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«Torvmyr på Jæren». Maleri av Kitty Kielland, 1901. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet
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• Utslipp av klimagasser fra myr

• Myr, mat og arealpolitikk

Foto: Paal Audestad



Mye historisk på «myrsagens områder»

• Meddelelser fra Det norske 
Myrselskap for perioden 
1903 – 1976 inneholder 
nesten  3 300 artikler og 
13 400 sider. 

• Tidsskrift fra Det norske Jord-
og myrselskap, perioden 
1977-88 inneholder 400 
artikler og 2450 sider.

• Arkiv over myrundersøkelser
fra Det norske jord- og 
myrselskap inneholder om 
lag 6 000 folier med kart og 
skisser 
http://biodata.no/myrarkivd
atabase/Myrarkivet.php

http://biodata.no/myrarkivdatabase/Myrarkivet.php


Myr og torv – ulik verdi til ulike tider

• Torv og myrmoser er blitt brukte til brensel, isolasjon, damebind og sårkompress 

• Landbruket og andre næringer har drenert myr for nydyrking, skogsdrift eller som 
tomteareal, (eldste kilder fra 1754, og P Chr Asbjørnsen 1850)

• De siste åra endret vektlegging. Mer vekt på biomangfold, karbonbinding og 
hydrologi 



Hvorfor kunnskap om myr er viktig i 2022?

• Myr er blant jordas mest verdifulle økosystemer; kritisk for å bevare 
naturmangfold, trygg vannforsyning, produksjon av mat og fôr, 
flomreduksjon og begrense klimaendringer

• Myr dekker ca 3 % av arealet på verdensbasis, men inneholder ca 20 % 
av alt karbon

• Myr er karbonrike arealer - høy karbontetthet 



Myrene i 
verden

Boreal sone dominerer, 
også store torvressuser
i tropiske regioner



Hva er myr?



Definisjon av myr

• I Norge startet myrdannelsen like etter siste istid, de eldste avsetningene er 8000–10 
000 år gamle

• Myr er et økosystem med høy grunnvannstand 

• Nedbrytningen av døde planterester går så langsomt at det skjer en opphopning av 
delvis omdannet organisk materiale 

• For at et areal skal defineres som myr, må det organiske sjiktet være minst 30 
centimeter



Omdanning av planterester – von Post skala for humifisering



Klassifisering av 
myrtyper – årsaker 
til myrdannelse

• Topografi

• Næringstilgang 

• Nedbørsforhold og 
hydrologi

• Temperatur

Foto: Artsdatabanken



Hovedtyper av myr



Nedbørsmyr – ombrogen myr – høymyr

• Foto: Artsdatabanken



Nedbørsmyr – ombrogen myr – høymyr

• Foto: Artsdatabanken



Jordvannsmyr – minerogen myr - soligen myr

• De fleste jordvannsmyrene i Norge 
har tidligere vært slått. Myrslåtten 
opphørte i for lenge siden og 
forekom bare noen få steder fram 
til slutten av 1950-årene.

• Gjengroingen av slåttemyr går 
gjerne langsomt, flere myrer bærer 
fortsatt preg av denne høstingen.

• Det er særlig kalkrik slåttemyr som 
har stor betydning for det 
biologiske mangfoldet.

• Foto: Artsdatabanken



Myr- og sumpskogsmark med jordvanntilførsel

Myr- og sumpskogsmark 
dominert av svartor og 
gran, til dels med 
ansamling av vann og 
svak torvdannelse

• Foto: Artsdatabanken



Strengemyr – i hellende terreng
I dette strengemyrområdet er 
flarkene mer dominerende og 
strengene er smale

StrengFlark



Limnogen myr

Myr i flomsonen langs elv 
eller innsjø, som 
regelmessig oversvømmes 
av (limnogent) flomvann

• Foto: Artsdatabanken



Terrengdekkende myr

Myr som 
• følger terrengets former 
• dekker det meste av landoverflaten 
• dannet ved forsumping av marka og 

dominert av ombrogen overflatetorv 
• diffuse overganger mot minerogen 

overflatetorv og mot fastmark

• Foto: Artsdatabanken



Palsmyr – med permafrost i kjernen

Palsmyr har permafrost i kjernen og kan
sees som hauger ute på myrene. Inne i
palsene ligger en permanent frosset kjerne
av is og torv. De dannes bare der
årsmiddeltemperaturen er under 1° C, og
nedbøren er liten.
Palsene kan ha en diameter på 20–30 m.
Høyden er som regel 2–3 m, men kan bli
opptil 7 m.

• Foto: Artsdatabanken



Myrområdene i Norge, hvor og hvor mye



Kunnskapsgrunnlag om myrarealer, rapporter



Myr og sumpskog– 12% av Norges landareal 

• Det «opprinnelige» myrarealet (for ca. 150-200 år siden) var ca. 45 000 km2

• Det er om lag 28 300 km2 intakt myr i Norge, dvs 9 prosent av landarealet

• I tillegg utgjør sumpskog 9400 km2, 3% av landarealet

• Ca 7000 km2 myr er grøfta og betydelig endret av jord- og skogbruk

• Organisk jord utgjør ca 7,3 % av jordbruksarealet i Norge (700 000 da)



Hvor er det mest myr i Norge?
Andel myr pr 25x25km rute

Trøndelag er den store myrregionen, 
17% myr i «N-Trøndelag»
Minst myr er det i fylka rundt 
Oslofjorden, kun 1% myr.



Geografisk 
fordeling av 
dyrkbar jord og 
andel av 
dyrkbart areal 
som er myr



Dyrkbar myr er 
karbonlager -
mengde C lagret i myr



Tilgjengelig dyrkbart areal i snitt per eiendom i fylkene



Omgraving av myr som dyrkingsmetode



Utslipp av klimagasser og bærekraftig myrdyrking

• Myrene i Norge inneholder ca en milliard tonn karbon – ca 3,5 milliard tonn CO2

• IPCC har foreslått utslippsfaktorer for CO2 og lystgass fra dyrket myr i boreal og 
temperert sone på 0,79 tonn CO2-C/dekar og 1,3 kg N2O-N/dekar. ‘

• De offisielle menneskeskapte utslippene fra dyrket myr blir derfor summen av 
CO2 og lystgass, og utgjør ca 2,1 mill CO2-ekv totalt

• https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-
klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-og-klimagasser

• Bevare naturlige N- og C- lager som er bundet i myrjorda

• Begrense mineralisering av C og N og frigjøring som CH4, CO2 og N2O

https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-og-klimagasser


Omgraving som metode ved nydyrking og 
fornying av drenering på dyrka myr

https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-og-
klimagasser/omgraving-av-myr-som-dyrkings-og-dreneringsmate

https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-og-klimagasser/omgraving-av-myr-som-dyrkings-og-dreneringsmate


Lystgass og metan fra myr - omgraving

• Målinger viser at hoveddelen av lystgassutslipp på næringsfattig myr er 
gjødslingsindusert og har sammenheng med N-gjødsling, og ikke kommer fra det 
organiske materialet i myrjorda. 

• Lystgass blir dannet i mineraljordlaget på omgravd myr, ikke fra nedbryting av 
myrjord/organisk materiale under mineraljordlaget

• Omgraving i stedet for grøfting av myr reduserer metanutslipp

• Omgraving ser ut til å beskytte torva mot nedbryting, måling av CO2 -utslipp og 
karbon- og nitrogenbalanse vil gi flere svar på dette

(Vesentlige driftsmessige fordeler med omgraving som drenings- og dyrkingsmetode)



Restaurering av drenert myr ute av drift

Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre 
menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom 
tiltetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og 
gjeninnføring av myrvegetasjon.

Foto: John Conaghan, Illustrasjon: Katrina Moore



Myrpolitikk er også arealpolitikk
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Norge: Stabilt jordbruksareal i 120 år

Egen bearbeiding basert på SSB historisk statistikk



100 år med stabilt totalareal, men store 
arealendringer

• Nydyrket 1921-2019: 4 662 955 dekar

• Dyrket organisk jord i drift, 2021: 600 000 dekar

• Omdisponert dyrket jord 1949-2020: 661 700 dekar

• Omdisponert dyrkbar jord 1949-2020: 507 500 dekar

Foto: Østfold bondelag Data: SSB historisk statistikk, Budsjettnemnda m.fl



Arealutfordringer i Norge og globalt

• 50-60 prosent mer mat innen 2050. 

• Produktiviteten i hav og på land under press

Foto: Oscar Puschmann, NIBIO



Økt selvforsyning; økte avlinger eller 
trenger vi mer areal?

• Nedbygging 3000 dekar per år betyr 90 000 
dekar bygd ned før 2050  

• Den beste jorda bygges ned, og nydyrking i 
mer marginale områder trenger større areal 

• Å opprettholde fulldyrka jord per innbygger, 
krever nydyrking av én million dekar når vi 
blir 6 mill i  2050 

Foto: Nina Sæther, NIBIO



Hva er bærekraftig arealbruk når vi skal 
øke produksjonen

1. Beskytte jordbruksarealer mot ødeleggelse

2. Bevare jordhelsa og forbedre avlinger

3. Ta i bruk arealer ute av drift

4. Dyrke opp nytt areal

a) Mineraljord 

b) Myr

Foto: Erling Fløystad, NIBIO



Jordlova, §11, 2. ledd, endret 2019 og 2021

§ 11, 2. ledd (om Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar)

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan 
departementet gi føresegner for nydyrking. 

I føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre kan skje i 
samsvar med ein plan godkjend av departementet.

§ 11 endra ved lov av 11.06.2021, 2. ledd skal lyde (ikkje trådt i kraft):

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan 
departementet gi føresegner for nydyrking. 

Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og 
kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte 
kommune.

https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/%C2%A711


Forskrift om nydyrking § 5a, (nydyrking 
av myr) foreløpig uendret

Nydyrking av myr er ikke tillatt.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til 
nydyrking av myr;

1. når grunneier mister andre produksjonsarealer på 
grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig 
regi som samferdselstiltak eller lignende,

2. der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller

3. for å ivareta særskilte produksjoner i myr på 
fjellgrunn.



Forbudet og norsk matproduksjon

• Forbud mot myrdyrking er ikke en trussel 
mot økt norsk matproduksjon

• Nydyrking for økt produksjon kan skje uten å 
dyrke myr

MEN betydelige fordelingseffekter

• Et antall gårdbrukere må bære       
konsekvensen av forbud.

• Noen bygder, kommuner og regioner 

kan rammes sterkt



NIBIO_no

NIBIO_no

NIBIO.no

www.nibio.no

Arne Bardalen

arb@nibio.no

48 06 73 28


