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Forslag om endringer i FOR-1997-05-02-423-  Forskrift om nydyrking

Uttalelse fra Hitra kommune

Hitra kommune har mottatt høringsdokument angående endring i forskrift om nydyrking.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at landbruket skal være med på å bidra til at utslipp av
klimagasser og da særlig C02 reduseres. Ved nydyrking og da særlig ved oppdyrking av myr, er
det beregna fra Bioforsk at de største mengdene frigjøres. Ut fra Bioforsk sine beregninger er det
særlig ved nydyrking av myr det frigjøres klimagasser. Her blir myr definert ut fra
klassifiseringssystemet i AR 5; areal med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag.
Minsteareal for registrering av myr er 2 daa. I tillegg skal søknadsplikten på gjennoppdyrking av
jordbruksareal som ha ligget ubrukt innskjerpes og tidsrommet innskrenkes fra 30 år til 20 år.

Et forbud mot oppdyrking slik det er foreslått, vil medføre at bortimot all nydyrking i Hitra
kommune stopper. Sjøl om det er en del fastmark på enkelte gårdsbruk har den som oftest et
torvlag på over 30 centimeter. Når det i tillegg foreslås at areal som tidligere har vært nydyrka og
drenert, men som av ulike grunner har vært unytta de siste 20 år ikke kan dyrkes opp, mener
Hitra kommune at endringsforslaget vil få følger for utviklingsmulighetene på det enkelte
gårdsbruk.

Muligheten for oppdyrking av myr lokalt, regionalt og nasjonalt er viktig for å opprettholde
sjølforsyningsgraden i Norge. Av Norges landareal er 3 % dyra jord. Årlig bygges det ned 20 000
dekar dyrka og dyrkbar mark. Ut fra dette anser Hitra kommune det for vanskelig å kompensere
for avgangen av dyrka jord uten at en kommer utenom nydyrking også av myrjord.

Ut fra SSB sine bergninger vil Norge innen 2030 ha en befolkning på 5,7 millioner innbyggere.
Det betyr at norsk landbruk må auke produksjonen med 20 % for å opprettholde dagens grad av
sjølforsyning av norskproduserte matvarer. Beredskapshensynet når det gjelde landet sin
sjølforsyningsgrad synes glemt i høringsnotatet fra departementet.

Hitra har en stor andel leiejord. De gårdsbruk som har drevet med nydyrking har hatt som mål å
styrke arealressursen på bruket og frigjøre seg fra behovet for leiejord. En jordleier kan i mange
tilfeller ha driftsrestriksjoner som gjør at jorda ikke kan nyttes optimalt. Men jordleier er
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avhengig av arealene til sin produksjon og må godta ulike bestemmelser for å beholde
leiearealene.

Hitra kommune er av den oppfatning at gjeldende forskrift om nydyrking ikke endres ut fra at
nydyrking ikke vil bli tillatt i kommunen. Det må fortsatt være mulighet til å nydyrke myr. I
tillegg må fristen for oppdyrking av tidligere dyrka jord være 30 år og ikke reduseres til 20 år.
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