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Innspill til prop. 39 L endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved 
nydyrking) fra Østfold Bondelag 

 Østfold Bondelag behandlet den interne høringa på prop. 39 L (2018-2019) endringer i 

jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) på styremøtet 30. januar 2019, og vil med dette 

gi sitt innspill til Landbruks- og matdepartementet sitt forslag.  

 

Østfold Bondelag er imot et totalforbud mot dyrking av myr, da dette vil medføre en stor 

innskrenkning i den private eiendomsretten. I tillegg vil et slikt forbud være i motstrid til 

Stortingets mål om økt matproduksjon, da det vil skrenke inn arealene med dyrkbar mark 

som kan øke produksjonsarealene nasjonalt. Østfold Bondelag er fortsatt usikre på om 

kunnskapsgrunnlaget når det gjelder utslipp av klimagasser ved nydyrking av myr. 

 

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 også 

innføres et nasjonalt jordvernmål for dyrkbar jord, som blir en enda mer marginal 

ressurs ved et forbud.  

 

Dersom et forbud likevel vedtas mener Østfold Bondelag at dette kun skal gjelde djup 

mye (myr med en gjennomsnittsdjupde på mer enn 1 meter), og at det også innføres 

et absolutt forbud mot å omdisponere myrarealer til andre formål enn 

matproduksjon, som for eksempel. boliger, næring eller samferdsel.  
 

Østfold Bondelag ser at det er vanskelig å utelate klimahensyn fra jordlovas § 11 andre 

ledd, da det allerede stilles vilkår om hensyn til natur og kulturlandskap. Dette åpner for et 

forbud slik departementet skisserer i prop. 39 L., men det trenger heller ikke gjøre det 

dersom det for eksempel stilles vilkår til nydyrkingsmetode. Her bør kunnskapsgrunnlaget 

styrkes. 

 

Østfold Bondelag stiller seg positive til at kommunene gis mulighet til å gi dispensasjon. 

Særlig mener vi at dette er viktig der driftsgrunnlaget er truet, som følge av nedbygging 

eller ved bortfall av leiejord. Dette synes vi departementet har fanget opp i sine forslag. Vi 
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mener dog at det ved særlige vilkår må gis adgang til å dyrke opp djup myr, dersom dette 

er eneste mulighet innen rimelig avstand til driftssentret.  

 

Når det gjelder dokumentasjonskravet på myrdjupde (mer eller mindre enn 1 meter) mener 

Østfold Bondelag at dette blir så kostbart for den enkelte søker at dette må være en 

offentlig oppgave i forbindelse med jordsmonnskartlegging. Nydyrking er i seg selv 

svært kostbart og en slik dokumentasjon vil kunne gjøre prosjektene ulønnsomme, 

selv på lang sikt. Når det er det offentlige som griper inn i den private 

eiendomsretten, slik et generelt forbud innebærer, mener Østfold Bondelag at det 

offentlige også må bære kostnadene ved dokumentasjonen som behøves i de særlige 

tilfellene som det åpnes for i dette forslaget. Spesielt er dette viktig i de tilfellene der 

dispensasjonssøknaden er foranlediget av omdisponering fra det offentliges side. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 

 

 

          

 


