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Formålet med endringene i nydyrkingsforskriften er å begrense klimautslippene.

Et generelt forbud mot dyrking av myr vil komme i konflikt med behovet for økt
matproduksjon og matsikkerhet.

Høringsuttalelse  - forslag  til endringer  i forskrift om nydyrking
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I Troms har vi en eiendomsstruktur med små enheter, svært mye leiej ord på kortsiktige vilkår
og ofte store avstander mellom driftssenteret og leiejord. Mangel på jord vanskeliggjør ofte
nødvendige bruksutbygginger.

I en del kommuner er det rimelig tilgang på leiej ord på grunn av nedlegging av bruk i drift. I
disse områdene er nydyrking generelt lite aktuelt og nydyrking av myr uaktuelt.

I noen områder har vi meget aktive jordbruksmiljø med stor konkurranse om leiejord.
Utvikling av gårdene i disse områdene er avhengig av tilgang på dyrket jord.

Tilgangen på leieareal er noe styrket ved endring i jordloven fra 1.7.2009. Driveplikt på jord
er livsvarig. Eier som selv ikke driver jorda oppfyller driveplikten ved å leie den bort til
nabobruk. Leiekontrakt skal være skriftlig, ha en varighet på minst 10 år, og kommunen skal
se til at avtalen fører til en driftmessig god løsning. Er driveplikten ikke oppfylt ved egen drift
eller bortleie, kan kommunen gjøre avtale om bortleie av jorda.

Lange transportavstander med avling, maskiner, redskaper m v er i seg selv miljøbelastende.

På denne bakgrunn mener Fylkesmannen i Troms at det i nydyrkingsforskriften må åpnes for
dispensasjonsmuligheter for nydyrking av myr. Dette gjelder når det er nødvendig for å få til
rasjonelle enheter og det hverken er tilgang på leiejord i rimelig nærhet eller tilgjenlig
fastmark for oppdyrking.

De samme dispensasjonsmuligheter må gjelde for tidligere dyrket myrjord med behov for
drenering mv.

Dispensasjonsadgangen skal ikke gjelde områder med kulturminner, spesielt verdifulle
naturtyper mv.
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