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Svar fra Østfold Bondelag på intern høring om endring i reglene om nydyrking - 

forbud mot nydyrking av myr  

 

Østfold Bondelag behandlet den interne høringa på endringer i regler om nydyrking – forbud 

mot nydyrking av myr, i jordlova og nydyrkingsforskriften på styremøtet 24. august 2017.  

Østfold Bondelag har følgende merknader til regjeringas forslag: 

 

Et totalforbud mot dyrking av myr vil medføre en stor innskrenkning i den private 

eiendomsretten.  

 

Østfold Bondelag registrer at det er fortsatt knytta stor usikkerhet til klimagassbesparelser, 

samt de bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av et slikt forbud. Det er også 

knytta stor usikkerhet til hvordan en eventuell avtale med EU om reduksjon av klimagasser 

fra ikke-kvotepliktig sektor vil bli utforma. Østfold Bondelag ønsker at både lovendringer og 

avtaler skal være basert på kunnskap, og ser derfor ikke at et forbud mot dyrking av mye kan 

innføres uten at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  

 

Østfold Bondelag er redd for at et forbud vil bli absolutt, og selv om man innfører mulighet 

for dispensasjon for «særlige tilfeller», vil vilkårene for dette bli så strenge at forbudet sjelden 

eller aldri fravikes. Hvis forbudet innføres må for eksempel hensynet til driftsgrunnlaget til 

driftsenheten være et kriterium. Enkelte driftsenheter ligger slik til at de ikke har mulighet til 

å øke arealgrunnlaget uten å nydyrke myr. Dette må hensyntas ved en dispensasjonssøknad. 

 

Et forbud mot nydyrking av myr vil medføre at 35 prosent av de arealene som i dag dyrkes 

opp, ikke kan dyrkes opp i framtida. Med tanke på at dyrkbar jord, i likhet med dyrka jord, er 

en marginal og ikke-fornybar ressurs, vil Østfold Bondelag understreke viktigheten av at den 

dyrka jorda får et strengere juridisk vern. I dag omdisponeres 6 000 dekar dyrka jord årlig, 

noe som er langt over det fastsatte nasjonale jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar. Skal 

Stortingets mål om å øke matproduksjonen nås, må bondens næringsarealer tas vare på, og det 

må være mulig å øke arealgrunnlaget. Et forbud mot nydyrking av myr vil tale i mot 

Stortingets mål om økt matproduksjon.  

 

Østfold Bondelag er negative til at det innføres et forbud mot nydyrking av myr. Østfold 

Bondelag krever et strengere juridisk vern for dyrka jord, og at det innføres et nasjonalt 

jordvernmål for dyrkbar jord. 
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