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Høringssvar til forslag om endringer i FOR -1997-05-02-423 - Forskrift om nydyrking

Vi viser til brev av 17. februar 2010 med forslag til endringer i forskrift om nydyrking.
Den gjeldende forskrift om nydyrking er begrunnet blant annet av hensyn til miljøverdier som
biologisk mangfold og bevaring av kulturminner. Forslaget til endring medfører
begrensninger i hjemmel for nydyrking av myr med formål å redusere utslipp av klimagasser.
For definisjoner av myr henvises det i brevet til klassifikasjonssystem som Norsk Institutt for
skog og landskap bruker: AR5 klassifikasjonssystem. Det henvises videre til statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging (sept 2009) i kommunene for søknader om
tillatelse til nydyrking.

Forbudet mot nydyrking av myr er ett av tiltakene som er utredet i "Klimakur" og således et
forslag som hilses velkommen. Departementet viser i den sammenheng til høringssvar fra
Klima- og forurensningsdirektoratet datert 23.04.10, og stiller seg bak denne uttalelsen.

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Den nye loven er den mest omfattende og viktigste
loven for forvaltning av norsk natur noensinne. Loven gir mål, prinsipper og konkrete regler
om bærekraftig bruk og vern av all natur og skal praktiseres av alle sektorer. Vi viser i denne
sammenheng til høringssvar fra Direktoratet for naturforvaltning av 30.04.2010.
Miljøverndepartementet stiller seg bak denne uttalelsen.

Miljøverndepartementet har i tillegg følgende kommentarer:
§ 1: Den foreslåtte setningen: "det skal også legges vekt på om nydyrkning kan ha følger for
klimaet " er noe upresis. Vi foreslår at setningen lyder "det skal også legges vekt på om
nydyrking kan ha følger for utslipp av klimagasser."

Myrer kan også ha stor betydning for å redusere skader som følge av økt nedbør, flom mv. og
derved betydning som klimatilpasningstiltak, jmf arbeidet med norsk utredning om
klimatilpasning (NOU klimatilpassing). Vi foreslår at en vurderer om forskriftsendringen også
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skal ta høyde for at et forbud mot nydyrking i mange områder kan bidra til å opprettholde
naturens evne til å bufre konsekvenser av klimaendringer.
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