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MELDING OM VEDTAK

Formannskapet behandlet i møte 13.04.20 10 sak 26/10.
Høring - forslag om endringer i forskrift om nydyrking, FOR-1997-05-02-423.

Følgende vedtak ble fattet:
Rana kommune går sterkt imot framlagt forslag til endringer i forskrift om nydyrking. Et generelt
forbud mot oppdyrking av myr vil begrense produksjonsutvidelse på en rekke gårdsbruk og åpenbart
forringe landbruksverdien på et stort antall private eiendommer,  og dermed svekke muligheten til å
opprettholde et levende landbruk.

Med vennlig hilsen
RANA KOMMUNE

Astrid Nyseth
Saksbehandler
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Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 13.04.2010
Sak: 26/10
Arkivkode: V18 &13

Resultat: Forslag vedtatt

Arkivsak: 10/618- 4
Tittel: HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FOR-1997-05-02-423 -

FORSKRIFT OM NYDYRKING

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt (13-0)

Vedtak:

Rana kommune går sterkt imot framlagt forslag til endringer i forskrift om nydyrking. Et
generelt forbud mot oppdyrking av myr vil begrense produksjonsutvidelse på en rekke
gårdsbruk og åpenbart forringe landbruksverdien på et stort antall private eiendommer, og
dermed svekke muligheten til å opprettholde et levende landbruk.

Rett utskrift:

Ulla MyØ
sekretær

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 173 Telefon: 75 14 50 00
8601 Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:



Saksprotokoll

Utvalg: Plan og ressurs
Møtedato: 08.04.2010
Sak: 7/10
Arkivkode: V18 &13

Resultat:  Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 10/618 - 3
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I

FOR-1997-05-02-423 - FORSKRIFT OM NYDYRKING

Behandling:

Forslag til vedtak fra administrasjonen falt.

Forsla til vedtak fra AP SP SV v/re r. Knut B* ør en AP :
"Endring:
-"støtter ikke" til "går sterkt imot"
-"siste setning: komma istedet for punktum, og tilføyelse - "og dermed svekke muligheten til
å opprettholde et levende landbruk".

Vedtak:
Rana kommune går sterkt imot framlagt forslag til endringer i forskrift om nydyrking. Et
generelt forbud mot oppdyrking av myr vil begrense produksjonsutvidelse på en rekke
gårdsbruk og åpenbart forringe landbruksverdien på et stort antall private eiendommer, og
dermed svekke muligheten til å opprettholde et levende landbruk.

Rådmannen i Rana, 24.03.10

Rett utskrift:

fla My
Sekretær

Postadresse:  Besøksadresse:
Postboks 173 Telefon: 75 14 52 94
8601 Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:
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HØRING  - FORSLAG  OM ENDRINGER I FOR-1997-05-02 -423 - FORSKRIFT OM
NYDYRKING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Astrid Nyseth
10/618

Arkiv: V18 &13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
7/10 Plan og ressurs 08.04.2010
/ Formannskapet 13.04.2010

Rådmannens innstilling:
Rana kommune støtter ikke framlagt forslag til endringer i forskrift om nydyrking. Et generelt
forbud mot oppdyrking av myr vil begrense produksjonsutvidelse på en rekke gårdsbruk og
åpenbart forringe landbruksverdien på et stort antall private eiendommer.

Rådmannen i Rana, 24.03.10
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Saksutredning:
Bakgrunn:
Det kongelige landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag om endringer i forskrift
om nydyrking på høring.

Høringsnotatet finnes på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/saker pa_horing.html?id=1995

Høringsfrist 30. april 2010. Behandles i PR- utvalget og Formannskapet.

Fra høringsdokumentet
I St.meld. nr 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen, er det vist
til at et virksomt tiltak for å redusere framtidige utslipp av CO2 fra jordbruksjord er å stanse
nydyrking av myr. I Stortingsmeldingen er det foreslått at klimahensyn skal tas inn i
nydyrkingsforskriften på linje med biologisk mangfold, kulturminner og næringshensyn.
Departementet følger nå opp dette og har sendt et forslag om endringer i nydyrkingsforskriften
på høring.

Nydyrking av myr vil alltid føre til betydelig klimagassutslipp i en periode etter at dyrkingen
er foretatt. Bioforsk har beregnet det årlig CO2 utslippet fra dyrket myr til 2-3 tonn per dekar.
Det er spesielt viktig å unngår dyrking av dyp myr. Ett dekar myr med 2 meter tykt torvlag
inneholder ca 150 tonn, og vil slippe ut mer enn 500 tonn CO2 og flere hundre kilo lystgass
før torvlaget er bruttned og j orda er omdannet til mineralj ord. Fra grunn myr med en halv
meter torvlag og ellers samme egenskaper vil de framtidige utslippene bare være en fjerdedel.

Forskriften endres slik at det skal legges vekt på om nydyrkingen fører til klimagassutslipp.
Dette gjenspeiles i formålsparagrafen og som ledd i flere andre paragrafer.

§ 1 (Formål) skal lyde: Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en
måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til
miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal også legges
vekt på om nydyrkingen kan ha følger for klimaet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre
driftsmessige gode løsninger.

§ 3 første ledd skal lyde: 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.

§ 5 første ledd skal lyde: Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger
tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne
vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne
miljøverdiene er. Det skal dessuten tas særlig hensyn til om tiltaket kan medføre
klimagassutslipp.
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§ 6 nytt første ledd skal lyde: Nydyrking kan ikke tillates på myr. Med myr menes areal større
enn 2 dekar med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag. Definisjoner som ligger til
grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved avgrensingen.

§ 9 første ledd skal lyde: før vedtak treffes skal kommunen innhente de uttalelser som er
nødvendige,  jf. § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Hensyn til
natur- og kulturlandskapsverdier,  herunder risikoen for økt klimagassutslipp skal vurderes for
større områder uavhengig av eiendomsgrenser.

Vurdering
Generelt blir jordbruksarealet i Rana godt utnyttet. Det dyrkes også nye områder. Rana
Kommune har i perioden 2001-2009 godkjent 30 planer for nydyrking, drøyt 1.000 dekar. Av
dette gjelder 9 søknader og 359 dekar myrjord, hvorav 250 dekar er på en eiendom. 95% av
myrarealet som er dyrket befinner seg i Utskarpenområdet.

De foreslåtte endringene i nydyrkingsforskriften gir et forbud mot nydyrking av myr større enn
to dekar og med et torvlag på minst 30 centimeter. Eiendommer som ligger i et område med
mye myrjord får en stor andel av tilgjengelig dyrkingsj ord rammet av forbudet. Andel myr, og
dermed byrden av et forbud, er ujevnt fordelt på eiendommene. I Rana Kommune rammer det
spesielt gårdbrukere i den ytre delen av kommunen, hele Utskarpenområdet har mye myr. I
dette området finnes det lite alternativ leiejord. Både foretatte og planlagte utbygginger og
investeringer gir behov for mer grovfor og spredeareal. En slik båndlegging av dyrkbart areal
kan hindre investering og vil dermed redusere verdien på gården.

Et nydyrkingsfelt kan bestå av ulike markslag, men dersom det innenfor området er ei myr
større enn 2 dekar kan ikke den dyrkes, jf forslag til endringer i nydyrkingsforskriften.

All nydyrking omfattes i dag av gjeldende "forskrift om nydyrking" og alle planer for
nydyrking sendes på høring til Helgeland Museum, Naturhistorisk, Nordland Fylkeskommune,
Sametinget, Reindriftsforvaltningen og Fylkesmannen i Nordland før søknaden behandles i
kommunen. Sektormyndighetene har mulighet til å uttale seg om søknadene og det kan også
kreves grundigere undersøkelser av konsekvenser av nydyrkingen.

Konklusjon
Det framlagt forslaget om et generelt forbud mot oppdyrking av myr vil ramme enkelte
brukere i kommunen hardt, mens andre ikke blir berørt. Det er brukere i de mest aktive
landbruksområdene som blir hardes rammet og her er også tilgangen til alternativer små. Det
er viktig at landbruket bidrar i reduksjon av framtidige utslipp av CO2, men et generelt forbud
mot oppdyrking av myr vil begrense produksjonsutvidelse på en rekke gårdsbruk og åpenbart
forringe landbruksverdien på et stort antall private eiendommer.

Utrykte vedlegg:
• Brev fra Det kongelige Landbruks- og matdepartementet, datert17.02.2010. HØRING

- Forslag om endring i FOR-1997-05-02-423 - Forskrift om nydyrking.
• Forskrift om nydyrking FOR-1997-05-02-423
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