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Høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift om nydyrking

Vi viser til høringsforslaget datert 17.02.2010.  Forslaget til endringer innebærer at det skal tas
hensyn til om nydyrkingen kan ha følger for klimaet.  Det skal tas særlige hensyn til om tiltaket kan
medføre klimagassutslipp.  Det foreslås et forbud mot nydyrking av myr samtidig som søknadsplikt
for gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet skjerpes.

Fylkesmannen i Aust-Agder  har i det følgende kommentert de paragrafene som det er foreslått
endring i:

§ 1. (formål)
Formålet med denne forskriften er 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.  Det skal  også  legges vekt på om
nydyrkingen kan ha følger for klimaet.  Det skal forøvrig legges vekt på å sikre
driftsmessig gode løsninger.

Fylkesmannen i Aust-Agder er enig i at det skal legges vekt på om nydyrking har følger for klimaet.

§ 3 første ledd skal lyde:
Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av
jordbruksareal som har ligget unytta i over 20 år,  eller som på grunn av manglende
vedlikehold av drenering må karakteriseres som myr,  regnes som nydyrking.

Når det gjelder denne paragrafen har Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen ulike innspill.

Landbruksavdelingen:

I Aust-Agder er det forholdsvis store arealer med dyrket myr. Disse arealene vil ha behov for ny
drenering,  ofte med 20-30 års mellomrom.  Forskriften må ikke så tvil om retten til å drenere
eksisterende jordbruksareal på myr.

I tillegg vil jord som har ligget brakk i 20 år ofte fortsatt være klassifisert som fulldyrket eller
overflatedyrket jord i AR 5 klassifikasjonssystemet.  Det vil være viktig å holde seg til det
klassifikasjonssystemet som samsvarer med det forvaltningsverktøyet som er tilgjengelig for
saksbehandlere i kommunene,  slik at en unngår skjønnsmessig og personavhengig vurdering av
slike arealer.
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Derfor foreslår Landbruksavdelingen at § 3 første ledd får denne ordlyden: "Med nydyrking menes
fulldyrking og overflatedyrking av myr. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i
over 20 år regnes som nydyrking".

Miljøvernavdelingen:

Det er mange tilfelle i Aust-Agder hvor "manglende vedlikehold av drenering må karakteriseres
som myr" og hvor gamle drenerte myrer ligger som ei myr og hvor mange kun kan se
dreneringsgrøfter i det som karakteriseres som myr. Det kan være beite eller overflatedyrkete
arealer hvor myrvegetasjonen og økologien er sterkt naturalisert. Dette er arealer som i dag ville
være karakterisert som myr ved en ny-kartlegging og som ikke er økonomisk eller miljømessige
ønskelig å få en oppdyrking av. Det er disse arealene forslaget til forskrifter viser til. Og forslaget til
endringer i forskrift i §3 bør opprettholdes.

§ 5 første ledd skal lyde:
Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan
påregnes å få for natur-  og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne
vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor
sjeldne miljøverdiene er.  Det  skal dessuten  tas særlig hensyn til om tiltaket kan
medføre klima gassutslipp.

Fylkesmannen i Aust-Agder  er enig i denne tilføyelsen.

§ 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 avgrensingen.

Fylkesmannen mener at det ikke bør settes et absolutt forbud mot nydyrking av myr. Dersom
arronderingsmessige forhold tilsier det bør det åpnes for dispensasjonsmuligheter forutsatt at
arealet av myr utgjør en svært liten del av det totale nydyrkingsområdet.

§ 9 første ledd  skal lyde:
Før vedtak  treffes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. §
1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Hensynet til natur- og
kulturlandskapsverdier,  herunder risikoen for økt klima gassutslipp  skal vurderes for
større områder uavhengig av eiendomsgrenser.

Fylkesmannen i Aust-Agder er enig i denne tilføyelsen.

Leif Løhaugen Jan Atle Knutsen
Landbruksdirektør Fylkesmiljøvernsjef


