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

Viser til LMDs forslag til endring av nydyrkinsgforskriften lagt ut på høring 17.02.10. Viser også til 
telefonsamtale med departementet 30.04.10 der vi fikk utsatt høringsfristen noen dager.

ZERO støtter LMDs forslag om et forbud mot nydyrking av myr med torvlag dypere enn 30 
cm. Vi ønsker å berømme LMD for initiativet til å endre forskriften for nydyrking slik at man bedre 
beskytter viktige naturlige karbonlagre som myr. 

Myr er et viktig naturlig lager av karbon. Ved dyrking av myr frigjøres dette karbonet til 
atmosfæren i løpet av relativt kort tid. Det anslås at dyrking norsk av myr bidrar med 1 900 000 
tonn CO2- ekvivalenter til atmosfæren hvert år (Briseid, 2008). Ved dyrking av myr er utslippet 
størst ved nydyrking og gradvis avtagende helt til torvlaget er helt omsatt og man kun har 
mineraljord igjen. Stanser man nydyrking av my vil derfor det årlige utslippet fra denne jordtypen 
gradvis avta. I følge beregninger gjort av Bioforsk vil en stans i nydyrking kunne gi en reduksjon av 
jordbrukets totale utslipp på 2,3 prosent etter fem år, 4,7 prosent etter to år og 9,4 prosent etter tjue 
år. Det er få enkelttiltak inne jordbruket som alene kan gi like god effekt.

For ZERO er det viktig å presisere at vi ikke er motstandere av nydyrking som sådan, men at vi er 
opptatt av at det skal skje på en mest mulig skånsom måte. Stans i nydyrking av myr synes derfor 
fornuftig. Basert på en helhetsvurdering av at det ikke nydyrkes mer enn 1000 dekar med myr i året 
(Briseid, 2008) og at myr ikke utgjør mer enn anslagsvis 30 prosent av nydyrkingsreserven sett i 
forhold til hvor store kutt et forbud kan gi, mener ZERO dette er forsvarlig.

Dessverre vil tiltaket kunne gi negative konsekvenser for enkelte bønder, men hadde ikke tiltaket 
gitt negative konsekvenser hadde heller ikke et forbud vært nødvendig. Da ville trolig en frivillig 
ordning vært tilstrekkelig. Det er et geografisk faktum at myrressursen ulikt fordelt. Derfor vil også 
de negative konsekvensene av dette tiltaket fordele seg ujevnt blant norske bønder og kommuner,
mens reduserte klimagassutslipp er noe vi alle vil nyte godt av. ZERO mener derfor LMD, i tilegg 
til et forbud, bør innføre en økonomisk kompensasjonsordning for de kommunene som blir hardest 
rammet av et forbud. Kommunene kan disponere disse pengene til for eksempel å kompensere for 
kostnaden ved dyrking av andre mer tungdyrkede arealer enn myr.
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