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Søknad om fritak fra driveplikt for deler av jordbruksareal.
Vi ønsker å søke om fritak for driveplikt på en del av vårt jordbruksareal. Dette gjelder
eiendom tilknyttet gårdsnummer 12 og bruksnummer 3 og den nederste delen av jordet,
se vedlagt skisse over området nederst.
Dette gjelder en av jordene der det tidligere har vært våt myr.
Vi ønsker at denne delen skal få gå tilbake til naturen, deler er allerede i ferd med å vokse
myrull på og det er forsøkt drenere rundt området, men det er veldig bløtt og vanskelig å
slå. I henhold til plan for restaurering av våtmark i Norge har vi vært i kontakt med NINA,
Norsk institutt for naturforskning, om myr- restaurering av jordbruksareala som tidligere har
vært myr. «NINA» er positiv til å restaurere landbruksarealet tilbake til myr. Så langt i
Norge har kun myr i verneområder eller på statlig grunn blitt restaurert, så det er på høy tid
at også ett område på privat grunn blir restaurert. Vi er inne i tiåret for naturrestaurering så
det er veldig aktuelt å forsøke gjenskape uegnede jordbruksområder tilbake til myr.
Det nnes per dags dato ingen tilskudd for restaurering av jorder tilbake til myr, men dette
jobbes med og vil søkes om så snart en mulighet åpner seg. Vårt ønske som grunneiere
er at jordet blir tilbakeført fra driveplikt til natur allerede nå, slik at området ikke blir pløyd
på ny eller forsøkt drenert mere, da vil restaureringen bli vanskeligere å få til.

I rapporten «plan for restaurering av våtmark i Norge» utført av Miljødirektoratet og
Landbruksdirektoratet kan det søkes om tillatelse til restaurering av myr etter jordlovens
paragraf 9. Da vil det være driveplikt på området frem til restaurering gjennomføres. I dette
tilfelle er det viktig at det ikke pløyes eller dreneres da dette vil være ett steg tilbake i
prosessen. Derfor søker vi om fritak for driveplikt allerede nå.
Vi var digitalt med på naturrestaureringskonferansen i forbindelse med FNs tiår for
restaurering 2021-2030. Myrer er viktige karbonlagre og våtområder for mangfold og
dyreliv. Vi vil gjerne gi noe tilbake til naturen og dette er ett viktig tiltak for oss på ett
tidligere myr- areal som er uegnet for landbruksjord. Formålet med restaurering er å
gjenskape myras økologiske funksjon.
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