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Høring  -  Forslag til endringer i Forskrift om nydyrking

Sammendrag:
I St.melding 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. Dersom slik nydyrking stanses, reduseres utslippet fra myrjorda fordi jorda
gradvis omdannes, og til slutt blir mengden organisk stoff så lav at arealet defineres som
mineralj ord og tapet av organisk materiale er like stort som tilførselen.

Nydyrking av myr vil føre til et klimagassutslipp i en periode etter at nydyrkingen er foretatt.
Ifølge departementet har Bioforsk beregnet det årlige CO2-utslippet fra dyrket myr til mellom 2
og 3 tonn per dekar. Nedbrytningen vil fortsette til hele torvlaget er brutt ned, eller til dyrkingen
har opphørt og grunnvannet er hevet til opprinnelig nivå.

Det konkrete utslippet på den oppdyrkede myra reduseres imidlertid over tid, på grunn av
naturlig omdanning av jordstrukturen etter at nydyrkingen er gjennomført. Tidligere dyrket myr
som er tatt ut av produksjon kan fortsatt slippe ut CO2 i lang tid etter at dyrkingen har opphørt.
Den sikreste måten å begrense utslippene på, er ifølge departementet å unngå dyrking av myr.

Departementet foreslår at § 1 (formålsbestemmelsen) endres slik at det også skal tas hensyn til
om omsøkt nydyrking kan ha uheldige konsekvenser for klimaet.

Det foreslås videre at definisjonen av nydyrking i forskriften § 3 endres slik at søknadsplikten i
noe større grad enn i dag fanger opp areal som har gått ut av drift, og da særlig myr. Forslaget
innebærer at gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 20 år, eller som på
grunn av manglende vedlikehold av drenering har gått over til å bli myr, skal regnes som
nydyrking.

Det foreslås i tillegg at det i § 5 skal fastsettes et nytt tredje punktum som innebærer at det skal
tas særlig hensyn til om omsøkt nydyrking kan medføre klimagassutslipp.
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Forslaget innebærer at faren for klimagassutslipp blir et av flere momenter som skal vurderes i
forbindelse med slike søknader.

Departementet foreslår til slutt et totalforbud mot dyrking av myr. Forbudet begrunnes med de
klimamessige ulemper som oppstår ved nydyrking av myr. Etter departementets mening bør
forbudet mot nydyrking av myr ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å sikre hensynet til
klimaet. Fordi omdanningsperioden med høyt CO2-utslipp varierer avhengig av tykkelsen på
myra, bør derfor forbudet bare gjelde for myr slik dette er definert i klassifikasjonssystemet
ARS. Myr må således defineres som areal med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag.
Høringsfrist er satt til 30. april 2010.

Vurdering:
Dersom nevnte forslag blir vedtatt, vil dette føre til at rundskriv M-19/97 om nydyrking vil bli
omskrevet. Endringene er gjentatt i vedlegg 2.

Det finnes betydelige arealer av dyrkbar myr i Norge. Av det arealet som er klassifisert som
potensiell dyrkbar jord i økonomisk kartverk, utgjør myr ca. 30 % eller ca. 2,5 millioner dekar.

Forslaget om å forby nydyrking av myr vil legge sterke restriksjoner på et betydelig antall
landbrukseiendommer. Dette vil igjen føre til at muligheten for utvikling av disse vil bli kraftig
redusert.

Landbruksnæringen i mange kommuner er helt avhengig av muligheten til å dyrke myr, for å
kunne styrke driftsgrunnlaget. Flere gårdbrukere i Grane har kun dyrkningsmuligheter på
myrareal. Et forbud mot slik oppdyrking kan føre til at neste generasjon ikke ønsker å overta
gården, fordi muligheten for utvikling av bruket har blitt kraftig redusert.

Norsk landbruk og framtidig norsk matvareforsyning hadde trolig vært bedre tjent med
gjennomføring av større klimatiltak innen andre sektorer, i stedet for å nekte nydyrking av
matjordressurser. SINTEF la høsten 2009 fram en konkret plan i fem punkter om å fase ut all
oljefyring, elektrifisere bilparken, elektrifisere olje- og gassvirksomhet på sokkelen, installere
karbonfangst og lagring, og å intensivere arbeidet med energi-effektivisering. En økt fokus på
disse tiltakene vurderes som langt mer fornuftig enn å forby dyrking av myr.

Et slikt forbud som departementet her legger opp til, griper sterkt inn i grunneierretten, og vil
trolig få rettslige konsekvenser dersom det blir vedtatt. Det er i tillegg oppsiktsvekkende at ikke
departementet har gjennomført en helhetlig analyse av samfunnskostnadene med et slikt forbud.
Det eneste departementet sier, er at "samfunns-kostnadene antas å være lav ". Man kan ikke
basere et forslag som vil være en dramatisk endring i mange eiendommers utviklingsmuligheter
på slike antagelser. Før et eventuelt forbud mot dyrking av myr i det hele tatt vurderes, må
forslaget til ny forskrift om nydyrking bygge på solid faglig grunnlag, og konsekvensene må
være best mulig utredet.

Rådmannens innstilling:
Grane kommune anbefaler en videreføring av eksisterende Forskrift om nydyrking
fastsatt 2. mai 1997 nr. 423, og fraråder at de foreslåtte endringene blir vedtatt.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

NNF-014/10 Vedtak:
Grane kommune anbefaler en videreføring av eksisterende Forskrift om nydyrking
fastsatt 2. mai 1997 nr. 423, og fraråder at de foreslåtte endringene blir vedtatt.
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