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Nordland fylkeskommune har i Fylkestingssak nr 63/10 gjort følgende vedtak til uttalelse til
høring om forslag til endring av nydyrkingsforskriften:

1. Fylkestinget erkjenner at det bør legges vekt på at nydyrking av myr har konsekvenser
for klimaet. Det innebærer at det bør legges noen begrensninger på dette. Fylkestinget
går imidlertid i mot et generelt forbud, men ser at det er behov for at det gjøres
vurderinger der man ønsker å ta i bruk myr til nydyrkning.

2. Fylkestinget vil understreke at matproduksjon både lokalt og globalt er noe av det som
må gis høyeste prioritet. Utfordringene knyttet til global matforsyning gjør det derfor
vanskelig å legge begrensninger på dyrking av jord samtidig som klimatiltak på
mindre grunnleggende områder uteblir.

3. Økt lokal matproduksjon vil også kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser
forbundet med transport. Dette er viktig for at områder med befolkningsnedgang kan
styrke næringsgrunnlaget, samtidig som klimahensyn kan ivaretas.

4. Fylkestinget ser at det i Nordland er til dels mye landbruksareal som ligger brakk.
Samtidig er det et stort behov for å utvikle og styrke næringen. Et absolutt krav om
stans i nydyrking av myr vil derfor kunne ha uheldige effekter i områder hvor myr er
den eneste reelle muligheten for utvikling av jordbruket.

5. Fylkestinget ber derfor om at forskriften utformes som et krav om utredningsplikt i
forbindelse med nydyrking av myr i stedet for et forbud. Dvs.. at før det gis samtykke
til nydyrking av myr skal alternative løsninger utredes. Det kan omfatte m.a. leie av
jord, å ta i bruk arealer som ligger brakk og alternative dyrkingsarealer. Nasjonalt må
det også arbeides for at det blir bedre rammebetingelser for å ta i bruk arealer som
ligger brakk.

Det vises videre til vedlagt saksutredning.
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Bakgrunn

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer av forskrift om
nydyrking. Høringsfrist er 30. april 2010.

Vurdering

Fylkestinget ser at forslaget til forskriftsendring følger opp St. meld nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene - landbruket en del løsningen, hvor forbud mot nydyrking skisseres som et
effektivt tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbrukssektoren. Videre identifiseres stans i
nydyrking av myr som et av de mest kostnadseffektive tiltakene som kan gjøres innenfor
jordbrukssektoren med hensyn til klimaproblematikk i Klimakur 2020 - Tiltak og virkemidler for å
nå norske klimamål mot 2020.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

"Forslag om endringer i forskrift om nydyrking" - høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune:

Det vises til foreslåtte endringer i forskrift om nydyrking av myr.

1. Fylkestinget mener det er positivt at det i forskriftens formålsparagrafen foreslås å legges
vekt på om nydyrking av myr kan ha konsekvenser for klimaet. Dette innebærer at
klimahensyn likestilles hensynet til biologisk mangfold, kulturminner samt virkninger på
landskapsbildet i gjeldende forskrift.

2. Fylkestinget ser at det i Nordland er til dels mye landbruksareal som ligger brakk. Samtidig
er det et stort behov for å utvikle og styrke næringen. Et absolutt krav om stans i nydyrking
av myr vil derfor innefor gjeldende lovverk kunne ha uheldige effekter i områder hvor myr
er den eneste reelle muligheten for utvikling av jordbruket.

3. Økt lokal matproduksjon vil kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser forbundet med
transport. Dette er viktig for at områder med befolkningsnedgang kan styrke
næringsgrunnlaget, samtidig som klimahensyn kan ivaretas.

1



4. I forskriften og lovverket må det derfor inntas en mulighet for at det kan gjøres en lokal
vurdering av landbrukets totale arealressurser i forhold til behovet for utvikling. Nasjonalt
må det også arbeides for at det blir bedre rammebetingelser for å ta i bruk arealer som ligger
brakk. For eksempel kan forskrift om nydyrking endres og åpne for at nydyrking av myr
bare kan tillates der utvidet arealgrunnlag er av vesentlig betydning for brukets
framtidsutvikling og det ikke kan disponeres alternativt areal i rimelig nærhet.

Bodø den 22.03.2010
Odd Eriksen
fylkesrådsleder Marit Tennfjord
sign fylkesråd for kultur og miljø

sign

19.04.2010 Fylkestinget
FT-063/10
Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av saksordfører Per Anton Nesjan, SV:

1. Fylkestinget erkjenner at det bør legges vekt på at nydyrking av myr har konsekvenser for
klimaet. Det innebærer at det bør legges noen begrensninger på dette. Fylkestinget går
imidlertid i mot et generelt forbud, men ser at det er behov for at det gjøres vurderinger der
man ønsker å ta i bruk myr til nydyrkning.

2. Fylkestinget vil understreke at matproduksjon både lokalt og globalt er noe av det som må
gis høyeste prioritet. Utfordringene knyttet til global matforsyning gjør det derfor vanskelig
å legge begrensninger på dyrking av jord samtidig som klimatiltak på mindre
grunnleggende områder uteblir.

3. Økt lokal matproduksjon vil også kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser forbundet
med transport. Dette er viktig for at områder med befolkningsnedgang kan styrke
næringsgrunnlaget, samtidig som klimahensyn kan ivaretas.

4. Fylkestinget ser at det i Nordland er til dels mye landbruksareal som ligger brakk. Samtidig
er det et stort behov for å utvikle og styrke næringen. Et absolutt krav om stans i nydyrking
av myr vil derfor kunne ha uheldige effekter i områder hvor myr er den eneste reelle
muligheten for utvikling av jordbruket.

5. Fylkestinget ber derfor om at forskriften utformes som et krav om utredningsplikt i
forbindelse med nydyrking av myr i stedet for et forbud. Dvs. at før det gis samtykke til
nydyrking av myr skal alternative løsninger utredes. Det kan omfatte m.a. leie av jord, å ta i
bruk arealer som ligger brakk og alternative dyrkingsarealer. Nasjonalt må det også arbeides
for at det blir bedre rammebetingelser for å ta i bruk arealer som ligger brakk.

Willfred Nordlund,  SP, fremmet fellesforslag fra Høyre,  FrP og SP fra komiteen:

1. Nordland fylkesting går i mot framlagt forslag til endring i forskrift om nydyrking.
2. Nordland Fylkesting mener at et generelt forbud mot oppdyrking av myr som definert i AR5

Klassifiseringsystem vil begrense eventuell produksjonsutvidelse eller overgang til
økologisk drift som krever mer areal for å opprettholde produksjonen, på en rekke gårdsbruk
i Nordland.
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Dette vil åpenbart forringe landbruksverdien på et stort antall eiendommer, og dermed
svekke muligheten for å opprettholde et levende landbruk i Nordland med
utviklingsmuligheter.

3. Dyrkingsreservene i Nordland ligger i hovedsak på myr, men med store variasjoner fra
område til område. Nordland Fylkesting registrer at det ikke er foretatt en helhetlig analyse
eller konsekvensutredning for samfunnskostnader knyttet til forbudet.

4. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å ivareta kulturminner. Hensynet til kulturminner
og biologisk mangfold båndlegger allerede dyrkbare fastmarksarealer som kunne vært
dyrket. En konsekvens av eventuelt forbud av oppdyrking av myr vil i mange kommuner gi
økt press på de relativt små reservene av udyrket fastmark.

5. Forbudet mot dyrking på jord som har ligget brakk i 20 år anses også som et betydelig
hinder for næringsutvikling innen landbruket.

Votering:
Komiteinnstillinga vedtatt mot 18 stemmer avgitt for fellesforslaget fra FrP, Høyre og SP.

Vedtak

1. Fylkestinget erkjenner at det bør legges vekt på at nydyrking av myr har konsekvenser for
klimaet. Det innebærer at det bør legges noen begrensninger på dette. Fylkestinget går
imidlertid i mot et generelt forbud, men ser at det er behov for at det gjøres vurderinger der
man ønsker å ta i bruk myr til nydyrkning.

2. Fylkestinget vil understreke at matproduksjon både lokalt og globalt er noe av det som må
gis høyeste prioritet. Utfordringene knyttet til global matforsyning gjør det derfor vanskelig
å legge begrensninger på dyrking av jord samtidig som klimatiltak på mindre
grunnleggende områder uteblir.

3. Økt lokal matproduksjon vil også kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser forbundet
med transport. Dette er viktig for at områder med befolkningsnedgang kan styrke
næringsgrunnlaget, samtidig som klimahensyn kan ivaretas.

4. Fylkestinget ser at det i Nordland er til dels mye landbruksareal som ligger brakk. Samtidig
er det et stort behov for å utvikle og styrke næringen. Et absolutt krav om stans i nydyrking
av myr vil derfor kunne ha uheldige effekter i områder hvor myr er den eneste reelle
muligheten for utvikling av jordbruket.

5. Fylkestinget ber derfor om at forskriften utformes som et krav om utredningsplikt i
forbindelse med nydyrking av myr i stedet for et forbud. Dvs.. at før det gis samtykke til
nydyrking av myr skal alternative løsninger utredes. Det kanomfatte m.a. leie av jord, åta i
bruk arealer som ligger brakk og alternative dyrkingsarealer. Nasjonalt må det også arbeides
for at det blir bedre rammebetingelser for å ta i bruk arealer som ligger brakk.
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