Nydyrking
Beskrivelse:

Før det foretas nydyrking av areal, må det foreligge en tillatelse fra
landbruksmyndigheten (kommunen).
Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrka
mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget brakk i
mer enn 30 år.
Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark regnes ikke
som nydyrking og trenger av den grunn ikke godkjenning fra
kommunen.
Dyrking av myr er etter endring av forskriften i 2020 ikke tillatt.
Det er ingen nedre arealgrense for søknadsplikt.

Målgruppe:

Eiere av fast eiendom.

Pris:

Gratis med unntak av arkeologiske undersøkelser som
fylkeskommunen eventuelt krever. Konsekvensanalyse for arealer
over 50 dekar forutsetter ofte konsulenthjelp.

Samarbeidspartnere:

Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Innlandet

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om nydyrking
Kulturminneloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om begrensning av forurensning
Drikkevannsforskriften

Hvordan få tjenesten:

Søknad om nydyrking skrives på eget skjema, ”Søknad om
godkjenning av plan for nydyrking” som sendes kommunen.

Søknadsskjema:

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret.
Vedlegg:

Søknaden må vedlegges plan og et kart som viser beliggenheten og
utstrekningen av det arealet som søkes nydyrket og adkomsten til
arealet. Videre bør det følge en plan for eventuell grøfting/planering
av arealet. Konsekvensanalyse kreves for arealer over 50 dekar.

Søknadsfrist:

Fortløpende. Men søknad må sendes i god tid før det er planlagt å
nydyrke arealet pga. nødvendige høringer og eventuelle krav om
grundigere arkeologiske undersøkelser.

Sendes til:

Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør.
postmottak@vaaler-he.kommune.no

Søknadsbehandling:

Søknaden behandles av landbrukskontoret for Våler og Åsnes. Før
vedtak treffes, skal kommunen innhente nødvendige uttalelser
(kulturminnemyndighet samt Fylkesmannen i de fleste saker).
Uttalefristen skal minimum være 1 måned.
Det må ikke påbegynnes nydyrking før høringsuttalelsene har
kommet og landbrukskontoret har gitt endelig svar / tillatelse.

Behandlingstid:

Søknaden behandles fortløpende og så snart nødvendige uttalelser
foreligger. Normalt må det påregnes 1-2 måneders behandlingstid.

Klagemulighet:

Klageinstans er Fylkesmannen i Innlandet. Klagefristen er 3 uker fra
mottatt informasjon om vedtak.

Kontakt:

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, 62 42 44 00
Saksbehandler: Dag Kjetil Gjerdrum tlf. 975 44506
dkg@vis.kommune.no

