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Landbruksmeldingen, Meld. St. nr 9 (2011-2012): 
”Jordbruksproduksjon skal skje på en miljømessig 
bærekraftig måte. Regjeringen vil, innenfor de gitte 
handelspolitiske rammer, legge til rette for økt 
produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt 
grunnlag for og som markedet etterspør, slik at 
selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på 
dagens nivå. Befolkningen øker og SSB anslår at det 
innen 2030 vil være 20 pst. flere mennesker i Norge. 
Etterspørselen fra en økende befolkning vil gi grunnlag 
for økt produksjon av jordbruksvarer”. 

 

Bakteppe 



• Antall dekar omsøkt nydyrket:  14 257  

• Antall dekar tillatt nydyrket:  13 417 

 

• Gjennomsnittsarealet per søknad: 20,7 daa 

 

• Nydyrkingstoppen: Hedmark (2096 daa), 

Rogaland (1697 daa), Nord-Trøndelag (1627 

daa) 

KOSTRA – nydyrking 2012 



• Jordloven § 11 med forskrift om nydyrking av 2.5.1997 

nr 423 

 

• Jordloven § 11 andre ledd:  

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap, kan 

departementet gi føresegner for nydyrking. I 

føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking 

og at nydyrking berre kan skje i samsvar med plan 

godkjend av departementet. 

Hjemmel for nydyrking 



• § 1 – formålsbestemmelsen:  

  

 Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking 

skjer på en måte som tar hensyn til natur- og 

kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til 

miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å 

sikre driftsmessig gode løsninger. 

 

Nydyrkingsforskriften med rundskriv 



§ 3 første til tredje ledd: 

• Opparbeiding av udyrka jord til fulldyrka jord 

• Opparbeiding av udyrka jord til overflatedyrka 

jord 

• Opparbeiding av jordbruksareal som har ligget 

ubrukt i over 30 år til overflatedyrka eller 

fulldyrka jord  

 

Hva regnes som nydyrking? 



• § 4 – nydyrking kun etter godkjent plan, 3 års 

frist, vilkårshjemmel  

• § 6 – når godkjenning ikke kan gis. KU? 

• § 7 – eget søknadsskjema (siste av 4.2.2013) 

• § 9 – innhente nødvendige opplysninger 

• § 9 - høring av tiltaket. Minst 4 ukers frist. 

• Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf. § 7 

- hva er registrert, konsekvenser 

Saksbehandlingen 



• § 5 – særlig vekt på virkninger for natur- og 

kulturlandskapsverdiene, opp mot 

– ønskelig å styrke driftsgrunnlaget, jf. jordloven § 1? 

– driftsmessig god løsning? 

• Vurderingene etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

– hva er registrert, konsekvenser, ev avbøtende tiltak 

• Vilkår? Avslag? 

• Vise hva som er vektlagt i vedtaket. Fakta og skjønn. 

Vurderingen 



• FM er klageinstans, § 11 

• Klagerett: Parter, ev andre, jf. fvl. § 28 

• Orientere om at ev. andre tillatelser må 

innhentes etter annet lovverk før igangsetting 

• § 12 – tilsyn og overtredelse 

- kommunen fører tilsyn og melder brudd til FM 

- kommunen gir ev. pålegg  

• Anmeldelse/straff 

Klagerett, kontroll og tilsyn 


