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Angående  forslag om endringer i Forskrift om nydyrking

Norsk institutt for skog og landskap var ikke høringsinnstans for forslaget om
endring i Forskrift om nydyrking og har derfor ikke sendt inn noen
høringsuttalelse innen høringsfristens utløp. Vi mener imidlertid det er riktig å
gjøre departementet oppmerksomme på følgende fakta, som kan være til nytte
i saksbehandlingen.

8kog f
land8kap
NORSK INSTITUTT FOR
SKOG OG LANDSKAP

lln!,,

06.05.10

Dyrkbar mark som ikke er fulldyrka men kan opparbeides til fulldyrka er kartlagt Del
som en del av markslagskartleggingen. Denne viser  at det er  om lag 12 300
km2 dyrkbar mark i Norge. Om lag 4 300 km2 (35 %) av dette er myr med
torvlag dypere enn 30 cm og kan bli omfattet av et forbud mot myrdyrking.
Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Både i Vest-Agder og i Hordaland vil
over halvparten av det dyrkbare  arealet bli rammet  av et myrdyrkingsforbud. I
Vestfold er  andelen bare 6 %.

Forbud mot myrdyrking kunne vært uproblematisk hvis myrandelen, og dermed
byrden, var jevnt fordelt. Da måtte alle grunneiere regne med å sette til side en
tredjedel av gårdens mulige nydyrkingsjord. Slik er det imidlertid ikke. I et
område med mye myrjord vil ofte en stor andel av den  tilgjengelige
dyrkingsjorda bli rammet av forbudet. Dette er antagelig en utilsiktet virkning av
å innføre en forbudshjemmel i forskriften.

En kommunevis oversikt over dyrkbar mark og andelen av dette som er myr
med torvlag dypere enn 30 cm finnes i rapporten med tittel "Markslagstatistikk"
- Ressursoversikt 03/2008 fra Skog og landskap.

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/ro-03-08.pdf

Vi legger også ved et kart som viser den geografiske fordelingen av dyrkbar
jord andelen av dette som er myr.

Med vennlig hilsen

Arne  Bardalen
Direktør
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Regionkontor
Nord-Norge -  Bardufoss
Midt-Norge  - Steinkjer
Vest-Norge -  Bergen
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Dyrkingsjord og andel myr

< 25 %
25-50%
50-75%
>75%
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Dyrkingsjord.  I kartet viser størrelsen på symbolene (fargeflekkene)  hvor mye
dyrkingsjord det er i ulike områder,  mens fargen viser andelen myr.  Det er de
synlige,  røde områdene som er mest følsomme for et forbud mot myrdyrking.
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