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3 KAPITTEL I. INNLEDNING 
Dette rundskrivet inneholder en gjennomgang av forskrift om nydyrking fastsatt av 
Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i jordloven 5 11 andre ledd. 
Rundskrivet inneholder også retningslinjer for praktiseringen av avgjørelser etter 
forskriften. Forskriften trer ikraft 15. mai 1997. 

Kapittel I1 er en redegjørelse for lovgrunnlaget for forskriften. Kapittel I11 inneholder 
en gjennomgang av hvilke tiltak som regnes som nydyrking. Reglene for 
saksbehandlingen ved søknad om godkjenning av plan for nydyrking er gjennomgått i 
kapittel N, mens det i kapittel V er gitt retningslinjer for vedtakets innhold. 
Ikrafttredelsesbesternrnelsen er omtalt i kapittel VI. 

Forskrift om nydyrking fastsetter at tiltakshaver må søke kommunen om godkjenning 
av plan for nydyrking. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en 
måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. I den forbindelse skal det legges 

3 vekt på hensynet til rniljmerdier som biologisk mangfold, kulturminner og 
landskapsbildet, samt ønsket om å sikre driftsmessig gode løsninger jf. ordlyden i 
formålsbestemmelsen og jordloven 1 andre og tredje ledd. I noen tilfeller innebærer 
dette at planen ikke godkjennes. 

Uttrykket ((natur- og kulturlandskapsverdiem er definert i forskriften 5 3 fjerde ledd. 
Det omfatter miljøkvaliteter som landskapsbildet, mangfoldet i naturen og 
kulturminner som er synlige i landskapet. Avgrensingen angir rammen for de 
miljøhensyn som er relevante etter forskriften jf. formålsbestemmelsen. Se kapittel V 
A som gjelder 5 5 (forhold av betydning for avgjørelsen). 

Nydyrking kan bare skje etter godkjent plan, se kapittel IV og forskriften 5 4. 

1 KAPITTEL 11. LOVGRUNNLAGET 
Regelen som gir hjemmel for forskrift om nydyrking står i jordloven av 12. mai 1995 
nr. 23 5 l l andre ledd. 

Jordloven 5 1 1 andre ledd lyder: 

((For å unngå skade på natur- og kulturlandskap, kan departementet gi 
feresegner for nydyrking. Ifaresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking 
og at nydyrking berre kan skje i samsvar med plan godbend av departementet.)) 

Bestemmelsen bygger på at nydyrking ofte vil være i strid med miljøhensyn. 
Markedssituasjonen for jordbruksvarer tilsier at det ut fia nasjonale hensyn ikke er 
behov for nydyrking. I en slik situasjon bør grunneiers ønske om å nydyrke vike 
dersom nydyrkingen kan føre til skade på natur- eller kulturlandskap. 



Begrunnelsen for bestemmelsen er gitt i Ot prp nr 72 (1993-94) b1.a. s 49: 

((Natur- og kulturlandskapsomsyn krev heilskapsvurderingar for stgrre 
områder, og det vil difor ofte omfatte jleire eigedomar. Det er ik&e å vente at 
den einskilde brukaren - i samband med eit konkret nydyrkingstiltak kan vurdere 
slike omsyn når dei gjeld større område. 

Landbruksstyresmaktene bor etter departementet sitt syn ha have til å vurdera 
natur- og kulturlandskapsomsyn i samband med nydyrkingstiltak. Det er 
naturleg at heimelen for å gi faresegner om dette står i jordlova.)) 

Ved lovbehandlingen sluttet Stortinget seg til at det var behov for en slik kontroll, og 
vedtok 5 1 1 andre ledd. 

Med bakgrunn i bestemmelsen er det utarbeidet en forskrift om nydyrking. Forskriften 
er tatt inn som vedlegg 1 til dette rundskrivet. 

KAPITTEL 111. TILTAK SOM REGNES SOM NYDYRKING. 
Tiltak som regnes som nydyrking er definert i forskriften 5 3 første til tredje ledd. 
Forskriften omfatter tre hovedtyper nydyrking: 

- opparbeiding fia udyrka mark til fiilldyrka mark 
- opparbeiding fia udyrka mark til overflatedyrka mark 
- opparbeiding fra jordbhareal  som har ligget unytta i over 30 år til 

overflatedyrka eller fulldyrka mark 

Opparbeiding av jordbruksareal fia overflatedyrka mark til fulldyrka mark regnes ikke 
som nydyrking etter forskriften. Kulturmark som nevnt under kulturlandskapstypene 
Kapittel V c kan ikke karakteriseres som overflatedyrka mark. Opparbeiding av slike 
areal til overflatedyrka eller fulldyrka mark vil følgelig falle inn under bestemmelsene i 
forskriften. 

Fulldyrking innebærer at tiltaket går ut på å rydde og bryte arealet til vanlig 
plvedybde slik at det kan brukes til åkervekster, eng eller beite som fornyes ved 
pløying. Planering, djuparbeiding og grøfting av udyrka eller overflatedyrka areal 
regnes som fulldyrking. Grøfting kan imidlertid bare anses som del av nydyrking 
dersom opparbeidingen er et ledd i planerings- eller djuparbeidsprosessen. 
Vedlikeholdsgrøfting i forbindelse med jord- eller skogbruksdriften anses ikke som 
nydyrking etter forskriften. 

Arealet overflatedyrkes dersom det foretas både rydding og sletting av overflata slik at 
det blir mulig med maskinell høsting. Rydding innebærer at arealet £eks. ryddes for 
kratt eller det stubbesprfiytes. Bearbeidingen må ha en slik karakter at det er mulig å 



j høste arealet maskinelt. Dette innebærer at rydding til rent beiteareal ikke faller inn 
under forskriften. 

Der dyrka mark ikke er i bruk til jordbruksformål og har vært det i mange år vil arealet 
nomalt vokse til med kratt, og over tid omdannes slik at det blir en del av 
naturlandskapet omkring. For å ta vare på miljmerdiene som er skapt i dette kultur- og 
naturlandskapet, omfatter derfor forskriften også nydyrking av jordbruksareal som har 
ligget unytta i over 30 år. En slik endring i bruken av arealet rammes av forskriften 
dersom gjenopptaking av jordbruksdriften forutsetter mer enn ordinært vedlikehold. 
Jorda må bearbeides, jf. de kriteriene som er stilt opp for overflatedyrking og 
fulldyrking. Det peker i retning av å anse jordbruksarealet for unytta dersom det 
hverken nyttes til beite eller planteproduksjon. Det er en sterk indikasjon på at arealet 
er unytta i forskriftens forstand dersom det hverken er gjødslet eller slått i perioden. 

Hvor det etter jordloven 5 9 er gitt omdisponeringstillatelse til midlertidige formål, 
f.eks. til pyntegrmtproduksjon, må spørsmålet om det er nødvendig med godkjenning 
av plan for gjenoppdyrking vurderes i lys av det omdisponeringsvedtaket som er gjort. 
Dersom det i vedtaket klart er forutsatt at omdisponeringen er midlertidig, er det ikke 
nsdvendig med godkjenning når arealet skal dyrkes opp igjen. En forutsetning er 
imidlertid at det omdisponerte arealet settes i stand igjen til jordbruksformål innen 
rimelig tid etter at omdisponeringen er opphørt. I motsatt fall, er det nødvendig med 
godkjenning av nydyrkingen. 

KAPITTEL IV. GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING. 
SAKSBEHANDLING. 

A. Godkjenning av plan for nydyrking 
Tiltakshaver skal utarbeide en plan for nydyrking, jf. forskriften 5 4. Dette er 

I naturligvis ingen personlig plikt for tiltakshaver. Den som ikke selv har tilstrekkelige 
kunnskaper til å utarbeide planen, bør kontakte faglig kvalifisert hjelp, f.eks. ved 
utformingen av grøfteplanen for arealet. 

Nydyrkingstiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger godkjenning av planen, se 
forskriften 5 4. Slik godkjenning kan ikke gis på arealer som nevnt i 8 6, jf. omtalen 
under kapittel V i dette rundskrivet. 

Iverksetting av nydyrkingstiltak kan være betinget av flere tillatelser enn det som 
følger av nydyrkingsforskriften. Eksempler på dette er søknadspliktige tiltak etter 
forskrift om bakkeplanering fastsatt i medhold av forurensingsloven og forskrift om 
konsekvensutredning av nydyrkingstiltak over 300 dekar etter plan- og bygningsloven. 
(Med virkning fia I. juli 1997 er arealgrensen senket til 200 dekar). Godkjenning av 
plan for nydyrking etter nydyrkingsforsknften fritar ikke grunneier for plikten til å 

I innhente mdvendig tillatelse etter annet lovverk. 



Videre kan annen lovgivning eller bestemmelser i reguleringsplan være til hinder for 
nydyrking. Eksempler på dette er areal som er vernet mot nydyrking ved 
drikkevannsklausuler i planvedtak, eller etter regler i kulturminneloven (lov av 9. juni 
1978 nr. 50), eller naturvernloven (lov av 19. juni 1970 nr. 63). I slike tilfeller bør 
søknad om godkjenning avvises. 

Dersom søker ikke innen 3 år foretar rydding, eller sletting med det for øye å 
gjennomføre nydyrkingstiltaket, faller godkjenningen bort, jf. 5 4 første ledd. Dette 
innebærer at nydyrkingen ikke kan foretas uten ny søknadsbehandling. 

B. Saksbehandlingen 

a) Saknadens innhold 
Landbruksdepartementet har utarbeidet et søknadsskjema til bruk i saker som gjelder 
nydyrking, jf. forskriften 5 7. Søknad om nydyrking sknves på fastsatt skjema M-01 60 
B. Det går fram av skjemaet hvilke opplysninger og hvilke dokumenter som skal følge 
søknaden, jf. vedlegg 2 til dette rundskrivet. 

b) Saksforberedelse, kommunens behandling. 
Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å f"a saken så godt 
opplyst som mulig fm det fattes en avgjørelse i saken jf. 5 9. 

Det er lagt til grunn at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for 
større områder uavhengig av eiendomsgrenser. Det må foreligge opplysninger om 
hvilke miljøverdier som er aktuelle på arealet. Sjekklisten inntatt som vedlegg 3 gir 
rettledning om miljøverdier det kan være aktuelt å klargjøre før avgjørelsen tas. 
Sjekklisten er imidlertid ikke uttømmende. Departementet mener det er grunn til å anta 
at det regelmessig vil være behov for befaring før avgjørelsen fattes. I den forbindelse 
bør punktene i sjekklisten drøftes sammen med grunneier eller tiltakshaver. 
Kommunen bør i denne forbindelse gjøre søker oppmerksom på at kulturminner eldre 
enn fra 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter 
kulturminneloven. 

Det må gis opplysninger om hvor og hvordan nydyrkingen skal skje, hvordan 
grøftingen av arealet skal foregå og hvordan atkomsten til arealet vil bli. Det skal 
dessuten foreligge opplysninger om hvilke økonomiske og driftsmessige fordeler som 
oppnås ved nydyrkingen jf. 5 7 tredje ledd. Dette er opplysninger tiltakshaver selv må 
skaffe. Dersom det mangler opplysninger som er forutsatt i søknadsskjemaet, er det 
imidlertid en indikasjon på at saken kan være mangelfullt opplyst. Kommunen må da 
skaffe de opplysningene som mangler før vedtak kan fattes. 



Det framgår av forskriften $ 9  andre ledd at kulturminnemyndighetene skal gis 
mulighet til å uttale seg i alle saker. I praksis innebærer dette at kommunen først kan 
ta stilling til søknaden når høringsfiisten på 1 måned er ute. 

Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg dersom nydyrkingen berører 
vesentlige miljøverdier jf. 5 3. En gjør oppmerksom på at henvisningen i 5 9 andre 
ledd ikke medfører at Qlkesmannen automatisk skal ha alle søknader om 
nydyrkingstiltak til uttalelse. Fylkesmannen bør imidlertid få saken til uttalelse dersom 
det er usikkert om nydyrkingstiltaket vil kunne føre til skadevirkninger for truede eller 
sjeldne naturtyper eller på leveområder for direkte truede, sårbare eller sjeldne arter, jf. 
avgrensningen i $ 6. 

Nydyrking innen landskapsvernområde behøver ikke føre til vesentlig endring av 
landskapets art eller karakter dersom området fia før har innslag av dyrka areal i noe 
omfang. Hvor det oppstår tvil om virkningen av nydyrkingstiltaket, skal Qlkesmannen 
som ansvarlig forvaltningsmyndighet etter naturvernloven $ 5 treffe avgjørelse om 
virkningen er vesentlig med den følge at nydyrking er forbudt. Dersom det søkes 
tillatelse til nydyrking på slike arealer, skal Qlkesmannen få saken til uttalelse jf. 
forskriften g 9 andre ledd. I slike tilfeller er det grunn til å anta at tiltaket berører 
vesentlige miljøverdier. 

Forskriften 5 9 gir ingen uttømmende oversikt over hvem som skal uttale seg i saken. 
Det kan etter omstendighetene også vare aktuelt å be om uttalelser fra andre for å få 
saken tilstrekkelig opplyst jf. $ 1. Eksempler på dette er bruksberettigede til 
eiendommen, grunneier dersom det er leietaker som ønsker å iverksette 
nydyrkingstiltaket, eller distriksstyret i et reinbeitedistrikt (jf reindriftsloven $ 15 andre 
ledd). Hvor det dyrkbare arealet eies av flere grunneiere, men naturlig må ses som et 
dyrkingsfelt, bør også de av eierne som ikke selv har søkt om nydyrking, bes om å 
uttale seg om saken. 

Omfattende høring i ulike organ og overfor ulike rettighetshavere fører regelmessig til 
at behandling av saken tar tid. En må ha en bevisst holdning til hvem som bør høres. 

Det er lagt til grunn i forskriften $ 9 tredje ledd at det skal gis en uttalefrist på minst en 
måned. En måneds bringsfrist bør etter departementets syn også være hovedregelen. 
Den har imidlertid ikke betydning for den lovfestede tre måneders uttalefristen etter 
kulturminneloven 9 andre ledd i saker som gjelder offentlige eller større private 
tiltak. 

De h g e  regler som knytter seg til kommunens behandling av søknaden følger av 
forskriften $ 5  8 og 10. Søknaden skal etter forskriften 5 8 legges om den i kommunen 
som har skogbruksfaglig eller jordbyksfaglig kompetanse. Det skal gå konkret fram 
av avgjørelsen hvilke natur- og kulturlandskapsverdier som berøres og hvilke 
konsekvenser nydyrkingen får for disse, jf. 5 10. For å få saken tilstrekkelig opplyst, 



jf. forvaltningsloven 5 17, kan det derfor også være aktuelt å ta i bruk eventuell 
miljøfaglig kompetanse i kommunen. Kommunen må-selv srmge for at det går fiam av 
vedtaket at disse reglene er fulgt. Dersom dette ikke går fiam, kan vedtaket bli ansett 
som ugyldig. 

Ansatte ved kommunens landbruksadministrasjon vil ofte bistå den som ønsker å 
nydyrke med planlegging av arbeidet. Slik bistand er normalt ikke av en slik karakter 
at tjenestemannen blir inhabil til å saksforberede eller avgjøre spørsmålet om tillatelse 
til nydyrking. 

c) Klage 
Rett til å klage over vedtaket følger av forvaltningsloven 5 28. Vedtak truffet av 
kommunen kan påklages til Qlkeslandbruksstyret av parter og andre med rettslig 
klageinteresse, jf. forskriften 5 1 1. 

Den som ønsker å foreta nydyrkingen, f.eks. grunneier eller leietaker er part i saken og 
har alltid klagerett. For andre må spørsmålet om rettslig klageinteresse avgjarres ut fia 
en konkret vurdering. Klagerens aktuelle interesse og tilknytning til saken er viktige 
momenter i vurderingen. Søker leietaker om tillatelse til nydyrking, kan grunneier ha 
klagerett. Dette er ikke aktuelt dersom grunneier er kontraktsrettslig forpliktet til å 
godta nydyrkingen og avtalegrunnlaget ikke gir rom for flere forvaltningsmessige 
løsninger. En nabo hvis eiendom blir faktisk berørt av tiltaket eller arbeid knyttet til 
nydyrkingen har klagerett. Det samme gjelder rettighetshavere til grunnen, f. eks. 
beiteberettiget eller distriksstyret i reinbeitedistrikt jf reindriftsloven 5 8 andre ledd. 
Normalt vil også interesseorganisasjoner hvor organisasjonens formål er å ta vare på 
natur- og kulturlandskapsverdier ha rettslig klageinteresse. Naturvernforbundet er en 
slik organisasjon. Også lokale velforeninger eller aksjonsgrupper kan ha en slik 
tilknytning til saken at de må anses å ha rettslig klageinteresse. 

Statlige eller fj4keskommunale organer som uttaler seg som ledd i behandling av saken 
vil normalt,ikke ha rettslig klageinteresse. Det samme gjelder områdestyrer for 
reindriften. Med hjemmel i forvaltningsloven 5 3 5 kan imidlertid Srlkeslandbruks- 
siyret innen gitte frister omgjøre vedtak fattet av kommunen uten at det er påklaget av 
noen part eller andre med rettslig klageinteresse. 

d) Tilsyn og overtredelse 
Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og vedtak fattet 
med hjemmel i den, følges. Kommunen skal videre gi Srlkesmannen melding om 
eventuelle brudd, se forskriften 5 12. 

Dersom tiltakshaver nydyrker helt eller delvis i strid med en gitt tillatelse, kan 
kommunen trekke godkjenningen tilbake, jf. 9 12 andre ledd. 



I en del tilfeller vil det være umulig å gjenopprette de skadene som er skjedd. 
Forskriften inneholder derfor en hjemmel for at kommunen kan pålegge tiltakshaver å 
reparere skadene i et slikt omfang som er mulig. 

Det følger for øvrig av forskriften !j 12 andre ledd jf. jordloven 5 20 at departementet 
kan pålegge den ansvarlige et tvangsgebyr for å sikre gjenoppretting eller 
gjennomføring av pålagte reparasjonstiltak på arealet. 

Nydyrking av areal i strid med forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i den kan 
straffes med bøter eller fengsel etter straffeloven eller annen lov, f-eks. kulturminne- 
loven, forurensingsloven, naturvernloven, eller skogbruksloven. Eventuell vinning kan 
dessuten inndras i forbindelse med straffesaken, jf. straffeloven $ 34 jf. 37 d. 

KAPITTEL V. GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING. VEDTAKETS 
INNHOLD. 

A. Forhold av betydning for avgjerelsen, 5 5. 

a) 5 5 farste ledd, hovedinnhold 
Forskriften 5 5 gir anvisning på hvilke momenter det skal legges vekt på ved 
avgjørelse av en søknad om godkjenning av plan for nydyrking. De ulike hensynene 
som gjør seg gjeldende kan opptre med forskjellig tyngde fra sak til sak. 

Etter 5 5 skal det legges særlig vekt på hvordan natur- og kulturlandskapsverdiene jf. !j 
3 fjerde ledd blir berørt av nydyrkingen. I denne s m  rienheng må det tas hensyn til 
egenvekten av de natur- og kulturlandskapsverdiene som gjør seg gjeldende, dvs. om 
det på arealet er spesielt verdifulle eller sjeldne miljmerdier, og hvor verdifulle eller 

I sjeldne miljmerdiene er. Natur- og kulturlandskapsverdier er gitt en nærmere 
definisjon i forskriften 5 3 fjerde ledd. Det skal da tas hensyn til landskapsbildet, 
mangfoldet i naturen og til kulturminner som er en synlig del av landskapet. Det er 
vanskelig å foreta et skarpt skille mellom verdiene i naturlandskap og kulturlandskap. 
Ofte vil natur- og kulturelementer opptre sammen. Ved vurderingen etter !j 5 er det 
imidlertid ikke nødvendig å foreta noen klar grensegang mellom hva som er naturskapt 
og hva som er kulturbetinget. 

Det skal for mrig legges vekt på om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget på 
driftsenheten, og på om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode 
løsninger. 

I den konkrete saken vil utfallet bero på en aweining av de relevante momentene i 
forhold til hverandre. 



b) Virkningene av tiltaket b 
Det er virkningen av nydyrkingen for de aktuelle natur- og kulturlandskapsverdiene 
som skal tillegges vekt, jf. ordlyden ((hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å fi for 
natur- og kulturlandskapsverdiene jf. 5 3 fjerde ledd)). Det skal da tas hensyn til om 
nydyrkingen kan påregnes å føre til direkte skade for natur- og kulturlandskapsver- 
diene. Det skal også tas hensyn til påregnelige langsiktige eller irreversible 
skadefølger. Ved vurderingen av virkningene skal det legges vekt på hvilket omfang 
det er påregnelig at skaden kan fi. Nydyrking av rike vegetasjonstyper i fjellterreng vil 
f.eks. ofte representere et fremmedelement i landskapet, hvor det er påregnelig at 
virkninger vil vare over tid. Det er lagt til grunn i 5 5 første ledd at det skal legges 
særlig vekt på disse virkningene. 

Ved nydyrking som får virkning for verneverdien av vema vassdrag (jf. Stortingets 
vernevedtak i Verneplan I-IV), skal de rikspolitiske retningslinjene for vema vassdrag 
(gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994), legges til grunn ved avveiningen b 
av om det skal gis tillatelse til nydyrking i nedbørfeltet. Hvor det er gjort moderate 
inngrep i vannstrengen og hvor nærområder består av utmark, skogbruksområde og 
jordbruksområde, er det b1.a. lagt til grunn i retningslinjene at hovedtrekkene i 
landskapet bør søkes bevart. Inngrep som endrer forholdene for kantvegetasjon, og for 
de områdene som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. I vassdrag 
som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, bør en b1.a. unngå inngrep som reduserer 
opplevelsesverdien av vassdraget. 

c) Sjeldne miljsverdier 
Det skal etter 5 5 første ledd andre punktum tas hensyn til om det på arealet er sjeldne 
miljwerdier og hvor sjeldne de aktuelle miljmerdiene er. Søkes det nydyrking av et 
areal med sjeldne miljøverdier skal det følgelig legges til grunn en strengere norm enn 
hvor miljmerdiene ikke er sjeldne. 

Enkelte naturtyper, kulturbetingede landskapstyper eller kulturmarkstyper kan være så 
sjeldne i det aktuelle området at de kan begrunne en slik streng vurdering. Eksempler 
på slike naturtyper kan være enkelte skoger (rike naturskoger, særlig i lavlandet, skog 
med lang kontinuitet, sumpskog, edelløvskog og rike levskoger), større intakte 
myrareal, deltaområder og sanddyner nær havstrand. Eksempler på kulturbetingede 
landskapstyper eller kulturmarkstyper kan være særpreget slåttemark (ugjødsla 
slåtteng, urterike slåttenger, skogslått og strandeng m.v.), enkelte typer av beitemark 
(ugjødsla hagemark, lynghei og einerbakker m.v.). Vi finner også landskapselementer 
knyttet til kontinuerlig bruk. Eksempler på dette er områder tilknyttet bebyggelse 
(særpreget tunvegetasjon, gammel fi-ukthage, gårdsdam, setervoll, alleer) , eller trær 
hvor det høstes føde for mennesker eller husdyr (hassellunder for produksjon og 
styvingstrær m.v.). Det samme gjelder vemskog etter skogbruksloven 5 32. Er det tvil 
om en kulturlandskapstype er sjelden, bør elkesmannen forespørres om en uttalelse 
om dette. 



Natur- og kulturlandskapstyper som er levested for arter med små bestander eller arter 
med et begrenset utbredelsesområde, vil kunne anses som sjeldne. Sump og 
våtmarksområder vil regelmessig gi grunnlag for stort artsmangfold, og kan være 
eksempler på slike natur- og kulturlandskapstyper. For sjeldne og truede arter finnes 
dokumentasjon i rapporten «Truete arter i Norge)), DN-rapport 1992-6 (Norwegian 
Red List). Artslistene i rapporten er sortert etter truethetskategori. Listene vil derfor 
kunne gi veiledning i de tilfellene der det er spørsmål om arealet er leveområde for 
truede, sårbare eller sjeldne arter. 

Kulturminner som er synlige i terrenget, kan være vernet gjennom kulturminneloven 
(lov 9. juni 1978 nr 50). Eksempler på dette er automatisk fredede kulturminner, 
vedtaksfiedede kulturminner (bebyggelse, bruer, dammer m.v.). Eksemplene viser 
kulturminner som alltid skal anses som sjeldne. Kulturminner som ikke er gitt særlig 
vern gjennom reglene etter kulturminneloven, kan imidlertid også være av en slik 
karakter at de må anses som sjeldne enten i området eller i nasjonal målestokk. 
Eksempler på kulturminner fra 1537 fram til i dag er bygninger og rester av bebyggelse 
(hustufter, sommerfjøs, setrer, kvernhus m.v.), tekniske anlegg i landskapet (bruer og 
fløtningsdammer, tømmerrenner, steingjerder, rydningsrøyser) og synlige spor etter 
næringsdrift i skog og utmark (kull- og tjæremiler, jakt-, fiske- og fangstinnretninger, 
anlegg for jernutvinning m.v.). Dersom det er tvil om et kulturminne er sjeldent, bør 
kulturminnemyndigheten i Qlkeskornmunen (eventuelt Samisk kulturminneråd) 
forespørres om en uttalelse om dette. 

Ved bruk av den strenge vurderingsnormen i fj 5 første ledd andre punktum må det i 
vedtaket vises til dokumentasjon som viser at miljerverdiene er sjeldne. 

d) Eksisterende atkomst 
Godkjenning av plan for nydyrking bør etter departementets syn vurderes særlig nøye 
dersom tiltaket hindrer eksisterende atkomst til bakenforliggende areal. Hvor 
atkomsten er synlig i terrenget, dvs. er knyttet til etablerte stier, turveier, gamle 
ferdselsveier, klmstier, veimerker, veifar o.l., kan det være grunnlag for å nekte 
godkjenning av heleldeler av nydyrkingstiltaket dersom atkomsten ikke kan legges om. 

B. Hensynet til å styrke driftsgrunnlaget, driftsmessig gode lesninger 
Ved avgjørelsen skal det etter forskriften 5 5 andre ledd legges vekt på om det ut fia 
jordloven 5 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten. Spørsmålet om 
planen skal godkjennes, må vurderes i lys av om søkers bruk objektivt sett styrkes ved 
at arealet nydyrkes. Det må tas i betraktning at et bredt sammensatt ressursgrunnlag 
kan bidra til å styrke bruk dersom ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte. 
Vurderingen av behovet for å styrke driftsgrunnlaget må knyttes til eiet areal, ikke 
areal som leies. Hvorvidt søkers bruk styrkes ved nydyrkingen kan ikke alene 
begrunne avslag på søknad om godkjenning av nydyrking. 



Det skal videre legges vekt på om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig 
gode løsninger. Dette innebærer at det skal legges vekt på løsninger som kan føre til 
reduserte kostnader ved driften. Det skal legges vekt på hvilke teigstørrelser som gir 
tjenlig drift sett i lys av den aktuelle produksjonen på teigen og på utformingen av 
teigen med tanke på bruk av maskiner 0.1. Videre skal det legges vekt på 
driftsavstanden mellom det nydyrkede arealet, eksisterende jordbruksareal og 
driftssenteret. 

C. Når godkjenning ikke kan gis. 

a) Hovedinnhold, 5 6 
I forskrift om nydyrking 8 6 er det tatt inn regler om når godkjenning ikke kan gis. Det 
er ikke adgang til å godkjenne plan for nydyrking som skjer i kantsonen mot vassdrag. 
Avgrensingen er begrunnet ut fra hensynet til landskapsbildet og ønsket om å verne 
landskapstyper som regelmessig gir grunnlag for sterrre biologisk mangfold enn andre 
områder. 

Hvis nydyrkingen har et så stort omfang at det kreves konsekvensutredning, jf. plan- 
og bygningsloven § 33-3 og Forskrift om konsekvensutredninger etter plan og 
bygningslovens kapittel VII-a, 2 første ledd j, kan tillatelse ikke gis med mindre det 
er foretatt konsekvensutredninger. (Fra l. juli 1997 er arealgrensen er senket til 200 
dekar jf. Forsluift om konsekvensutredninger gitt 13. desember 1996 Vedlegg I1 punkt 
3.2.) 

Som nevnt i kapittel IV pkt. A kan kommunens avgjørelsesmyndighet også være 
begrenset gjennom annen lovgivning. Dersom kommunen i strid med forskriften 6 
eller særlovene eventuelt gir godkjenning til nydyrking av slikt areal, kan grunneier 
ikke gjøre seg nytte av den. 

b) Kantsone mot vassdrag 
I Cj 6 andre ledd er det fastsatt at det ved nydyrking skal settes igjen en vegetasjonssone 
mot vassdrag som har årssikker vannføring. Bestemmelsen innebzerer at det ikke kan 
gis tillatelse til slike nydyrkingstiltak som er nevnt i Cj 3 første til tredje ledd, men er 
ikke til hinder for annen skjøtsel av vegetasjonen i kantsonen. Kantsonen vil etter 
dette kunne bestå av lave grasvekster eller trær og busker avhengig av de naturforhold 
som fantes på stedet før nydyrkingstiltaket. Bestemmelsen gjelder bare vannspeil og 
vassdrag som i normalår er vannførende hele året, vassdrag med såkalt årssikker 
vannføring. Kantsonen skal være minst 6 meter. Sonen beregnes fra vannspeil ved 
normal vannstand, eller dersom vassdraget er regulert, ved høyeste tillatte 
reguleringslmy de. 

For vassdrag uten årssikker vannføring skal kantsonen være minst 2 meter. Vassdraget 
må anses å ha årssikker vannfining dersom vassdraget ikke tørker ut oftere enn hvert 
tiende år i gjennomsnitt. Om et vassdrag eller deler av et vassdrag går tørt under 



I ekstreme tørke- eller temperaturforhold, kan vannføringen likevel regnes som 
årssikker. Bare uttørring av naturlige årsaker har betydning i denne forbindelse. 

c) Felger av at godkjenning ikke kan gis 
Dersom godkjenning ikke kan gis, jf. forskriften tj 6, bør det vurderes om 
nydyrkingstiltaket ber utformes på en annen måte, jf. adgangen til å stille vilkår i tj 4 
andre ledd. (Spørsmål knyttet til vilkår er omtalt under pkt E nedenfor.) Kommunen 
bør eventuelt vurdere om nydyrking kan skje på et annet sted på eiendommen hvor 
tiltaket ikke kommer i konflikt med natur- og kulturlandskapsverdiene.(Alternativ 
plassering av nydyrkingsfeltet er omtalt under punkt F nedenfor) 

d) Forholdet til fredning 
Søknad om godkjenning av nydyrking kan gjelde areal som er fredet i en eller annen 
sammenheng. I noen tilfeller fører dette til at det ikke er anledning til å foreta 
nydyrking. Hvilken betydning fredningen får for avgjørelse av søknaden, er avhengig 
av innholdet i fiedningsbestemmelsen eller fiedningsvedtaket. 

Områder som er fredet som kulturmiljø etter kulturminneloven 5 20, er lagt ut som 
nasjonalpark etter naturvernloven tj 3, fiedet som naturreservat etter naturvernloven 5 
8, eller gitt biotopfredning etter naturvemloven tj 9 (plantefrednings-, fuglefrednings- 
og dyrefredningsområde), vil som oftest inneholde sjeldne kulturminner eller 
naturiyper. Dette gjelder også areal som er fredet etter viltloven tj 7 eller hvor det på 
arealet finnes plante- eller dyrearter som er fiedet etter naturvernloven $5 13 og 14. 
Forekomster fiedet som naturrninne etter naturvemloven 5 11 kan tenkes å gjelde 
leveområder for direkte truede, sårbare eller sjeldne arter. I praksis gjelder de fleste 
naturminnefredninger botaniske og geologiske forekomster. 

Nydyrkingsforskriften setter ikke skranke for å gi tillatelse til nydyrking dersom 
fiedningsvedtaket (f.eks. i et landskapsvernområde) ikke er til hinder for nydyrking. 
Godkjenning av plan for nydyrking kan dermed gis hvor nydyrking ikke er i strid med 
naturvernloven, kulturminneloven (jf. punkt B c)) eller vedtak etter disse lovene. 

D. Vilkår 
I forskriften tj 4 andre ledd er det lagt til grunn at det kan stilles vilkår for godkjenning 
av nydyrkingen. 

Vilkårene kan ta sikte på en bedre tilpassing av nydyrkingstiltaket og de natur- og 
kulturlandskapsverdiene som blir berørt mens nydyrkingstiltaket gjennomføres. Etter 
departementets syn er det uhensiktsmessig å bruke vilkårshjemmelen for å fastsette 
alminnelige vilkår for landbruksmessig forsvarlig drift. Eksempler på aktuelle vilkår er 
hvordan nydyrkingsfeltet skal utformes, feltets størrelse, forutsetning om å holde 
bekker åpne, om deponi av masser, eller bruk av tunge maskiner i anleggsperioden. 



Langs vassdrag som omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (gitt 
ved kongelig resolusjon av 10. november 1994 jf. plan- og bygningsloven av 14. juni @ 
1985 5 17-1 første ledd) bør det vurderes om det skal fastsettes vilkår om at 
vegetasjonssonen bør være bredere enn 6 meter. 

E. Alternativ plassering av nydyrkingsfeltet 
Skade som følge av nydyrkingstiltaket vil ofte variere avhengig av hvilket område som 
dyrkes opp. Endret valg av område kan føre til mindre skader for dyre-, %gle- og 
plantebestander. Endringen kan også ha stor betydning for landskapsbildet og 
atkomsten til nærliggende fiiluftsområder. Ved vurderingen av søknaden må det 
derfor regelmessig tas standpunkt til om tiltaket bar settes i verk på et annet sted på 
eiendommen, eller om utformingen av det nydyrkede arealet kan skje slik at 
skadevirhingene reduseres. Dette er forhold som har følger for saksbehandlingen. 
Det må klarlegges om det finnes andre muligheter for nydyrking på eiendommen, 
hvilke skadefølger eventuell nydyrking vil ha på disse områdene, og hvilke 
driftsmessig løsninger en slik alternativ nydyrking vil gi. Ved avslag på søknad om 
nydyrking som har stor betydning for eiendommen, skal det gå fram av vedtaket at 
alternativ lokalisering er vurdert. 

KAPITTEL VI. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER. 

I forskriften 5 13 er det lagt til grunn at forskriften trer ikraft 15. mai 1997. 

$ 13 andre ledd gir regler for nydyrking som er påbegynt før 15. mai 1997. Arbeidet 
kan fullføres uten søknad om tillatelse dersom en vesentlig del av nydyrkingsarbeidet 
er gjennomført før forskriftens ikrafttreden, og kommunen innen tre måneder etter 
dette tidspunktet har mottatt skriftlig melding fra grunneier om at nydyrkingen er 
påbegynt. Opp@lles ikke vilkårene i bestemmelsen, må tiltakshaver søke tillatelse på 
vanlig måte jf. forskriften $5 4 og 7. I saker som søknadsbehandles, bør det ved C 
avgjørelsen legges vekt på om det er foretatt arbeid som gjar at arealet ikke kan drives 
på annen regningssvarende måte med mindre det ferdigstilles. i 

Uttrykket «en vesentlig del av nydyrkingsarbeideb) innebærer normalt at tiltakshaver 
må ha satt i gang rydding, bryting eller sletting av arealet, jf. definisjonene for 

[ 
nydyrking i fj 3. Ved større nydyrkingsarbeider må arbeid være satt i gang for en b 
større del av dyrkingsfeltet. Som et veiledende utgangspunkt bør en søke å unngå 

'i 

søknadsbehandling av igangsatte arbeider dersom en slik behandling ikke kan bidra til 
l 
i 

å gjenopprette eller tilgodese aktuelle miljøverdier på arealet. 

Det er ikke tilstrekkelig at det er foretatt investeringer for å gjennomføre nydyrkingen, 
eller inngått avtaler med entreprenør e.1. Tillatelser, f.eks. til omdisponering av 
skogsmark jf. skogbruksloven eller tillatelse til bakkeplanering jf. forskrift etter 



3 forurensingsloven gitt fornt for forskriftens ikrafttreden er heller ikke tilstrekkelige til 
at nydyrkingstiltaket kan gjennomføres. 

Skriftlig melding om at nydyrking er satt igang skal gis kommunen innen tre måneder 
fra 15. mai 1997. Etter at det er gitt melding til kommunen forutsetter en at arbeidet 
pågår noenlunde kontinuerlig. Det er ikke tilstrekkelig bare å påbegynne og så vente 
med det videre arbeidet til det kan passe å gjsre det ferdig. 

Etter fullmakt 

Kåre Selvik 

Ingrid Aasen 




