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Informasjon om nydyrkingssaker som sendes på høring til 
Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen har utformet en oversikt over miljøtemaer som skal vurderes før 
nydyrkingssaker sendes på høring til oss. Saker som sendes på høring til Fylkesmannen uten 
at kommunen har tatt stilling til saken og gjort egne vurderinger, vil bli sendt i retur til 
kommunen. 
 
Den 1. januar 2019 ble Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til å bli 
Fylkesmannen i Innlandet. Praksisen mellom de to gamle fylkene er under harmonisering for å 
oppnå ens forvaltningspraksis i hele Innlandet. I den sammenheng ønsker vi å klarlegge for 
kommunene hva Fylkesmannen forventer av forberedelse av nydyrkingssaker som vi får på høring. 
 
Miljøverdier og databaser  
 
Miljøtemaer som kommunen skal sjekke og vurdere før nydyrkingssaker sendes på høring til 
Fylkesmannen er vist i oversikt under. Oversikten er ikke uttømmende. Vi minner om at andre 
relevante fagområder også må vurderes, slik som samfunnssikkerhet/grunnforhold, klimahensyn 
(klimagassutslipp ved nydyrking), jordkvalitet/matproduksjon, kulturminner, landskap og friluftsliv. 
 

Miljøverdier Database 
Viktig biologisk mangfold, herunder 
kartlagte naturtyper og arter (truede 
naturtyper og rødlistede arter) 

Artsdatabanken, Naturbase, Sensitiv artsdata, 
Kilden, InnlandsGis 

Forekomst av myr Naturbase, Kilden 
Vassdragsnære arealer og bekkedaler Naturbase, NVE, Kilden 
Miljøtilstand i nærliggende vassdrag Vann-nett 
Vernskog og MIS-figurer Naturbase, Kilden 
Landskapsbildet/kulturlandskapsbildet Naturbase, Kilden 
Nærliggende verneområder Naturbase, Kilden 
Viktige friluftsområder Naturbase, Kilden 
Villreinområder Naturbase, Kilden 
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Alle de overstående miljøtemaene ligger samlet i InnlandsGiS, med unntak av sensitive arter (Sensitiv 
artsdata) som krever personlig tilgang og godkjenning.  
 
Høringsbrevet – hva og når?  
 
Hvis kommunen i sin gjennomgang finner miljøverdier vist i oversikten, skal saken sendes på høring 
til Fylkesmannen i Innlandet.  
 
I høringsbrevet skal det gå tydelig fram: 

- hvilke miljøverdier som kan bli påvirket av tiltaket. Det betyr en beskrivelse og en foreløpig 
vurdering fra kommunen. 

- det skal vedlegges et tydelig kart over tiltaket som viser både lokalitet (med stedsnavn, 
kjennemerker i terrenget) og størrelse (daa) på tiltaket. 

I saker hvor kommunen ikke finner miljøverdier som blir påvirket av nydyrkingen, behøver ikke 
kommunen å sende saken på høring til Fylkesmannen.  
 
I nydyrkingssaker hvor kommunen er i tvil om det finnes eller om miljøverdiene kan bli påvirket av 
tiltaket, står Fylkesmannen til rådighet for spørsmål.    
 
Forskrift for nydyrking 
 
Etter § 9 i forskrift om nydyrking skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. 
forskriftens § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder uavhengig av 
eiendomsgrenser. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre 
vesentlige miljøverdier, jf. § 9. Dette er i forskriftens § 3 beskrevet som natur- og 
kulturlandskapsverdier videre definert som «miljøkvaliteter som landskapsbildet, mangfoldet i 
naturen og kulturminner». Videre heter det i § 5 første ledd om forhold av betydning for avgjørelsen, 
at det skal legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og 
kulturlandskapsverdiene. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er 
sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 
 
Det betyr at Fylkesmannen skal ha alle saker der tiltaket kan berøre miljøverdier til høring, 
uavhengig av omfang på tiltaket.  
 
Naturmangfoldloven 
 
Fylkesmannen vil også vise til naturmangfoldlovens bestemmelser og minner om at søknad om 
nydyrking i alle tilfeller skal behandles etter bestemmelsene i §§ 8-12, jf. naturmangfoldloven § 7. Det 
er fordelaktig at kommunen har vurdert tiltaket etter §§ 8-12 før saken sendes på høring. I 
påfølgende vedtak er disse vurderingene et krav. 
 
Se nærmere informasjon om denne vurderingen i veileder t-1554 Naturmangfoldloven kapittel II 
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 
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Vannforskriften 
 
Tiltak som kan påvirke økologisk eller kjemisk tilstand i vassdrag eller grunnvann skal vurderes etter 
vannforskriftens § 12. Det er fordelaktig at kommunen har vurdert tiltaket etter § 12 før saken 
sendes på høring. I påfølgende vedtak er disse vurderingene et krav. 
 
Vassdrag og vegetasjonskantsoner 
 
Fylkesmannen vil også minne om at i henhold til forskrift for nydyrking § 6 skal det settes igjen en 
vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 
meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 
2 meter. I vannressurslova § 11 står det at langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal 
det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested 
for planter og dyr. Avstandskravene i forskriften om nydyrking er minstekrav, og det er funksjonen 
på kantsonen som er avgjørende. Seks meter i bratt skråning ned mot et vassdrag er eksempel på 
en mulig ikke fungerende kantsone. 
 
I saker hvor nydyrking berører vassdrag, skredområder, flomsoner, beredskap ol. skal saken også 
sendes på høring til NVE. Der nydyrkingen kan påvirke veger som forvaltes av Statens vegvesen eller 
jernbane med vanngjennomstrømming eller lignende, skal saken også på høring til Statens 
vegvesen, eventuelt BaneNor.  
 
Fugl 
 
Hvis nydyrkingen vil berøre forekomst av rovfugl, kan en se hva slags retningslinjer som ligger for 
hensyn til rovfugler og ugler i Norsk PEFC skogstandard (kravpunkt 22), med oversikt over hvilke 
områder, tidspunkt og avstand en skal ha til hekkende rovfugler for å unngå forstyrrelser og 
ødeleggelse. Dette vil likevel varierer fra art til art og mange andre variabler. Rødlistede fuglearter 
knyttet til kulturlandskapet krever helt andre hensyn. Her vil Fylkesmannen uttale seg om hva slags 
hensyn som er nødvendige.  
 
Konsekvensutredning 
 
Før kommunen sender saken på høring må kommunen vurdere om tiltaket krever 
konsekvensutredning jf. forskrift for nydyrking § 6 andre ledd, og forskrift om 
konsekvensutredninger § 8 b jf. vedlegg II. Kravet til utredninger skal stå i forhold til tiltaket og 
tiltakets konsekvenser. Konsekvensutredning er et saksbehandlingskrav, og manglende utredning 
kan det medføre saksbehandlingsfeil. 
 
Av forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fremgår det at nydyrking av areal over 50 
dekar bare skal vurderes etter § 10 i KU-forskriften. I tillegg skal mindre tiltak behandles etter 
kapittel 5 og 6 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 
naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.  
 
Nydyrking som omfattes av vedlegg II i konsekvensutredningsforskriften skal sendes til 
Fylkesmannen på høring.  
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Annet lovverk som må vurderes  
 
Nydyrkingssaker må også vurderes etter plan – og bygningsloven. Vi minner i tillegg om Forskrift om 
begrensninger av forurensing (forurensingsforskriften) kap. 4 om bakkeplanering.  
 
For eksempel skal saker som omfatter tilføying av masser/masselagring til arealer ikke behandles 
etter forskrift for nydyrking, men etter plan – og bygningsloven. 
 
Fylkesmannens som høringsinstans   
 
Saker som sendes på høring til Fylkesmannen uten at kommunen har tatt stilling til saken og gjort 
egne vurderinger, vil bli sendt i retur til kommunen. Fylkesmannen vil vente med å uttale seg til 
saken er tilstrekkelig belyst gjennom kommunen sin saksbehandling.   
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Linnea Karoline Vereide 
rådgiver 
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Mottakerliste: 
OS KOMMUNE Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
GJØVIK KOMMUNE Postboks 630 2810 GJØVIK 
STANGE KOMMUNE Postboks 214 2336 STANGE 
SØR-FRON KOMMUNE Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
ETNEDAL KOMMUNE Kyrkjevegen 10 2890 ETNEDAL 
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 
TOLGA KOMMUNE Brugata 38 2540 TOLGA 
EIDSKOG KOMMUNE Postboks 94 2231 SKOTTERUD 
GAUSDAL KOMMUNE Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
SEL KOMMUNE Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 
SKJÅK KOMMUNE Moavegen 30 2690 SKJÅK 
VÅGÅ KOMMUNE Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
NORD-AURDAL KOMMUNE Postboks 143 2901 FAGERNES 
LOM KOMMUNE Sognefjellsvegen 6 2686 LOM 
ENGERDAL KOMMUNE Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
TRYSIL KOMMUNE Postboks 200 2421 TRYSIL 
VÅLER KOMMUNE Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 
FOLLDAL KOMMUNE Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 
NORD-ODAL KOMMUNE Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA 
DOVRE KOMMUNE Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
ELVERUM KOMMUNE Postboks 403 2418 ELVERUM 
STOR-ELVDAL KOMMUNE Postboks 85 2481 KOPPANG 
ÅMOT KOMMUNE Torget 1 2450 RENA 
NORDRE LAND KOMMUNE Postboks 173 2882 DOKKA 
RINGSAKER KOMMUNE Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 
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KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
LILLEHAMMER KOMMUNE Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
RINGEBU KOMMUNE Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 
VANG KOMMUNE Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV 
LØTEN KOMMUNE Postboks 113 2341 LØTEN 
ÅSNES KOMMUNE Rådhusgata 1 2270 FLISA 
NORD-FRON KOMMUNE Nedregata 50 2640 VINSTRA 
VESTRE SLIDRE KOMMUNE Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
ØSTRE TOTEN KOMMUNE Postboks 24 2851 LENA 
GRUE KOMMUNE Postboks 94 2261 KIRKENÆR 
ØYER KOMMUNE Kongsvegen 325 2636 ØYER 
LESJA KOMMUNE Postboks 53 2671 LESJA 
SØR-AURDAL KOMMUNE Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
ALVDAL KOMMUNE Gjelen 3 2560 ALVDAL 
RENDALEN KOMMUNE Hanestadveien 1 2484 RENDALEN 
TYNSET KOMMUNE Torvgata 1 2500 TYNSET 
VESTRE TOTEN KOMMUNE Postboks 84 2831 RAUFOSS 
GRAN KOMMUNE Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
HAMAR KOMMUNE Postboks 4063 2306 HAMAR 
SØR-ODAL KOMMUNE Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 


