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VURDERING AV TILBAKEFØRING AV DYRKET MYR TIL «NATURTILSTAND».
Viser til forespørsel om å vurdere tilbakeføring av dyrket myr til «naturtilstand». Dette er et
svært komplisert tema med få klare svar. Først vil jeg gå litt inn på hva vi vet om
klimagassutslipp fra myr og hvilke feilkilder som skaper problemer for vurderingen. Så vil jeg
si litt om konsekvensene av å ta arealer ut av produksjon og til slutt gå inn på prinsipielle
spørsmål knyttet til å tillate en omdisponering av dyrket areal fra aktiv landbruksdrift til
«naturtilstand». Jeg vil også peke på målkonflikten mellom å ta dyrket jord ut av produksjon
og fremtidig matsikkerhet.
Myrsvinn – torva blir borte.
Det at torva «forbrenner» når vannet ledes bort gjennom drenering har vært et «anerkjent»
problem for landbruket langt tilbake og fra rundt 1950 ble det gjennomført forsøk både i
Sverige og Norge for å kunne beregne årlig myrsynking. Dette hadde særlig betydning der
myra lå på ugunstig undergrunn eller der det var vanskelig å lede bort vannet. Man fant en
klar sammenheng mellom tykkelsen på torvlaget og synkingen der synkingen var størst på de
dypeste myrene. En del av forklaringen på dette er sammensynking som følge av at vannet
ledes bort og at torva krymper. Man fant også at åkerdrift førte til større tap av organisk
materiale enn der arealene ble brukt til grasproduksjon. Man registrerte også at synkingen
avtok etter noen år, men at den økte når drensgrøftene ble fornyet og lagt dypere.
«Ved nivellering av overflaten har den gjennomsnittlige årlige myrsynkingen blitt målt til 1,2–
3,6 cm, minst for grunn myr og størst for djup myr (Sorteberg 1983). Synkingen har vært størst
de første årene etter dreneringen. I denne fasen er det setningen som dominerer. Senere har
man antatt at setningen og torvsvinnet har gitt omtrent like store bidrag til synkingen.»
(Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer. Cicero rapport 2020:11, s. 6.)

Resultatene det refereres til er hentet fra publikasjonen Jord og myr, nr. 4 fra 1983. På myr
som er fra 1,5 – 2,5 m ble det registrert en total synking på 1,3 til 3.6 cm de første 10 årene
og 1,2 – 2,0 cm over 30 år.
Myrdyrking og klimagassutslipp.
Det er stor enighet om at dyrket myr utgjør en betydelig utslippskilde for klimagasser og det
er stor forskningsaktivitet knyttet til utslipp fra myr både nasjonalt og internasjonalt.
Foreløpig er kunnskapsgrunnlaget svakt både når det gjelder andelen myrareal, utslipp fra
ulike myrtyper og regioner og hva som er den beste metoden for å redusere utslippene.

«Der det ikke er gjort jordsmonnskartlegging, er omfanget av myrjord på den enkelte gard
usikkert, men et anslag kan fås fra NIBIO Kart og Statistikk (https://kilden.nibio.no/).
Beregningene som brukes i dag er uavhengig av myrtype og alder siden oppdyrking»
(Klimagassutslipp - plante-produksjon. Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå NIBIO rapport nr. 67; 2019; s. 12)

«En klar definisjon av myr og torvmark, samt bedre dokumentasjon og kartlegging av omfang
av drenering (areal, grøftedybde, arealbruk) er nødvendig for å gi mer presise estimat på
utslipp fra drenert myr og torvmark.» (Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av
myr. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2015-10, s. 3.)

Frem til 1990-tallet ble dyrking av myr først og fremst vurdert opp mot fare for tap av biologisk
mangfold. Fokuset på klima har medført en stor endring, og vern av myr mot dyrking og
nedbygging regnes som et av de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslippene.
Dette fokuset førte til et forbud mot nydyrking som senere er blitt opphevet av Stortinget.
Signalene fra behandlingen av saken tyder på en fortsatt restriktiv holdning til bruk av myr og
inntil videre gjelder nydyrkingsforskriften som setter klare kriterier for å kunne tillate
nydyrking.
Myrene er kompliserte systemer og det er vanskelig å måle utslipp av klimagasser. Det har
vært vanlig å beregne utslippspotensialet ut fra beregnet mengde karbon bundet i
torvmassene. Jo tykkere torvlag, jo større mengder karbon lagret og jo større utslipp av CO2
frem til all torva er brutt ned. Man får etter hvert en overgang fra myr til mineraljord. Dette
er tilfelle under gitte forutsetninger som ikke nødvendigvis passer med praksis. Dersom all
torv skal bli borte må arealet dyrkes på tradisjonelt vis med dreneringsgrøfter som legges med
6,0 – 7,0 m avstand og dybde på 1,0 – 1,2 m over hele arealet. Og det må legges nye grøfter
med samme dybde etter 15 – 20 år. Dette er ikke en normal drift av engarealer i Nord-Norge
og man registrerer at myr som ble drenert for mange 10-år siden fortsatt har betydelig
torvtykkelse.
Landbruksrådgivingen anbefaler legging av nye grøfter der det er synlige problemer med vann
i jorda. På større myrflater med behov for ny drenering anbefales profilering. Dette er en
metode der man bygger overflatefall mot åpne kanaler i en bredde på rundt 40 m. Så lenge
omfanget av nygrøfting er lite skjer det en mindre reduksjon i grunnvannstanden og synkingen
reduseres. Bruk av profilering fører også til mindre senkning av grunnvannet enn der man har
grøfter med kort avstand. Dette er ikke nødvendigvis positivt for helheten. Det er stort behov
for mer drenering av landbruksarealene for å øke avlingsnivået.
Bedre drenering vil i noen grad øke utslipp av CO2, men redusere utslipp av NOx forbundet
med gjødsling. Dermed er vi inne på en av de store utfordringene med tiltak i landbruket som
er at man ikke kan fjerne påvirkningen totalt uten å avvikle drift av arealene. Og selv en
avvikling vil føre til utslipp til luft og vann fra vegetasjon som vokser opp og råtner når den
ikke høstes.
En klimavennlig landbruksproduksjon blir dermed et spørsmål om å redusere utslippene så
langt som mulig ved å ta i bruk ny kunnskap. NIBIO og NLR samarbeider nå om et prosjekt der
man skal måle forskjell i utslipp av klimagasser fra myr ved tradisjonell drenering, profilering
og omgraving kombinert med drenering. Man forventer at metoden der man snur myra slik
at torva blir liggende under et lag av mineraljord vil gi en kraftig reduksjon i utslipp. I tillegg
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oppnår man binding av karbon i det nye matjordlaget. Resultatene fra denne forskningen vil
foreligge om et par år, men flere gårdbrukere benytter allerede denne metoden.
Restaurering av myr.
Restaurering av myr regnes som et effektivt klimatiltak og ulike forskningsmiljøer jobber med
å skaffe til veie data for å beregne virkningen av utslipp fra ulike myrtyper. Når
kunnskapsgrunnlaget på utslipp fra dyrket areal og normal landbruksdrift er så vidt tynt som
det er sier det seg selv at behovet for forskning er stort. En vellykket tilbakeføring vil være
krevende. Et av der fremste fagmiljøene som arbeider med dette skriver i en rapport i 2015
«Det er helt avgjørende å både ha overvåking av drenerte og intakte myrer (kontrollområder), og å starte overvåking før restaurering gjennomføres. Det siste er innlysende; vi kan
ikke si noe om effekten av restaurering uten å vite hvordan situasjonen var før tiltaket ble
gjennomført.» (Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr. NTNU Vitenskapsmuseet
naturhistorisk rapport 2015-10, s. 57).

Selv om det er gjort en del erfaringer siden dette ble skrevet tviler jeg på at man har
nødvendige rutiner på plass til å gjennomføre et vellykket tiltak på omsøkte område.
Nødvendig å se helheten.
Som nevnt er det stort behov for ny kunnskap for å redusere utslipp fra landbruksproduksjonen. I løpet av 2022 vil gårdbrukere i hele landet bli invitert til å gå gjennom en
klimakalkulator der man får beregnet klimagassutslipp. Basert på gjennomgang av
tilgjengelige data skal det legges en plan for reduksjon i utslipp. Gjødslingspraksis, drenering
og redusert transport vil være sentrale elementer i den handlingsplanen som skal utarbeides.
Dette er et nybrottsarbeid der man vil ha behov for bedre datagrunnlag. En av de største
usikkerhetsfaktorene for de fleste kommuner i Nord-Norge vil være at det mangler
jordkartlegging slik at man ikke kan skille mellom myr og fastmark. Men kalkulatoren vil være
et nyttig redskap på veien mot et mer klimavennlig landbruk.
Arealtilgang.
Jeg har vært inne på gårdskartene til Nibio for å vurdere arealtilgangen i området. Det er ikke
registrert større arealer som er ute av drift. Men det er flere områder som er registrert som
verdifulle naturtyper både på udyrket fastmark og myr. Større bekker i området er også
markert som særlig verdifulle. Dette innebærer at mulighetene for å erstatte arealer som tas
ut av produksjon er begrenset. Dersom det blir behov for erstatningsareal åpner
nydyrkingsforskriften for nydyrking, også av myr, dersom man kan dokumentere behov for
mer areal.
Ett av kriteriene for dispensasjon fra forbudet mot nydyrking er «når grunneier mister andre
produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som
samferdselstiltak eller lignende». Videre følger at forskriften «Dispensasjon etter andre ledd
kan bare gis når behovet for tiltaket tilsier at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene
og hensynet til klima må vike. I denne vurderingen skal det legges vekt på størrelsen på
myrarealet som skal dyrkes opp, hensynet til en rasjonell arrondering, grunneiers tilgang på
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andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende
dyrkingsmetoder.» (Forskrift om nydyrking, §5a).
Landbruket står overfor andre utfordringer. Vannforskriften fører til økt fokus på vannkvalitet
i bekker, innsjøer og viker. Noen av tiltakene som foreslås vil medføre redusert avlingsnivå
eller at arealer må tas ut av bruk for å redusere utlekking av næringsstoffer. Et prosjekt i
Farstadvassdraget i Vestvågøy der man har vurdert virkningen av å innføre ugjødslet kantsone
6 meter fra bekkekanter og kanaler gir et behov for nydyrking på 340 da.
Matforsyning og miljø.
Dersom jordbruksproduksjonen i Alstahaug kommune skal videreføres på dagens nivå må
bøndene ha tilgang på areal. Økt fokus på selvforsyning av poteter og grønnsaker og på
egenproduksjon av fôr til husdyrene medfører at all dyrka jord må holdes i hevd. Jordvern blir
viktigere og nasjonalt og regionalt legges vekt på å redusere nedbygging av dyrket jord til et
minimum. En tilbakeføring av arealer til «naturtilstand» vil ha samme effekt for
landbruksproduksjonen som omdisponering til bygging eller infrastruktur.
Hensynet til miljø og matforsyning er et eksempel både på en målkonflikt og at ting henger
sammen. Landbruksproduksjon drives mest effektivt under stabile klimaforhold fordi man kan
gjennomføre tiltak ut fra erfaringer. Derfor er landbruket en næring som har stor
egeninteresse i å redusere utslipp av klimagasser. Men samtidig skal det produseres mat i en
periode der klimautfordringene gir store utslag over hele verden. Vi må med andre ord
produsere mer av maten selv og på en mest mulig klimavennlig måte. I en spesialrapport fra
IPPC er restaurering og redusert bruk av myr ett av to punkter der man påpeker en moderat
fare for redusert global matsikkerhet. (Climate Change and Land, An IPCC Special Report on climate change,
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial
ecosystems. s. 26)

Oppsummering.
At bruk av myr til matproduksjon fører til utslipp av klimagasser er udiskutabelt. Mangel på et
pålitelig datagrunnlag er ikke noen unnskyldning for ikke å gjennomføre tiltak for å redusere
disse utslippene. Med hjelp fra forskere og rådgivere jobber mange gårdbrukere målrettet for
å kombinere matproduksjon med lavere utslipp. Nye dyrkingsmetoder utredes og tas i bruk
for å nå målene som er satt i klimaavtalen mellom landbruksorganisasjonene og staten.
Langs kysten av Norge er myr en viktig ressurs for produksjon av grovfôr. Økt fokus på
egenprodusert fôr og mer produksjon av poteter og grønnsaker gjør at man sannsynligvis vil
ha behov for det arealet man disponerer nå, og muligens mer i tiden fremover.
Omdisponering av allerede dyrket areal vi øke presset på områder som til nå ikke er dyrket.
En effekt av klimakrisen vil sannsynligvis være større behov for selvforsyning. Noen forskere
påpeker at dyrking av myr ikke er nødvendig for å sikre økt produksjon, men en slik endring
vil kreve betydelig innsats. Både når det gjelder avklaringer knyttet til eiendomsrett, hensyn
til biologisk mangfold, avrenning av næringsstoffer til nye bekker og elver etc.
Dersom man tillater tilbakeføring av omsøkte areal til «naturtilstand» vil det ha samme effekt
som omdisponering til andre formål. Etter mitt syn vil et slikt vedtak stride mot
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jordvernstrategien. I et område med stor landbruksaktivitet kan en slik tillatelse utløse behov
for nydyrking. Dersom behovet for erstatningsareal kan dokumenteres åpner nydyrkingsforskriften for dispensasjon fra forbud om dyrking av myr.
En konklusjon om at omsøkt areal ikke skal omdisponeres betyr ikke at tilbakeføring av
myrarealer er uaktuelt. Det finnes områder som av ulike årsaker er dårlig egnet og som med
fordel kan få gå tilbake til naturen. Dette arealet er etter min vurdering for verdifullt for
landbruket til at det kan tillates.
Leknes 05.10.21

Are Johansen
Landbruksrådgiver
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