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Teknisk og arealutvalget har i møte den 16.04.2010 gjort følgende vedtak i sak 31/10,
MELDING OM VEDTAK - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FOR-197-05-
02-423 - FORSKRIFT OM NYDYRKING :

Enstemmi som tilrådin en:

Teknisk- og arealutvalg i Sørreisa kommune vil fraråde at det skal vedtas en endring i
Forskrift om nydyrking, slik at nydyrking ikke kan tillates på myr.

Det vil fa store konsekvenser for framtidig utvikling av landbruket på grunn av at
dyrkingsreservene vil bli mindre.

Dagens forskrift fungerer meget godt. Ved søknad om nydyrking på over 50 dekar, skal
søknaden konsekvensutredes av en kompetent biolog/botaniker, og en vil da få den
nødvendige faglige vurderingen av tiltaket.

Med hilsen

Grete Nybakk Vaeng
sekretær
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Saksbehandler:  Kirsti Kleppe
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31/10 Teknisk og arealutvalget 16.04.2010

Administras'onens utrednin :

Vedlegg:
Det kongelige Landbruks- og Matdepartement.
HØRING - Forslag om endringer i FOR- 1997-05-02-423 - Forskrift om nydyrking av
17.02.10.

Bakgrunn for saken:

Det kongelige Landbruks- og Matdepartement har sendt ut til HØRING - Forslag om
endringer i Forskrift om nydyrking.

Faktiske opplysninger:
Stortingsmelding nr. 39(2008-2009) "Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen"
bærer bud om en del tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruket. Av de
foreslåtte tiltakene er en endring av nydyrkingsforskriften med sikte på å  "redusere nydyrking
av myr til et minimum"(7.3.4).

I forskriftens § 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 avgrensinga.

Vurdering:
Landbruket i Sørreisa består i det alt vesentlige av grovforbasert husdyrproduksjon. En del av
dyrkingsreserven i kommunen er myr.

En stor del av den myra som er dyrka i "gamle dager", har fra 1980-tallet gjennomgått en
"rehabiliteringsprosess" ved bruk av profilering som dreneringsmetode. Det viser seg å
fungere godt og disse arealene gir god avling når de får det jordkulturarbeidet som kreves.

Vi har en pågående matvarekrise i verden. Prognosene for befolkningsutvikling 20-30 år
framover både globalt og nasjonalt, gir oss betydelig utfordring i å skaffe folk nok mat. I det
perspektivet er det å begrense muligheten til å dyrke mer mat i Norge noe en stiller seg



uforstående til. Det å dyrke maten nærmest forbruker må etter en skjønnvurdering, være bedre
for CO2 - regnskapet enn å frakte maten over lange avstander med betydelige utslipp, spesielt
CO2, fra transportkildene.

Sørreisa kommune er overrasket over at en fra Statens side vil sette inn et så kraftig tiltak som
et nærmest totalforbud mot nydyrking av myr uten å ha foretatt en grundig vurdering av
konsekvenser og andre muligheter. Når man i meldinga hevder at "Det er vanskelig å
kvantifisere kostnadene ved å stanse nydyrking av myr". Og  "Det er betydelige kostnader
knyttet til nydyrking av myrfor den enkelte grunneier.  Samtidig vil det være kostnader for
den enkelte grunneier å skaffe alternativt areal"(7.3.4)  vitner det om lite forståelse for hva
konsekvensen blir for den enkelte bruker, som ikke har annet enn myrarealer til nydyrking. På
1980-tallet utgjorde myr ca. 42 % av nydyrkingsarealet i Nord-Norge som helhet. Det
innbærer at det i noen områder var langt større virksomhet på myr. 12010 vil det meste av
dyrkingsreserven være myr.

De tidligere dyrka arealene på myr krymper pga omsetningen i myra, og det blir behov for nye
dyrkingsarealer dersom produksjonen skal opprettholdes. Tilbakeføring av tidligere dyrka myr
som er satt ut av produksjon bør imidlertid vurderes til et bøtende tiltak. Andre tiltak bør kan f
eks være omlegging fra ensidig åkerdyrking til gras på jord med lavt karboninnhold og stort
potensial for karbonlagring, samt tilførsel av biokull som kan lagres i jord i mer enn tusen år.

Sørreisa kommune vil også bemerke at Stortingsmeldingen inneholder flere henvisninger til
landbruksproduksjon på myr som et problem. Når det gjelder grøfting anses det som generelt
positivt,  men "på den andre siden kan det på myrjord eller jord med høgt organisk innhold gi
økt  CO2 - utslipp "(7.3.3). Vi vil peke på at svært mye CO2 slippes ut gjennom omsetning av
humusinnholdet, særlig ved dyrking av korn der det er en negativ balanse over tid mht innhold
av organisk materiale..

Samtidig innrømmer man at  "det er stor usikkerhet i estimeringen av  CO2  -  utslipp og
lystgassutslipp fra dyrka organisk jord "(5.4) og at "utslippsberegningene av metan og særlig
lystgassutslipp og karbonbalansen i jord, er beheftet med stor usikkerhet. Det fører  også til at
effekts- og kostnadsvurderingene av tiltakene usikre "(7.3.1)

Sørreisa kommune mener at et så drastisk skritt som å endre nydyrkingsforskriften som
foreslått, ikke kan gjennomføres uten en grundig studie av arealressursene og fordeling av
dyrkinsreservene i ulike landsdeler i sin helhet. I en slik vurdering ligger avgangen av dyrka
jord på grunn av omstrukturering av landbruket og muligheten til å ta ut arealer som er
vanskelig å holde i produksjon og bruke disse til skogplanting. Her tenker en på et klima- og
miljøregnskap som omfatter for eksempel Lofoten & Vesterålen, der jord- og skogbruk ses i
sammenheng.

Vi tror at landbruket er villig til å ta sin andel i reduksjon av klimautslipp. De foreslåtte
endringene i nydyrkingsforskriften bærer mer preg av symbolpolitikk enn et reelt grep som
bidrar til å dempe utslippene av klimagasser.

Et forbud mot nydyrking av myr slik forslaget til endring av forskriften foreslår, står etter
kommunenes oppfatning i sterk kontrast til et ønske om levende bygder gjennom et livskraftig
landbruk over hele landet. Et forbud vil særlig ramme bønder i Nord-Norge og på Vestlandet.

Side 2 av 3



Vi mener at gjeldende forskrift fungerer godt og vil derfor oppfordre til at forslaget til endring
ikke vedtas.

Rådmannens tilrådin :

Teknisk- og arealutvalg i Sørreisa kommune vil fraråde at det skal vedtas en endring i
Forskrift om nydyrking, slik at nydyrking ikke kan tillates på myr.

Det vil f store konsekvenser for framtidig utvikling av landbruket på grunn av at
dyrkingsreservene vil bli mindre.

Dagens forskrift fungerer meget godt. Ved søknad om nydyrking på over 50 dekar, skal
søknaden konsekvensutredes av en kompetent biolog/botaniker, og en vil da fa den
nødvendige faglige vurderingen av tiltaket.

Innstilling:

Teknisk o  arealutval ets behandlin  sak 31/10:

Behandling:

Vedtak:
Enstemmi som tilrådin en:
Teknisk- og arealutvalg i Sørreisa kommune vil fraråde at det skal vedtas en endring i
Forskrift om nydyrking, slik at nydyrking ikke kan tillates på myr.
Det vil få store konsekvenser for framtidig utvikling av landbruket på grunn av at
dyrkingsreservene vil bli mindre.
Dagens forskrift fungerer meget godt. Ved søknad om nydyrking på over 50 dekar, skal
søknaden konsekvensutredes av en kompetent biolog/botaniker, og en vil da få den
nødvendige faglige vurderingen av tiltaket.
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