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Naturlig myr 

Myr eller torv består av dødt organisk materiale hvor nedbrytingen er hindret av høyt vanninnhold 
og anaerobe betingelser, ofte i kombinasjon med lav temperatur. Myr er et viktig karbonlager og 
regulator for CO2-innholdet i atmosfæren. Verdens myrareal inneholder omtrent like mye karbon 
som hele atmosfæren. I naturlig tilstand er myr en kilde til utslipp av metan. I de nordiske land er det 
gjennomsnittlige metanutslippet per dekar og år estimert til i 7 kg for ombrotrof myr og 17 kg for 
minerotrof myr. 

Konsekvenser av dyrking av myr 

Ved drenering og dyrking endres betingelsene for lagring av karbon i myr. Den umiddelbare effekten 
av dreneringen er at torvlaget synker som følge av at oppdriften forsvinner.  Dreneringen fører også 
til høyere luftinnhold, økt biologisk omsetning og raskere nedbryting av det organiske materialet til 
CO2. Tapet av CO2 er avhengig av myrtype, klima og dyrkingsform og antas å være mellom 1,5 og 2 
tonn CO2 per dekar og år i gjennomsnitt for nordiske land. Dette er omtrent det samme som utslippet 
fra en gjennomsnittlig personbil. 

I tillegg til CO2 er dyrket myr også en viktig kilde til utslipp av lystgass (N2O). Det internasjonale 
klimapanelet (IPCC) bruker en utslippsfaktor på 1,25 kg N2O per dekar og år fra myr i tempererte 
områder, som tilsvarer ca 390 kg CO2-ekvivalenter. Dreneringen fører også til at utslippet av metan 
reduseres eller stanser helt.  

Synkingen av torvlaget er et resultat av setning og tap av organisk materiale og er målt til ca 2 cm per 
i gjennomsnitt for et stort antall dyrkingsfelt på Vestlandet. Dersom myra ligger direkte over fjell eller 
steinrik undergrunn, vil torvlaget etter hvert bli for tynt for å fortsette dyrking. Dersom myra ligger 
lavt i terrenget i forhold til omkringliggende vannspeil, vil det oppstå stadig større problemer med å 
lede bort vannet. I begge tilfeller vil myra bl tatt ut av drift som følge av myrsynkingen. Utslippene av 
CO2 og N2O kan fortsette i lang tid selv om dreningen ikke er tilfredsstillende for jordbruksdrift.   

Restaurering av myr 

Restaurering av myr innebærer en tilbakeføring til naturlig tilstand gjennom blokkering av grøfter og 
kanaler og heving av vannstand. Tiltaket har vært anvendt i flere andre land på torvuttak der en 
ønsker en rask gjeninnføring av opprinnelig vegetasjon. Kostnadene med restaurering er oppgitt å 
være ca 1500 kr per dekar og skal dekke arbeid med planering av overflata, blokkering av kanaler, 
innsamling og spredning av sphagnum mose og gjødsling.  

Restaurering kan også være et relevant tiltak for dyrket myr, først og fremst på myr som er tatt ut av 
produksjon som følge av grunt torvlag over fjell, lite fall for drenering eller problemer med pakking 
og dårlig bæreevne.  Det kan også være aktuelt på myr som krever store investeringer til ny grøfting 
eller profilering. Det er trolig ikke nødvendig å foreta ekstra planering av overflata, gjødsling eller 
spredning av sphagnum torv. Vegetasjonen har vist seg å endres relativt raskt mot naturlig 
våtmarksvegetasjon når dreneringen ikke lenger virker.  Det kan derfor være tilstrekkelig bare å 
blokkere kanalene. Kostnadene til restaurering kan derfor vise seg å være betydelig lavere enn for 
tidligere torvuttak. 



  



Forventede effekter av restaurering 

Blokkering av kanaler og grøfter må forventes å føre til redusert utslipp av CO2 som følge av høyere 
vanninnhold og reduserende miljø. På grunn av relativt god næringstilstand kan en forvente større 
plantevekst enn i naturlig myr og derfor en netto karbonbinding. Utslippet av N2O forventes å bli 
mindre som følge av mer reduserende miljø hvor denitrifikasjonen i større grad fører tilN2-gass som 
sluttprodukt. Reduserende miljø må også forventes å føre til økte utslipp av metan, men det er 
usikkert hvor stort metanutslippet vil være sammenlignet med naturlig myr.  

Pilotprosjekt på Smøla 

Det gjennomføres et pilotprosjekt for restaurering av myr som er tatt ut av jordbruksdrift. Den ene 
delen av feltet er nylig tatt ut av drift, mens den andre delen har vært ute av drift i ca 30 år. Måling 
av CO2, metan og lystgass begynte sommer 2011 og skal fortsette i 2012 og 2013. Høsten 2012 skal 
kanalene blokkeres på en del av feltet, mens den andre delen skal brukes som referansefelt. Se 
figuren nedenfor.  

 

Skjematisk 
framstilling av 
restaureringsfelt på 
Smøla. Venstre 
halvdel av arealet 
som nylig er tatt ut 
av drift skal være 
referansefelt. Den 
høyre halvdelen 
samt det arealet 
som har vært ute 
av drift i lang tid 
skal restaureres. 

 

Forsøket gir grunnlag for å sammenligne utslippene: 

• Før og etter blokkering av kanalene på det restaurerte feltet 
• Mellom restaurert og referansefelt 

  

Nylig tatt ut av drift Ute av drift i lang tid 

  

  

Referansefelt Restaurert felt 



  
Restaureringsfeltet på Smøla. Vestre bilde viser prøvepunkter for gassmåling. Høyre bilde viser 
eksisterende grøftesystem.  

Forklaring til symboler: 

 Punkt for gassmåling.          Punkt for blokkering av kanal.                     Grøfter og kanaler 

 

  
Restaurert myr på et tidligere torvuttak i Nord-Irland 

  
Myr tatt ut av jordbruksdrift på Smøla 

 


