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FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM NYDYRKING - HØRINGSSVAR 
 
Det vises til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 17.02.2010 om forslag 
til endring i nydyrkingsforskriften. Høringssvaret er avgitt på delegert fullmakt i henhold til by-
styrets vedtak av 30.05.2001 sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360. 
 
I Oslo kommune er nydyrking i praksis bare aktuelt i Maridalen og Sørkedalen, og begge om-
rådene er underlagt restriksjoner i form av markalov. Store deler av Maridalen er dessuten land-
skapsvernområde. Ved behov for å skaffe ny jord fungerer leiejordsmarkedet i regionen godt. I 
Oslo er nydyrking hovedsakelig knyttet til tilbakeføring av tidligere dyrka areal fra skog til full-
dyrka jord eller innmarksbeite. Ellers har myr og myrjord som utgangspunkt for nydyrking ikke 
vært relevant innenfor Oslos grenser. 
  
I utkastet til forskriftsendring foreslås det at klimahensyn tas inn som en del av formålet med 
forskriften samt at det blir forbud mot nydyrking av myr tjukkere enn 30 cm av hensyn til kli-
magassutslipp, biologisk mangfold og kulturminner. som begrunnelse vises det til at nydyrking 
av myr fører til at CO2 frigjøres, og at en sterkere begrensning på nydyrking kan dermed bli et 
viktig klimatiltak. Det pekes også på at myr er en naturtype som har stort biologisk mangfold, 
og at myr i tillegg er et viktig landskapselement. 
  
Oslo kommune er ikke enig i en slik argumentasjon, og mener det ikke bør legges begrensnin-
ger på omfanget av nydyrking. 
 
Oslo kommune vil bl.a. vise til at nydyrking er aktuelt når det er viktig å erstatte matjord/dyrka 
mark som er gått tapt ved knutepunktsutvikling knyttet til bygging av infrastruktur for kollek-
tivtrafikk (tog, buss, bane). Dette er en veldig relevant problemstilling i store byer som Oslo, og 
en slik knutepunktsutvikling kan totalt sett føre til reduksjon av klimagassutslipp selv om det 
kan gå på bekostning av dyrka mark. 
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