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Forslag til plan for nydyrking i Hadsel kommune.
Kommunedirektørens innstilling
Teknisk hovedutvalg innstiller til formannskapet å vedta:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
Kommunestyret vedtar fremlagte plan for nydyrking i Hadsel kommune
Referanser:
Vedlegg 1 – Forskrift om nydyrking1
Vedlegg 2 – Forskrift om endring av forskrift om nydyrking2
Vedlegg 3 – Storfeforskriften3

Bakgrunn
Å styrke eget jordbruksproduksjon anses som viktig. Nydyrking av nye arealer vil gi nye foretak
større forutsigbarhet i forhold til egen drift. Stortinget har bestemt at matproduksjonen skal økes
med ca. 20% i løpet av de neste årene. Dette vil kreve at nye arealer settes til
jordbruksproduksjon.
Hadsel kommune er en landbrukskommune i vekst. Nærmere 70 gårdsbruk har søkt om
produksjonstilskudd, hvor de fleste foretakene leier jord. Som følge av de kostnadene leie av jord
medfører. Så kan leiejord være utfordrende og fordyrende for enkelte foretak. I tillegg må enkelte
gårdsbruk kjøpe ekstra grovfôr til produksjonen sammen med leiejord. Dette gir økte
produksjonskostnader til de ulike foretakene.
Nydyrking av jordbruksjord er tidkrevende og kostbart. Som følge av dette, ønsker
landbruksforvaltningen i Hadsel kommune en økonomisk støtteordning som reduserer kostnadene
til nydyrking.
Utviklingen i jordbruket går mot større foretak. Med få unntak er alle gårdsbruk avhengig å leie jord
til sin grovforproduksjon. Ofte er det lange avstander fra driftssenteret til leiejorda. Det er
arbeidskrevende, fordyrende og ikke miljøvennlig. Nydyrking vil redusere behovet for å leie jord
utover arealet som allerede leies. Det vil gi en driftsmessig god løsning og som igjen vil gi en
økonomisk gevinst på sikt sammenlignet med å leie jord.
En økonomisk støtteordning vil på sikt gi muligheter til å etablere/fornye jordbruksareal. Slik at det
blir mer jordbruksareal til matproduksjon.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423?q=forskrift%20om%20nydyrking
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https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020 -06-02-1115
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-04-22-665
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Saksfremstilling
Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av udyrka jord. Gjenoppdyrking av jordbruksarealer
som har ligget unyttet i 30 år, regnes som nydyrking. Før oppstart for nydyrking, må det foreligge
søknad om godkjennelse av plan for nydyrking av kommunen.
I de siste årene er det en stor interesse for nydyrking og opparbeiding av nytt slåtteareal. Det er et
stort spekter av grunner til å gjennomføre nydyrking. Det er blant annet fordi at bruksstørrelsen har
økt de siste årene, dette har stort sett skjedd som følge av bruken av leiejord.
Mye leiejord kan medføre at foretakene får store transportkostnader. Flere gårdsbruk investerer i
kostbare driftsbygninger. Mye leiejord kan derfor føre til større usikkerhet knyttet til
driftsgrunnlaget. I andre tilfeller er en avhengig av å kjøpe grovfôr, noe som kan være en god
løsning rent økonomisk- Men kvalitet og tilgang til kjøpt grovfôr kan være varierende. Nydyrking av
nye jordbruksarealer vil være med å rasjonalisere og effektivisere driften. Avlingsnivå kan også
styrkes dersom man gjør et godt dreneringsarbeid.
I tillegg til dette, ønsker flere gårdsbruk å øke produksjonen sin. I 2018 vedtok stortinget at alle
melkeproduksjoner skulle gå over til «løsdrift-produksjon», JF. § 32 i forskrift om hold av storfe.
Den nye forskriften gjør at små og mellomstore bruk må fornye foretaket med større fjøs. Dette
gjør at foretakene behøver mer jordbruksareal i produksjonen. Da kan nydyrking av nytt
jordbruksareal være rimeligere enn å leie jordbruksareal.
Kostnader
Nydyrking av nye jordbruksområder er både tidkrevende og kostbart. En oversikt over kostnadene
blir forklart punktvis nedenfor. (Tall hentet fra Andreas Lundegård - Økonomirådgjevar landbruk,
Tveit Regnskap AS).




Overflatedyrking: 5.000 – 10.000 kr.-pr dekar
Fulldyrking av morenejord: 8.000 – 20.000 kr.- pr. dekar
Tradisjonell grøfting av myr: 15.000 – 20 000kr.- pr. dekar

Dersom 20 dekar skal dyrkes opp, og kostnadene pr. dekar blir satt til 10 000 kr – Blir samlet
kostnad 200 000 kr for nydyrkingen.
Størrelsen på ordningen
Det foreslås at en sum på kr. 400 000, - vil være en respektabel sum til støtteordningen.
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Kriterier for nydyrking
Å legge nye arealer «under plogen», har tradisjonelt vært ansett som særdeles positivt. I dag i er
det ikke fritt frem for nydyrking, Jf. Jordlov. § 11 annet ledd. Nydyrking omfatter så vel fulldyrkning
som overflatedyrking, også gjenoppretting av jordbruksareal «som har ligget unyttet» i over 30 år,
regnes som nydyrking etter § 3 i forskriften.
Etter § 5 i forskriften er det retningslinjer ved etablering av nytt jordbruksjord. Det skal blant annet
legges særlig vekt på hvilke virkninger nydyrkingen vil få for naturmangfoldet. Det vil si
«miljøkvaliteter» som er med på å forandre landskapsbildet, naturmangfoldet og fredete
kulturminner.
Søknadskriterier til støtteordningen
Det skal sendes inn en søknad til landbruksforvaltningen i Hadsel kommune. Mal til søknad blir
utarbeidet senere.
Følgende kriterier er satt for ordningen:
Ved avgjørelsen skal det etter § 5 i forskrift om nydyrking andre ledd legges vekt på jordlovens § 1.
Som forteller at nydyrkingen skal være med å styrke driftsgrunnlaget til foretaket.
Det skal i tillegg legges vekt på om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode
løsninger. Dette innebærer at det skal legges vekt på løsninger som vil føre til reduserte kostnader
ved driften. Det skal også legges vekt på hvilke løsninger som gir «tjenlig» drift sett i lys av den
aktuelle produksjonen og utformingen av tiltaket. Videre skal det legges vekt på driftsavstanden
mellom det nydyrkede arealet og driftssenteret.
(Se andre kriterier nedenfor).
1. Plan for nydyrking.
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal være godkjent. Dette er en søknad som er
utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Dersom søker ikke oppfyller de kriteriene som stilles i
søknaden, vil søknaden bli avvist.
2. Kulturminner.
Søker skal oppgi om det er fredete kulturminner i området. Dersom søker er usikker på om det er
kulturminner i omsøkt området. Vil kommunen be de ansvarlige myndigheter om en faglig uttalelse
om det er kulturminner i omsøkt området.
3. Skal følge Hadsel kommune sin arealplan.
Dersom det omsøkte arealet er i strid med Hadsel kommune sin arealplan, vil ikke det tillates
nydyrking.
4. Vern av vegetasjon og naturmangfold.
Dersom nydyrkingen fører til skade på naturmangfold og dyreliv, vil det ikke tillates nydyrking da
nydyrkingen skal ivareta naturmangfoldet etter § 5 i nydyrkingsforskriften.
5. Arealressursene bør disponeres på en god måte.
§ 1 i jordloven forteller at arealressursene skal disponeres på en måte som gi variert bruksstruktur.
Dersom det er opplysninger som tilsier at nydyrkingen ikke skal være til jordbruksformål vil det ikke
tillates nydyrking.
6. Forurensing
Jf. § 6 i forskrift om nydyrking skal nydyrking ikke forurense vassdrag eller natur. Dersom det er
opplysninger som tilsier at nydyrkingen vil føre til forurensing til vassdrag vil det ikke tillates
nydyrking.

Dokumentnr.: 20/03062-1

side 3 av 5

7. Økonomi og tildelingskriterier
Årlig avsetning til formålet gjøres årlig i kommunens styringsdokument. Vedtaket gjelder
påfølgende år, selv om det også legges inn midler i påfølgende år jf. økonomiplanvedtak. For
prioritering av vedtak innføres en søknadsbasert ordning med søknadsfrist 1.februar hvert år.
Tildelte midler fordeles forholdsvis mellom godkjente prosjekter. Det gis kun tilskudd til prosjekter
etter innsendt og godkjent rapport, jamfør skjema, og da til prosjekter gjennomført det aktuelle
kalenderår. Flerårige prosjekter må deles opp i søknader for hvert enkeltår, men samme område
kan gis tilskudd flere ganger forutsatt tilfredsstillende rapportering.
Det kan gis inntil 50% kostnadsdekning gjennom denne ordningen. Dette også som et tak i
enkeltår med større bevilgning enn søknadsomfang.
Det skal foreligge en offentlig tilgjengelig oversikt over tildelte midler innen 1.mars
Nydyrking av myr:
Jf. § 5a i forskrift om dyrking av myr. Alt areal med myrvegetasjon og minst 30 centimeter tykt
torvlag blir regnet som myr. Hovedregelen i § 5 forteller at nydyrking av myr er forbudt, men foretak
kan søke om dispensasjon fra forbudet.
Hadsel kommune kan gi dispensasjon fra forskriften dersom grunneierens eneste dyrkingsressurs
er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.
Kulturminner:
Nydyrking som er mindre enn 15 dekar har ingen automatisk undersøkelsesplikt etter
kulturminneloven. Ved større privat tiltak skal vanligvis tiltakshaver dekke kostnadene ved
arkeologisk registrering av nydyrkingsområdet. Kostnader til kulturminneundersøkelser kan inngå i
søknad om tilskudd til nydyrking med inntil 80% kostnadsdekning.
Dersom det foreligger tvil om det foreligger kulturminner i et omsøkt området. Skal Hadsel
kommune innhente uttalelse fra overordnet myndighet. Jf. § 9 i forskrift om nydyrking.
Kommunedirektørens vurdering
Hadsel kommune har ikke en økonomisk ordning for nydyrking. En økonomisk støtteordning til
nydyrkingen vil føre til større forutsigbarhet for gårdbrukerne. Samt at det blir mer areal til
jordbruksproduksjon.
Dette forslaget er basert på opplysninger innhentet i forbindelse med arbeidet med Hadsel
kommune sin nye næringsplan for 2020 – 2029. Planen er på høring, og er derfor ikke vedtatt. Men
i kapittel for landbruk står det at «kommunen skal satse på og legge til rette for nydyrking av
dyrkbar jordbruksjord.»
Under § 5 A i” Forskrift om nydyrking” heter det at nydyrking av myr ikke er tillatt. Andre til femte
ledd i bestemmelsen gir regler for når kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet. Ut ifra at
Hadsel kommune har store arealer med myr, kan det gis dispensasjon dersom det er grunneiers
eneste landbruksområde.
Kulturlandskapet i Hadsel kommune er preget av dyreliv og godt fjellandskap. En eventuell
nydyrking vil endre landskapsbildet noe. Dette betyr at landbruksforvaltningen i kommunen må ha
en grundig saksbehandling av områdene. Slik at nydyrking av nye områder ikke skader eller
påvirker landskapsbildet på en negativ måte.
Å styrke eget jordbruksareal ansees som viktig. En plan for nydyrking vil på sikt gi foretakene
større forutsigbarhet i forhold til egen drift. Stortinget har bestemt at matproduksjonen skal økes
med 20 % i løpet av de neste 20 år. Det vil kreve større bruk og at nye arealer settes i
jordbruksproduksjon.
Tiltaket er også i samsvar med Landbruksplanen for Hadsel kommune som sier at eksisterende
bruk må styrkes. Ved nydyrking vil foretakets andel av egen jordbruksjord øke, sammenlignet med
kostnadene til å leie jord.
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Etter ei samla vurdering ser ikke kommunedirektøren noen hindringer som tilsier at den nye planen
ikke kan godkjennes.
Miljøkonsekvenser
§ 10 i Forskrift om konsekvensutredninger står det følgende:
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal
det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets
lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen
til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd.
Nydyrking gir nye arealer til jordbruksproduksjon. Sett bort ifra dette, vil nydyrking få konsekvenser
for miljøet. Da oppgraving av myr vil danne store CO2 utslipp i atmosfæren. Noe som strider imot
Hadsel kommune sin nye klima. -miljø og energiplan. Der det står at: den kommunale
landbruksforvaltningen skal stimulere på flere måter å redusere klimautslipp.
Ut ifra at nydyrking av jordbruksareal har en påvirkning på miljøet. Så kan landbruksforvaltningen i
Hadsel kommune tilråde de som ønsker å dyrke opp jorden til å dyrke økologisk. Dette gjør at det
er i tråd med klima og energiplanen, samt at det gir rom for økt forutsigbarhet i
jordbruksproduksjonen i kommunen.
Økonomikonsekvenser
Dersom tilskuddsordningen vedtas bes kommunedirektøren innarbeide beløpet i neste budsjettår
Andre konsekvenser
Det skal særlig vektlegges hvilke virkninger nydyrking har på fredete kulturminner. Nydyrking av
nytt jordbruksjord kan påvirke fredete kulturminner. Derfor er det viktig at tiltakene blir behandlet av
andre instanser. Samt dersom nydyrkingen er i strid med kulturminneloven, skal det ikke tillates
nydyrking.
Maskinkostnader og dreneringskostnader kan få konsekvenser for en eventuell plan for nydyrking.
Bonden selv må ta ansvar for maskindelen. Kommunen kan hjelpe til med deler av investeringen,
men det er bonden selv som har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene. Tilskudd til
drenering kan bonden få gjennom søknad til landbruksdirekturatet.
Nydyrket jordbruksjord bruker ca. to til tre år før det blir respektabel avling. Det er derfor nødvendig
med god agronomi for at tiltaket skal være vellykket.
Konklusjon
Kommunestyret anmodes om å vedta planen etter forutgående behandling i hovedutvalg og
formannskap.
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