
CO2-tap fra dyrket omgravd myr 

Dyrking ved omgraving 

I 1980-årende ble det utviklet en ny dyrkingsmetodemetode basert på omgraving av jordmassene, 
hvor underliggende mineraljord blir gravd opp og lagt som et lokk over torvlaget. Det legges også 
skråstilte lag med mineraljord fra toppen og ned til undergrunnen.  Metoden er egnet på områder 
hvor det er sandrik undergrunn og hvor torvlaget ikke er tykkere enn ca 2 meter. Se figur 1. 

 

Figur 1. Dyrking 
av myr ved 
omgraving. Torva 
legges i bunnen, 
mens mineraljord 
blandet med torv 
legges på toppen 
(Aamodt 1990). 

Formålet med dyrkingsmetoden har vært å forbedre bæreevnen og bryte tette sjikt som 
vanskeliggjorde dreneringen. Dersom den overliggende mineraljorda er minst 20 cm tykt, kan en 
anta at nedbrytingen av torva blir redusert sammenlignet med tradisjonell dyrking. 

Forslag om forbud mot nydyrking av myr 

Landbruks- og matdepartementet har foreslått forbud mot nydyrking av myr som et klimatiltak i 
landbruket. På grunn av store utslipp per arealenhet og relativt liten lønnsomhet av nydyrking når 
en ikke inkluderer arealtilskuddet, anses et slikt tiltak å være svært kostnadseffektivt. Det har vært 
reist spørsmål om et slikt forbud også skal gjelde dyrking ved omgraving fra omgravd myr, da en 
antar at CO2-utslippene er små ved slik dyrking.   

Prosjekt for måling av klimagasser 

Antakelsene om at dyrking av myr ved omgraving gir mindre utslipp av CO2 er ikke dokumentert 
gjennom forskning. Det er også usikkert om dyrking ved omgraving vil føre til reduserte utslipp av 
lystgass, som er langt større fra dyrket myr enn fra mineraljord. Det er derfor gjennomført et 
prosjekt som skal gi kunnskap om klimagassutslipp fra myr dyrket ulike områder og som vil et 
grunnlag for å vurdere om omgraving av myr er en klimavennlig dyrkingsmetode. Undersøkelsene er 
gjennomført i tre områder hvor det fins myr dyrket ved omgraving og tradisjonelle metoder, i 
nærheten av en Bioforsk-enhet:  

 Bioforsk Vest, Fureneset 
 Bioforsk Nord, Holt, Tromsø 
 Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd, Pasvik 

  



I hvert av områdene er det målt klimagassutslipp fra tre typer lokaliteter: 

 Myr dyrket med omgraving 
 Myr dyrket med tradisjonell metode, rørgrøfting eller profilering 
 Dyrket mineraljord  

På hver lokalitet er det plassert 2 kammere for uttak av prøver for måling av CO2 og lystgass. Totalt 
vil det bli plassert ut 18 kammere.  Gassmålingene vil foregå i perioden sommer 2011 - høst 2012.  

Resultater 

Resultatene av målingene er vist i figur 2 og 3. Estimert C-tap er beregnet på grunnlag av: 

 Brutto fotosyntese (kan estimeres på grunnlag av total biomasseproduksjon) 
+ Eventuelt tilført C i husdyrgjødsel 
- Høstet avling 
- Total respirasjon (målt CO2-utslipp) 
= Jordas C-balanse 

C-tapet fra omgravd myr var betydelig lavere enn fra tradisjonell dyrket myr, spesielt på Holt og 
Svanhovd hvor den overliggende mineraljorda hadde lavt C-innhold. På feltet ved Fureneset var C-
tapet fra omgravd myr betydelig større enn fra mineraljord, men det skyldes høyt C-innhold i 
mineraljorda som er lagt over torvlaget.  

Utslippene av lystgass (N2O) var svært lave sammenlignet med CO2-tapet, og det var relativt små 
forskjeller mellom omgravd myr, tradisjonell dyrket myr og mineraljord på alle tre lokalitetene. 

Figur 2. Estimerte C-tap i 
vekstsesongen. 

Figur 3. Estimerte N2O-
utslipp i vekstsesongen.

 


