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HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I FOR -1997-05-02-423- FORSKRIFT OM
NYDYRKING
Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Arkiv: V18 &13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
23/10 Steigen formannskap 21.04.2010

Forslag til vedtak:
Steigen kommune vil advare mot konsekvensene av et generelt forbud mot nydyrking av myr,
slik det legges opp til i utkast til ny Forskrift om nydyrking. Et slikt ensidig forbud vil kunne
få alvorlige negative konsekvenser for landbruket i Nordland. I arbeidet med
klimautfordringene må mulighetene for reduksjon av utslipp - også fra landbruksnæringa -
vurderes mer helhetlig.

Behandling/vedtak i  Steigen formannskap den 21.04.2010 sak 23/10

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

;AØse- øl t.k Å 4l0

Saksutredning:
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endring av Forskrift om
nydyrking. Høringsfrist er 30. april 2010. Essensen i forslaget er at det innføres forbud mot
dyrking av myr.

Bakgrunn
Nydyrking av myr fører til betydelig klimagassutslipp i en periode etter at myra er dyrka opp.
Bioforsk har beregna det årlige C02- utslippet fra dyrka myr til 2-3 tonn pr da. Jo dypere myra
er, jo større utslipp. Forslaget tas opp som ei oppfølging av St.meld nr 39 (2008-2009)
"Klimautfordringene - landbruket en del av løsninga".

Nærmere om foreslått regelverk
Forskrift om nydyrking kom i 1997. Det ble da nødvendig å søke tillatelse for å kunne dyrke
opp nytt areal. Formålet med forskrifta er å "sikre at nydyrking skjer på en måte som tar
hensyn til natur- og kulturlandskap". Det er nå forslag om å endre forskrifta, slik at det tas inn
et konkret forbud mot dyrking av myr, samt at klimahensyn tas inn som hensyn som skal
vektlegges ved behandling av søknad om tillatelse til nydyrking. Som myr defineres "areal
større enn 2 da med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag".
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Situasjonen lokalt
Det er betydelige areal med dyrkbar myr i Norge. Av det arealet som økonomisk kartverk
klassifiserer som potensielt dyrkbar jord, er 30 % myr. I Nordland er en stor andel av det
dyrkbare arealet myr. En rask gjennomgang av de søknadene Steigen kommune har behandla
siden forskriften kom i 1997, viser at det er søkt tillatelse til dyrking av 1515 da., herav 773
da. myr. Siden 2007, da det ble gjort avtale om felles landbruksforvaltning i Nord-Salten, er
det behandla tre søknader om nydyrking fra Hamarøy/Tysfjord. Av et totalt areal på 245 da. er
det 193 da. myr. Forbud mot nydyrking av myr vil derfor utvilsomt være svært begrensende på
dyrkingsmulighetene for landbruket i Nord-Salten.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Jan Erik Disen  (sign) Fred Eliassen (sign)

Rett utskrift,
Leinesfjord, 23.04.10
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Servicevert
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