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Forslag om endringer i Forskrift om nydyrking - høring 
 
 

Vi viser til høringsbrev datert 17.2.2010 angående forslag om endringer i forskrift om nydyrking. Direktoratet 
for naturforvaltning (DN) har ikke mottatt brevet som høringsinstans, men ønsker likevel å formidle noen 

kommentarer til endringsforslaget. 

 

 

DN slutter seg til forslagene til endringer i nydyrkingsforskriften. Dette er et tiltak som tilfredsstiller 

regjeringen og Stortingets ønske om at klimatiltak som også har positive effekter for naturmangfold og 

andre viktige miljøverdier skal prioriteres. Mens mange klimatiltak kan ha varierende grad av ulemper 

for biologisk mangfold, er dette et vinn-vinn tiltak for både klima og biologisk mangfold. Forslagene til 

endring bygger derfor også opp under intensjonene med forskriften: ivaretakelse av biologisk mangfold 

og kulturlandskap, og er en god oppfølging av sektoransvaret for miljø.  

 

 

  

Klima 

 

DN legger til grunn at det å hindre omdisponering av naturtyper som er effektive karbonlagre er et viktig og 

riktig klimatiltak. Endringene i forskriften er i tråd med tiltak som er foreslått i Klimakur 2020, der forbud mot 

nydyrking av myr er presentert som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere utslippene av CO2 

innen jordbrukssektoren. Myr omfatter i Norge store arealer, og selv om myrarealer som er aktuelle for 

nydyrking trolig utgjør en mindre andel av dette, vil tiltaket likevel ha betydelig positiv effekt.  

 
Norge har gjennom regnskogsatsingen påtatt seg en viktig rolle for å hindre omdisponering av viktige naturlige 

karbonlagre. Nasjonale tiltak med tilsvarende effekt vil kunne styrke det internasjonale arbeidet. 

 

 

Naturmangfold 

 

Stans i nydyrking av myr vil samtidig ha stor positiv effekt for naturmangfoldet, og slik bygge opp under 

formålet med forskriften: ”… 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.”  

Mange arter er direkte tilknyttet myr – både moser, karplanter og en rekke insekt- og fuglearter. Dette gjelder 

også rødlistearter.   
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Eksisterende forskrift har som intensjon å begrense nydyrking bl.a. på myr, for å hindre tapet av biologisk 
mangfold i kulturlandskapet, endringer i landskapsbildet mm. Imidlertid viser erfaringer fra Rogaland at 98% av 

søknadene om nydyrking er blitt innvilget (Evaluering av Forskrift for nydyrking……., Fylkesmannen i 

Rogaland 2003). I 50% av disse områdene ble det dokumentert konflikt med miljøverdier (mangelfull 

kartlegging tilsier at denne andelen trolig er høyere). Det ble dokumentert betydelige tap av naturtyper som er 

viktige for biologisk mangfold - herunder myr. Dette viser at intensjonene bak forskriften ikke blir godt nok 

ivaretatt og at praktiseringen av forskriften bare i begrenset grad har oppfylt forskriftens formål - å sikre at 

nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap.  

 

Forslaget til endringer medfører at det ikke lenger er mulig å søke om nydyrking på myr. Dette er en svært viktig 

endring, da det gjelder arealmessig svært store områder, og områder av stor betydning for biologisk mangfold og 

kulturlandskap, samt vannrensing/vannhushold. Forskriftsendringen vil bidra til å ta vare på spesielt viktige arter 
og naturtyper. Det er derfor svært viktig at man ikke åpner for dispensasjon fra denne regelen. 

 

 

Forslag til justeringer 

 

Vi ber LMD vurdere om § 9 bør suppleres med en henvisning til naturmangfoldslovens alminnelige 

bestemmelser, kap II. Dette vil være viktig for å ivareta intensjonene i forskriften også i de områder som ikke 

omfattes av myr. Det vil gjelde også de restområder av myr under 2 dekar, som ofte kan være av stor betydning 

for både landskap og biologisk mangfold. Bl.a. vil de kunne ha en viktig funksjon som spredningsøyer eller -

korridorer i et ellers opparbeidet landskap – særlig i regioner med lite igjen av denne naturtypen. 
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