Endringer i Forskrift om nydyrking. Forbud mot dyrking av myr.
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Landbruks- og matdepartementet fastsatte 2.juni -20 endringer i forskrift om nydyrking.
Det er nå innført et forbud mot dyrking av myr. Bakgrunnen for forbudet er i hovedsak hensynet til utslipp av
klimagasser. Myr inneholder store mengder bundet CO2 som frigjøres ved uttørking og omdanning.
Definisjonen på «myr» er areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag.
Forbudet er ikke absolutt ettersom det er åpnet for at kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet i «særlige
tilfeller». For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må minst ett av følgende tre kriterier være til stede:
•
•
•

Grunneier mister produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi
som samferdselstiltak eller lignende
Der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr
For å ivareta spesielle produksjoner i myr på fjellgrunn

Det skilles i forskriften mellom dyp og grunn myr. Det skal generelt mer til å gi dispensasjon for nydyrking av
dyp myr (over 1 meter tykkelse) enn grunn myr. For at kommunen skal kunne innvilge dispensasjon er det lagt
opp til at søker må dokumentere at dyrkingen er vesentlig for å kunne opprettholde drifta.
Det forventes at dispensasjonsadgangen blir strengt håndtert av kommunene. Dispensasjon kan bare gis når
behovet for tiltaket tilsier at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene og hensynet til klima må vike. Det
skal legges vekt på størrelsen av arealet, rasjonell arrondering, tilgang til andre dyrkingsarealer og om det er
mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder.
For å kunne få tillatelse til dyrking av myr, må en derfor regne med et vesentlig mer omfattende
dokumentasjonskrav der både hensynet til klima og natur- og kulturlandskapsverdiene må avklares.
Søknad om oppdyrking sendes som tidligere kommunen på fastsatt skjema med kart, eventuell grøfteplan og
andre relevante opplysninger. For arealer over 50 daa er det krav om konsekvensutredning.

