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Høring - Forslag om endringer i FOR-1997-05-02-423- Forskrift om nydyrking

Vi viser til deres brev av 17. februar 2010 og beklager sen tilbakemeldingen.

Byrådet i Bergen har gjort følgende vedtak i sak 1237-10, den 23.juni 2010.

"1. Byrådets merknader utgjør Bergen kommunes uttalelse i saken
2 Melding om vedtak oversendes bystyrets kontor. "

Vedlagt følger byrådssak 1237-10 i kopi, hvor saksutredningen utgjør Bergen kommunes
uttale.

a Britt Isager
Klimasjef

Vedlegg: Byrådssak 1237-10



Dato: 14. juni 20 10

Byrådssak 123}i1o

Byrådet

Uttalelse i forbindelse med høring av forslag til endring i forskrift for nydyrking

HABJ SARK-03-201001740-50

Hva saken gjelder:
Landbruks- og Matdepartementet (LMD) har sendt ut på høring forslag til endringer i forskrift
om nydyrking med høringsfrist 30.04.2010. Beklageligvis har ikke våre merknader blitt
ekspedert videre, men ved kontakt til departementet har vi fått opplyst at uttalelsen kan
ettersendes snarest.

Høringen kommer som oppfølging av stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) -
Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen. Her er det bl a vist til at et virksomt
tiltak for å redusere framtidige utslipp av CO2 fra jordbruksjord er å stanse nydyrking av myr.
I stortingsmeldingen foreslo LMD på bakgrunn av dette at klimahensyn bl a skulle tas inn
som en del av målsettingen med nydyrkingsforskriften.

Endringsforslagene har vært til vurdering hos Grønn etat som har ansvar for landbruk og
generell utmarksforvaltning. Faguttalelsen følger som vedlegg 1

Vedtakskompetanse:
.1 tråd med byrådets fullmakter § 5, vedtatt i bystyret 24.04.2006, sak 102, avgir byrådet
høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som
samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av
byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering.

Byråd for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet  å fatte følgende vedtak:

1. Byrådens merknader utgjør Bergen kommunes uttalelse i saken.
2. Melding om vedtak oversendes bystyrets kontor

Lisbeth Iversen
byråd for byutvikling, klima og miljø

Vedlegg:
1. Merknader fra Grønn etat, datert 25.03.2010 - saksnr. 201001740-7
2. MLD høringsdokument, datert 17.02.2010 - saksnr. 201001740-1
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Saksutredning:
I høringen har LMDs tatt utgangspunkt i stortingsmelding nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen. Her vises det til mål om redusere
framtidige utslipp av CO2 fra jordbruksjord, bl. a ved å stanse nydyrking av myr. I tillegg
fører nedbrytingen av organisk materiale til at nitrogen frigjøres, herav også lystgass

Endringsforslagene fremkommer primært som presiseringer og tilegg (markert med kursiv)
av gjeldende forskrifter og er mest tydelig i §§ 1, 6 og 9. Kopi av MLD høringsdokument
vedelegg 2 tas med under.

Bergen kommune har nylig fremmet en ny klima- og energihandlingsplan der vi ser på mange
tiltak slik at disse til sammen medfører at vi når våre målsettinger for klimagassutslipp.
Det er naturlig at vi ser på klimaeffekten av høringsforslaget sammen med våre øvrige forslag.

Det foregår for tiden lite nydyrkning i Bergen, men generelt er myr en viktig del av det areal
som kan dyrkes på Vestlandet. Nydyrkningstilskudd har vært et viktig virkemiddel for å øke
mengden produksjonsjord og å få frem rasjonelle landbruksenheter.

Når det nå dokumenteres uheldige effekter av nydyrket myr, slik som utslipp av klimagasser,
og i noen tilfeller også med negative effekter for biologisk mangfold og kulturminner, er det
naturlig at tradisjonelle ordninger vurderes på nytt.

Bergen kommune støtter generelt Landbruks- og Matdepartementets forslag til endring i
forskrift om nydyrking, slik at hensynet til klimagassutslipp, biologisk mangfold og
kulturminner vektlegges sterkere.

Klimautslippene som følger av drenering og jordbearbeiding bør imidlertid vurderes i en
videre sammenheng enn bare å gjelde nydyrkning av myr etter jordloven.

Humusrik jord som kommer i kontakt med luft, vil naturlig råtne/forbrenne og slik gi C02-
utslipp. Ut fra  hensynet til klimagassutslipp alene bør en mer konsekvent også vurdere
klimagassutslippene fra alle større gravearbeider av jord med tilsvarende organisk andel som
myr. Dette omfatter utover nydyrkning/jordbruk også skogbruk og andre arealinngrep som f
eks utbygging av industri,  forretning eller idrett som berører våtmark og myr.

Den relative betydning av reduserte klimagassutslipp som vil følge av et forbud mot
nydyrkning fremkommer ikke tydelig. Men effekten av et slikt forbud må sees i forhold til
andre klimagassutslipp både nasjonalt og internasjonalt.

Hensynet til matvareproduksjon og rasjonell landbruksdrift tilsier likevel at et generelt forbud
mot nydyrkning av myr i noen tilfeller også må kunne fravikes. Når man etter en samlet
vurdering i noen tilfeller kan vise seg hensiktsmessig å tillate å dyrke myr, må dette likevel
kunne aksepteres.

Det vises for øvrig til Grønn etats uttalelse, vedlegg 1.
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