verden med et fremtidig økt behov for matproduksjon,
trolig med en fordobling innen 2050, sett i forhold til forventede klimaendringer, er noe av
problemstillingen. Med forventet økt befolkning i Norge, er det uttalt at det er behov for en
økning av mat produksjonen på 20% innen 2030. Dyrka og dyrkbar jord er en
grunnleggende, men begrenset ressurs for å sikre matproduksjon. Norge har forholdsvis lite
dyrka jord pr. innbygger i forhold til mange andre land, og jorda er et viktig karbonlager. I de
beste klimasoner er det lite dyrkbarjord, men med økt temperatur kan det bli betydelige
arealer i de mindre gunstige klimasonene.

Jordlovens § 8 pålegger driveplikt. Når jord ikke blir drevet kan det gis pålegg om at den skal
tilplantes med skog.

Myrarealer
Ved markslagsregistreringen for økonomisk kartverk er myr og torvmark registrert. Det
tidligere klassifiseringssystemet skilte mellom de forskjellige myrtyper. Omdanningsgrad,
vegetasjon og dybde ble registrert. Grunn myr er myr med mindre enn 100 cm torvlag.
Dyrkbar jord og skogreisingsmark på myr er registrert.

I Sør-Aurdal viser arealoppgave over markslag i økonomisk kartverk fra 1981, at det ble
registrert vel 24 000 da dyrkingsjord på myr og vel 30 000 da skogreisingsmark. Det
vesentligste av disse areala ligg inne på åsene i høgdelag fra omkring 700 m.o.h. og opp til
skoggrensa. I seterområda her er det blitt dyrket en del myr. Av anslagsvis vel 4000 da dyrka
jord i drift i seterområda er omkring halvparten myr. Av kommunes dyrka areal i drift
(fulldyrka og overflatedyrka jord) på omkring 18 000 da, utgjør myr en forholdsvis stor del
for noen bruk.

Det har fra eldre tider blitt grøftet for å bedre vekstvilkår. I skogbruket i våre bygder var det i
en periode stor aktivitet, og betydelige arealer ble grøftet etter at grøftedynamitt og
gravemaskiner kom i bruk Dette medførte betydelig større produksjon av avling og virke, men
manglende vedlikehold i senere tid tilsier at effekten har gått tilbake. Tidligere var det også
vanlig med slått av gode grasmyrer.

Vurdering:
Det ligger betydelige dyrkbare myrarealer i kommunen, herunder arealer egnet for
skogproduksjon. Areala har potensial for betydelig økt matproduksjon og produksjon av
trevirke.
Det knytter seg usikkerhet til registreringer/manglende registreringer over utslipp og til tiltak i
et globalt perspektiv. Forholdet med fornuftig dyrking av myr der matproduksjon er av større
verdi sett i forhold til bruk av fossile energikilder til andre formål synes oversett i denne
sammenheng. En generell endring til forbud mot dyrking av myr vil i noen tilfelle medføre at
de bruk som ikke har rimelige andre alternativer for dyrking, ikke ser seg i stand til fortsatt
drift. I forhold til fremtidig matsikkerhet for den påregnelige fremidige befolkning synes det
kortsiktig med et forbud som bidrar til redusert produksjon av mat til eget forbruk.



Grunn myr, der torvlaget er mindre enn 100 cm, med sterkt omdannet øvre lag og uten
nøysom vegetasjon, har ofte god grasvekst. Slike arealer må kunne dyrkes. Klimaendring gir
også større potensial for økt produksjon i de mindre gunstige klimasoner på slike arealer.
Myrarealer egnet for skogproduksjon bør ikke bli liggende ubrukt. De mindre egnede
myrareala med store karbonlager bør ut fra det som kommer frem bli liggende.

Rådmannens forslag til vedtak:
Sør-Aurdal kommune går imot endringsforslaget slik det foreligger, og mener at det må være
rom for å kunne dyrke god myr. Grunn myr med mindre enn 100 cm torvlag, sterkt omdannet,
uten nøysom vegetasjon, må kunne dyrkes. Dyrket myr som ikke blir drevet bør tilplantes
med skog der hensynet til kulturlandskapet er av mindre betydning.
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Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme.

FS-010/10 Vedtak:
Sør-Aurdal kommune går imot endringsforslaget slik det foreligger, og mener at det må være
rom for å kunne dyrke god myr. Grunn myr med mindre enn 100 cm torvlag, sterkt omdannet,
uten nøysom vegetasjon, må kunne dyrkes. Dyrket myr som ikke blir drevet bør tilplantes
med skog der hensynet til kulturlandskapet er av mindre betydning.
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