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Vedtatte retningslinjer for torvuttak i Dovre kommune 

 
Rådmannens innstilling: 
Plan-, nærings- og utviklingsstyret vedtar: 
Det tas sikte på å utarbeide like retningslinjer for Lesja og Dovre. Det gis også en mulighet for å 
tillate en mer fleksibel praksis knyttet til å innvilge saker som ligger tett opp til moldklasse 3. Det 
tas sikte på å utarbeide like retningslinjer for Lesja og Dovre. 
Følgende retningslinjer for torvuttak i Dovre vedtas: 
1. Det settes et tak på 10 % av enhetens totale dyrka areal. For Dovre kommune som helhet skal 
det ikke godkjennes søknader for mer enn 100 dekar per år av hensyn til det samlede 
jordvernet i kommunen. Det annonseres søknadsfrist 1. april og alle innkomne søknader 
vurderes. Blir ikke kvota tildelt ved ordinær søknadsomgang vurderes innkommende 
søknader fortløpende. Uttak må være påbegynt innen 3 år etter godkjent søknad. 
2. Torvuttak på dyrket mark regnes som omdisponering i henhold til jordloven § 9. 
Midlertidig omdisponering av dyrket mark til torvuttak krever derfor tillatelse i henhold 
til jordloven § 1 og 9. Søker skal sende skriftlig søknad om samtykke til omdisponering 
av jordbruksareal til kommunen. 
Søknaden skal inneholde: 
 Kart som beskriver område for torvuttak. 
 Ferske jordprøveanalyser fra det aktuelle området tatt av faglig instans slik som 
for eksempel Norsk Landbruksrådgiving. Moldinnholdet må minimum holde 
kvaliteten moldklasse 3/moldrik (4,5-12,5 % mold). 
 Dokumentasjon på tilstrekkelig mengde husdyrgjødsel fra egen produksjon eller 
skriftlig avtale på kjøp av husdyrgjødsel fra bruker innen rimelig avstand fra 
arealet som det skal tas torv fra. 
3. Det kan etter søknad godkjennes gjentatte torvuttak på arealer hvor det enten: 
 Tilføres rene overskuddsmasser på toppen av dagens matjordlag. Det må sendes 
søknad til kommunen før slike felter etableres. 
 På arealer hvor det er mer enn 2 meter tjukt matjordlag kan det godkjennes gjentatte 
torvuttak. Dette må dokumenteres ved prøvetaking tatt av faglig instans slik som for 
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eksempel Norsk Landbruksrådgivning. 
4. Etter at torvuttaket er avslutta skal arealet snarest tilføres husdyrgjødsel, tilsåes og 
tilbakeføres til vanlig planteproduksjon. 
5. 2 år etter tilbakeføring skal det tas nye jordprøver av arealet det ble tatt torv fra. Prøvene 
skal tas av godkjent faginstans som for eksempel Norsk landbruksrådgivning. 
Analyseresultatene skal sendes til kommunen. 
6. Alt areal som blir godkjent for uttak av torv mister retten til areal- og 
kulturlandskapstilskudd (AK-tilskudd) fra når søknad godkjennes til det er tilbakeført til 
vanlig jordbruksproduksjon. Når hele eller deler av uttaket er avslutta skal kommunen 
varsles slik at kommunen kan godkjenne arealet som er tilbakeført og det igjen kan 
utbetales AK-tilskudd på arealet. 
7. Det er ikke tillatt å ta ut torv fra arealer som har blitt nydyrket de siste 20 årene. For 
arealer som er nydyrket de siste 30 årene skal det foretas en grundig vurdering basert på 
jordas næringsinnhold og moldklasse. 
8. Kvoteordningen er basert på innvilget omdisponert areal, ikke hva som faktisk blir tatt 
ut. 
Det delegeres til Felles Landbruksforvaltning for Lesja og Dovre å behandle søknader om 
torvuttak. 
 
 
 
 
 
 
 


