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Landbruks-  og matdepartementet  -  Høring  -  Forslag om endringer i Forskrift om
nydyrking.
Uttalelse fra Fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

Det vises til forslag til endringer i  Forskrift om nydyrking fra Landbruks- og Matdepartementet
av 17.02.2010.
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag er positive  til at spørsmål om landbruksproduksjon, driftsform
og bruk av arealer settes inn i et klimaperspektiv og slik følger opp intensjoner og føringer fra
St.meld. nr 39 ( 2008-2009)  Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen.

De vesentlige punkt i de foreslåtte endringer, er vurderingen av hvordan nydyrking påvirker
utslipp av klimagasser fra landbruket og forslaget om forbud mot nydyrking på myr.
I Nord-Trøndelag ligger mye av dyrkingsreservene i myrjord. Dette gjelder særlig i deler av
Namdalen men også i andre deler av fylket. Dette er i mange tilfeller avgjørende for å
opprettholde og styrke nødvendig arealgrunnlag og produksjonsressurser på eiendommen.
Muligheten for nydyrking på både myr og fastmark er dessuten i mange tilfelle viktig og
nødvendig for å kompensere for bruken av dyrket og dyrkbar jord til andre formål. Samlet vil
tilgangen av produksjonsareal og produksjonsteknologi være avgjørende for vår evne til å
møte fremtidige utfordringer med økende befolkningstall og økende produksjonsbehov.

Fylkesrådet vil anta at lokale forskjeller i myrkvalitet og myrdybde i tillegg til dyrkingsmetode
vil ha stor innvirkning på de klimamessige følger av oppdyrking. I tillegg til økonomiske og
landbrukspolitiske konsekvenser, reiser dette derfor spørsmål om et forbud mot nydyrking på
myr er tilstrekkelig konsekvensutredet og godt nok faglig begrunnet.

I tråd med forvaltningsreformen og tilhørende endringer i forvaltningslovgivningen som gir
fylkeskommunene uttalerett i landbrukspolitiske spørsmål, vil Fylkesrådet i Nord-Trøndelag gi
følgende innspill i denne saken:

1. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag støtter intensjonen  i Forskrift om nydyrking om at
reduksjon i utslipp og klimabelastninger fra landbruket er et av de hensyn som skal
ivaretas.

2. Til forslagets paragraf 3 andre setning om gjenoppdyrking av jordbruksareal som har
ligget unyttet, bemerkes at tidsgrensen bør være 30 år som før og ikke 20 år som
foreslått i høringsdokumentet.

3. Den foreslåtte endring i forskriftens paragraf 6 første ledd om forbud av nydyrking på
myr, vurderes til å være for absolutt med et usikkert faglig grunnlag og en manglende
bred konsekvensvurdering.

Postadr: Postboks 2560, 7735 Steinkjer  Telefon: 74 11 10 00
Besøksadr: Seilmakergt. 2, Steinkjer  Telefax: 74 11 10 51

E-post: postmottak@ntfk.no
Org.nr. 938 967 091  Hjemmeside: www.ntfk.no



4. Fylkesrådet ber om at endringene i forskriften i stedet må åpne for større grad av lokal og
teknisk vurdering som kan ivareta ulike hensyn og ulike behov i forhold til nydyrking
generelt og nydyrking på myr spesielt.

Med hilsen

Alf Daniel Moen
fylkesrådsleder
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