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Høring av Prop.39 L Endringer i jordlova (klimahensyn ved nydyrking)

Det foreslåtte forbudet gjelder i utgangspunktet all myr. Det betyr at om lag 35 prosent av all
dyrkingsjord i Norge går tapt som en reserve for norsk matproduksjon.

Når bonden nydyrker jord, skjer det endringer i økosystemet. Et komplekst samspill mellom mange
faktorer endres før det oppstår ny likevekt. Ved n ydyrking av myr dreneres vannet bort, biologiske
aktiviteter øker, og vi får et midlertidig netto karbontap fra jord til luft. Samtidig skjer det naturlige
motreaksjoner som innebærer karbonbinding. Etter noen år oppstår ny karbonlikevekt. Hva som
blir net to karbontap i løpet av denne omstillingsfasen, er ikke klarlagt. Men vi vet at karbontapet
varierer mye og avhenger bl.a. av myrtype, temperaturforhold, dyrkingsmetode og agronomi.
Vannmettet myr avgir både lystgasser og metan.

Anslag om konsekvenser og effekter
I beregningsgrunnlaget for klimagassutslipp ved myrdyrking (NIBIO) er det kun utslippene av CO
og lystgass som er beregnet. Eventuelle reduserte metangassutslipp og karbonbinding er ikke tatt
inn i beregningene . Regjeringen erkjenner at utslippsberegninger og beregninger på
landbruksområdet i stor grad er basert på kvalifisert anslag.

Kunnskapsgrunnlaget for dette forslaget om et så betydelig inngrep , er både usikkert
og unyansert. Norges Bondelag er uenig i forslaget. Det er behov for y tterligere data
og kunnskap , s kal et slik tiltak treffe og grunnlaget for fremtidig norsk
matproduksjon sikres.

Omdisponering , nydyrking og nedbygging , av myr
Arealtall fra Landsskogtakseringen viser at fra 1990 til 2016, var arealoverganger av organisk jord
mellom åpen myr og skog den største gruppen. Det aller meste av det har sin årsak i naturlige
prosesser som sakte gjengroing av myrer til skog. Men det er to hovedårsaker til omdisponering av
myr; overgang til jordbruksjord (nydyrking) og til bebyggel se . Arealtallene viser at det er en
overvekt av omdisponering til bebyggelse.

Om et eventuelt forbud mot nydyrking av myr innføres ut ifra klimahensyn, må det
også innføres et forbud mot omdisponering av myr til andre formål.
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Dispensasjonsmuligheter 
De aller fleste høringsinnspillene til høring av forbudsforslaget i 2017, var bekymret for hvordan et 
forbud vil påvirke fremtidig matproduksjon og næringsmulighetene for berørte. Det er avgjørende 
at det åpnes for dispensasjon som gir forutsigbarhet, begrenser merkostnader og merbyråkrati.   
Situasjonen på den enkelte landbrukseiendom og rundt i landet, varierer mye. Et ensidig sett med 
regler vil ikke gi gode løsninger eller reelle muligheter. Innspill til føringene for dispensasjoner:  
 
-  bare dersom myrarealet har en gjennomsnittsdybde på under 1 meter 
Denne grensegangen blir krevende å håndtere for saksbehandlere og bønder. Store arealer i Norge 
er ikke jordsmonnskartlagt, og det finnes ikke oversikter i dag.  Hvis et slikt absolutt grensesnitt 
opprettholdes, må det være det offentlige sitt ansvar å dokumentere dette.  
 
Et skille om gjennomsnittsdybde over under 1 meter av omsøkt myr vil kunne gi et feil bilde 
av hele arealet. Myndighetene bør fortsette å bruke vurderingssystemet som brukes ifbm 
søknad om nydyrking. Her skal myras egnethet for dyrking vurderes. Hensynet til 
klimagassutslipp kan tas inn i denne vurderingen. 
 
- bare kunne gis i «særskilte tilfeller» og skal vurderes av kommunen og behovet for å 
opprettholde driftsgrunnlaget må tilsi at natur- og klimahensyn må vike. 
Et eksempel som nevnes er der eieren mister produksjonsarealer pga. utbygging, samferdsel eller 
lignende. Annet eksempel er ifbm med bruksutbygging. For mange foretak er det behov og krav 
om (ifbm finansiering) økt produksjon og mer arealer. Dersom dispensasjonsvurderingene er for 
strenge, tvinger det fram bruk av leiearealer som har lengre avstand til driftsenheten.  Dette vil føre 
til enda mer «dekk og diesel landbruk», som er dårlig både for bonden og for klimaet.  
 
Hva skal særskilte tilfeller være? Krav fra andre sektormyndigheter som krever 
arealutvidelser, må hensyntas. Når det offentlige gjør inngrep som å omdisponere matjorda 
til andre formål, må bonden få mulighet til å dyrke opp nye arealer som nydyrking av myr.  
 
- vurdere myrarealets størrelse og dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder 
  
Mindre endringer som nydyrking under 5 dekar myr for å bedre arronderingen på 
eksisterende dyrket areal bør kunne håndteres på en enkel måte. Mange steder er også 
myrarealene små og inneklemt i større arealer som er egnet for nydyrking.  
 
- det er søkeren som må dokumentere 
Et slikt krav er umulig å oppfylle. Det finnes lite dokumentasjon og forskning på myr.  
 
Alle disse vilkårene må ikke være oppfylt for å få dispensasjon. Hvis så, vil det innebære at 
intensjonen om at de som blir urimelig berørt av et slik forbud, ikke har reelle muligheter.  
 

Klimatiltak som skal innføres i landbruket må ha matproduksjon som en del av løsningen og ikke gå 
på bekostning av landbruket. Innføring av forbud mot nydyrking av myr bør ikke innføres slik det 
foreligger. 

 

    
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Margrete Nøkleby         Toril Wikesland  
næringspolitisk sjef            seniorrådgiver 


