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Forslag om endringer i FOR-1997-05-02-423 - Forskrift om nydyrking -
HØringsuttalelse fra Steinkjer kommune

Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning har i møte 13.04.2010 i sak 10/42 behandlet
forslag om forbud mot nydyrking av myr og fattet følgende vedtak:

"Steinkjer kommune går i mot forslaget om å forby nydyrking av myr, men er enig i at nydyrking
av myr skal holdes på et lavt nivå. Slik begrensning på utvikling av gårdsbruk vurderes ikke å være
riktig sett opp mot matvaresituasjonen og utviklingsmuligheter for den enkelte gårdbruker. Ved
nydyrking av myr bør det tas hensyn til klimautfordringene ved å tilpasse oppdyrkingsmåten,
eksempelvis gjennom krav om at ved nydyrking av myr skal myra graves om slik at det legges et
lag med mineraljord over torvlaget."
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FORSLAG OM  ENDRINGER I FOR-1997-05-02-423 - FORSKRIFT OM NYDYRKING - HØRINGSUTTALELSE

Trykte vedlegg:

 Høringsforslag: Endring av forskrift om nydyrking

Rådmannens forslag til vedtak:

Steinkjer kommune er enig i at nydyrking av myr skal holdes på et lavt nivå, men går i mot forslaget om å
forby nydyrking av myr. Slik begrensning på utvikling av gårdsbruk vurderes ikke å være riktig sett opp mot
matvaresituasjonen og utviklingsmuligheter for den enkelte gårdbruker. Ved nydyrking av myr bør det tas
hensyn til klimautfordringene ved å tilpasse oppdyrkingsmåten, eksempelvis gjennom krav om at ved
nydyrking av myr skal myra graves om slik at det legges et lag med mineraljord over torvlaget.

Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning  -  13.04.2010:
Forslag fra Inger Hovde (Sp):
Første setning i Rådmannens innstilling endres til: "Steinkjer kommune går i mot forslaget om å forby
nydyrking av myr, men er enig i at nydyrking av myr skal holdes på et lavt nivå".

Rådmannen sin innstilling med endret første setning i tråd med forslag fra Hovde ble enstemmig vedtatt. (8
medlemmer til stede)

Vedtak Hovedutvalg teknisk,  miljø og naturforvaltning -  13.04.2010:
Steinkjer kommune går i mot forslaget om å forby nydyrking av myr, men er enig i at nydyrking av myr skal
holdes på et lavt nivå. Slik begrensning på utvikling av gårdsbruk vurderes ikke å være riktig sett opp mot
matvaresituasjonen og utviklingsmuligheter for den enkelte gårdbruker. Ved nydyrking av myr bør det tas
hensyn til klimautfordringene ved å tilpasse oppdyrkingsmåten, eksempelvis gjennom krav om at ved
nydyrking av myr skal myra graves om slik at det legges et lag med mineraljord over torvlaget.



Saksopplysninger:

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i nydyrkingsforskriften av 1997-05-02-423. Den viktigste
endringen er at det forslås totalforbud mot nydyrking av myr. Med myr menes areal større enn 2 daa med
myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. Begrunnelsen er klimarelatert. Bioforsk har beregnet at det årlige
C02-utslippet fra dyrka myr til mellom 2 og 3 tonn pr daa, noe som er mellom 20 - 40 ganger større enn
C02-bindingen i naturlig myr.

Myrareal har også kvaliteter i forhold landskapsbilde, kulturmarkstyper og biotoper etc. Ved nydyrking av
myr vil disse kvaliteter gå tapt. Det biologiske mangfoldet vil bli redusert. Det påpekes at det finnes mange
kulturminner i myr og som gjennom dette forslaget vil sikres. Departementet mener at forbudet mot
nydyrking av myr ikke bør gå lenger enn det som er nødvendig for å sikre klimahensyn.

I henhold til det gamle jordregistret av 01.01.1981, og med fratrekk av det som er dyrket fram til i dag, har
Steinkjer et potensial for nydyrking på ca 190 000 daa, av dette er ca. 80 000 daa myr. Flere gårdsbruk har
kun myr som nydyrkingsareal.

Det henvises til vedlagte høringsforslag, datert 17.02.10.

Saksvurderinger:

Bioforsk har gjort beregninger som viser at ved nydyrking av myr øker utslippet av CO2 betydelig. Et forbud
mot nydyrking av myr vil derfor stanse Økningen av C02-utslipp fra jordbruksjord. Dette er viktig i forhold til
dagens klimadebatt.

Det vurderes likevel å være dramatisk å totalforby nydyrking av myr. For gårdsbruk som har kun myrareal å
nydyrke vil et slikt forbud stanse utvidelse av arealgrunnlaget og derved begrense utviklingspotensial på
gården. Også sett forhold til matvaresituasjonen er det betenkelig med forbud. Myrarealene representerer et
betydelig potensial for matproduksjon. Nydyrking av myr bør derfor fortsatt være tillatt.

Myr kan til tider være svært vanskelig å dyrke. De senere år har det kommet nye måter å drifte myr på og
som er tatt i bruk både ved nydyrking av myr og drift av oppdyrka myr. Den ene metoden går på å grave om
myr, det vil si at mineraljorda som ligger under torvlaget graves opp og legges over torva. Dette hindrer
mineralisering og formodling av torva, som igjen hindrer utslipp av CO2. Metoden er både tids- og
kostnadskrevende. Den vil kun være gjennomførbar for myr med dybde på inntil 1 - 1,5 m.

I kommunedelplan klima og energi 2010-2013 vedtatt av kommunestyret 24.03.10 er nedfelt følgende tiltak:
"Nydyrking av myr skal holdes på et lavt nivå. Klimaeffekten ved nydyrking av myr skal vurderes i forhold til
produksjonspotensialet."

Rådmannen tilrår at Steinkjer kommune uttrykker at nydyrking av myr skal holdes på et lavt nivå, men går i
mot forslaget om å forby nydyrking av myr. Slik begrensning på utvikling av gårdsbruk vurderes ikke å være
riktig sett opp mot matvaresituasjonen og utviklingsmuligheter for den enkelte gårdbruker. Ved nydyrking av
myr bør det tas hensyn til klimautfordringene ved å tilpasse oppdyrkingsmåten, eksempelvis gjennom krav
om at ved nydyrking av myr skal myra graves om slik at det legges et lag med mineraljord over torvlaget.
Det foreslås at nydyrking av myr fortsatt bør være tillatt, men at det settes som betingelse at det fortas
omgraving av myra.


