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Nydyrking kan være aktuelt på mange bruk som har tilgang på dyrkbare arealer av god kvalitet. 

Kostnadene må vurderes nøye. Steininnhold, dreneringsbehov og behovet for veisystemer 

påvirker kostnadene sterkt. Nydyrking vil trygge arealgrunnlaget på bruket og er  mer gunstig 

skattemessig enn kjøp av tilleggsjord. 

Nydyrking har i en lang periode vært lite aktuelt i deler av Nord-Norge. Årsaken til dette er at 

det i mange bygder har vært god tilgang på leiejord, samt at man ofte betaler liten eller ingen 

jordleie. En annen årsak er at det har vært lite fokus på transportkostnader i landbruket. 

I de siste årene har det skjedd en del endringer som gjør at det snakkes mer om nydyrking. 

Det skjer en del utbygginger, spesielt i melkeproduksjonen, der det ofte er snakk om en 

dobling eller tredobling av produksjonen. Dette medfører større utfordringer med å finne nok 

areal i rimelig nærhet til gården. Som følge av dette øker selvfølgelig kostnadene med 

transport av fôr og husdyrgjødsel. Et annet problem er at det er vanskeligere å få fordelt 

husdyrgjødsla på en god måte. Ofte får de arealene som er nærmest gården rikelig med 

husdyrgjødsel mens arealene lengst unna får lite eller ingenting. Dette er ikke god agronomi 

på lang sikt. Det gir også utfordringer knyttet til forurensing av vassdrag. 

 

Nord-Norge har store arealer med dyrkbar mark 

Skog og landskaps markslagsstatistikk fra 2008 viser følgende arealer (myr er ikke tatt med): 

Fylke Dyrkbar mark (daa) Fulldyrka mark (daa) 

Nordland 553 884 519 538 

Troms 677 355 280 670 

Finnmark 356 800 101 893 

Totalt 1 588 039 902 101 

 

Dyrkingsreserven er svært ujevnt fordelt og i noen områder med mye landbruk er det meste 

av dyrkbart areal myr. Man må også ta hensyn til eksisterende infrastruktur som veier, avløp 

og driftsbygninger når man skal vurdere behovet for dyrking av myrarealer. I store deler av 

landsdelen er myr eneste reelle alternativ. Der det er tilgjengelig mineraljord anbefales 

selvsagt denne. 

 

Nydyrking 

Nydyrking er både kostnadskrevende og arbeidskrevende for den enkelte gårdbruker. I dag er 

det ikke statlig nydyrkingstilskudd, men noen få kommuner har innført lokalt 
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nydyrkingstilskudd. I perioden med stor nydyrkingsaktivitet var det mange små 

maskinentreprenører rundt på bygdene som hadde god kompetanse på dette området. Etter 

en lang periode med liten aktivitet er det nå blitt få som har denne kompetansen. 

Det er mange forhold som må vurderes i forbindelse med nydyrking: jordart, moldinnhold, 

steininnhold, jorddybde, dreneringsbehov, behovet for veisystemer, lagring av stubber og 

stein, behov for masseforflytning. Man må også vurdere erosjonsfaren i avløpskanaler og ta 

kostnadene med tiltak i betraktning. Særlig steininnhold, dreneringsbehov og tiltak mot 

erosjon har stor betydning for kostnadene. 

Det er lite mikroliv i nydyrka jord. Slik jord både tåler og vil ha behov for store mengder 

husdyrgjødsel, for å bygge humus. En må regne med at det går minst 5 år før at nydyrka jord 

vil gi tilnærma like bra avlinger som eksisterende dyrka jord. 

 

Lønnsomhet 

Lønnsomheten i nydyrkinga vil være avhengig av flere forhold: kostnadene pr. daa ved 

nydyrking, situasjonen på den enkelte gård når det gjelder avstand til leiejord, samt 

muligheter og pris på kjøp av tilleggsjord. Erfaringsmessig er kjøp av tilleggsjord vanskelig. Her 

må man tenke langsiktig og vurdere dyrkingskostnad og kvalitet på arealer opp mot pris. Det 

kan lønne seg å betale noe ekstra dersom arealet ligger gunstig til og det er god jord.  

Nydyrking kan være gunstig reint skattemessig. Kjøp av tilleggsjord må aktiveres og kan ikke 

utgiftsføres, mens nydyrking kan utgiftsføres direkte. 

Et eksempel er at en gårdbruker har valget mellom å nydyrke 50 daa som ligger 1 km fra 

gården, eller å leie 50 daa som ligger 5 km fra gården. Det forutsettes likt avlingsnivå på 

arealene, 300 FEm/daa.  

Kostnadene med nydyrking utgjør 10 000 kr/daa. Transportkostnadene utgjør 0,25 kr/FEm pr 

km. Leiepris utgjør 75 kr/daa.  Avdragstid på lån 25 år, rente 5%. 

 

Nydyrking, årlige kostnader 

Kostnad 10 000 kr/daa x 50 = 500 000 kr 

Årlige kostnader renter og avdrag     32 500 

Transportkostnader 50 x 300 x 0,25 kr x 1      3 750 

Sum         36 250 kr 

 

Leie, årlige kostnader 

Transportkostnader 50 x 300 x 0,25 kr x 5    18 750 

Leiekostnader 50 x 75 kr        3 750 



Sum         22 500 kr 

 

Som en ser av eksempelet vil det være noe høyere kostnader med nydyrking. Tar en med 

skattefordelen vil dette riktignok langt på vei jevne seg ut, eller gå i fordel av nydyrking. 

Som nevnt er det lettere å utnytte husdyrgjødsla godt på arealer som ligger nært gården og 

man vil dermed spare utgifter til mineralgjødsel.  

Det skjer en enorm verdiskapning ved etablering av matjord. Nydyrking øker altså verdien på 

gården. Er en som gårdbruker i en lignende situasjon som i eksempelet over og tenker 

langsiktig, anbefales det å velge nydyrking. 

 

 

Erosjon på nydyrkingsfelt. Foto: Are Johansen. 

 

 

 

 

 

 


