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Myr 

- lagrer karbon

- renser vann

- har en rolle i klimatilpasning

- er levested for mange planter og dyr, og 

noen av dem har myr som eneste 

leveområde

• Myr står altså for flere viktige 

økosystemtjenester – og frisk myr gir oss 

tjenester av best kvalitet

Større aktelse for myr nasjonalt og internasjonalt



• Vi vet ikke helt hvor mye myr vi har 

i Norge – vi jobber for å få til mer og 

bedre kartlegging av de ulike 

myrtypene

• Vi vet at vi har mye myr 

sammenliknet med de fleste andre 

land

• Minst en tredjedel av myrene i 

Norge er blitt drenert de 100 siste 

årene

Myr i Norge

Foto: Kristin Bodsberg, Miljødirektoratet



• For å kanalisere vekk vannet slik at 

området blir tørt nok til formålet –

være seg skogplanting, oppdyrking 

eller torvtekt

• Mye feilslått drenering – arealet blir 

ikke tørt nok til formålet

Hvorfor dreneres myr?

11.09.2020 4





• Utarbeidet i samarbeid med 

Landbruksdirektoratet i 2016

• Målsettinger

o Redusere klimagassutslipp 

o Tilpasning til klimaendringer 

o Bedring i økologisk tilstand

• Ved å restaurere myr, kan vi få vinn-

vinn-vinn-situasjoner!

Plan for restaurering av våtmark i Norge
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Status etter første 

planperiode



Status for arbeidet

• Restaurerer mest myr, primært i 

verneområder

• En håndfull større prosjekter på 

andre våtmarkstyper

• Omlag 80 myrer er restaurert de 

fem siste årene

• Nasjonal rammeavtale for 

entreprenører på plass

• Avtale med Statskog signert i 2019



• Vi = FM, SNO, entreprenører, forskere 

og Miljødirektoratet, en stor rigg

• Vi restaurerer myra tilbake mot en 

naturlig referansetilstand

• For myr betyr det å heve vannivået i 

myra. Den mest brukte metoden er å 

tette drensgrøfter

• Vannstanden heves gjerne 

umiddelbart, og torvmosene får igjen 

gode betingelser for vekst

Hva vi faktisk gjør



Restaurering av 
myr i tre faser

1. Planlegging og prosjektering

2. Fysisk restaurering

3. Overvåkning



Planlegging av 
restaureringen
• Bruk av GIS-verktøy inne og 

befaringer ute. Laser-kart er 

hovedgrunnlaget ved 

planleggingen, i tillegg til nye 

og gamle flyfoto og kart

• Det utarbeides en 

prosjektbeskrivelse som 

grunnlag for innmelding av 

behov for midler

Flyfoto fra 1954, Statens kartverk



Laserkart

• Bruk av laserkart med høy 

oppløsning – gir god oversikt 

over grøfter, torvtak og andre 

strukturer

• Laserkartene inneholder også 

viktig informasjon om 

høydeforhold

Skjermdump fra QGIS



Prosjektering

Grøfter og torvtak tegnes inn.

Demninger, klopper med mer 

planlegges og markeres på 

kartet.

Dette gir grunnlag for å estimere 

tidsforbruk og forventede 

kostnader.

Skjermdump fra QGIS



Gjennomføring av 
planlagte tiltak

Restaurering med gravemaskin

• Stedegne masser (torv)

• Erfarne gravemaskinførere

• Maskiner tilpasset forholdene 

(lavt marktrykk mm)

Foto: Pål Martin Eid, SNO



• Enkel overvåking av alle restaureringsprosjekter:

- Transekter med vekt på vegetasjonsendringer 

- Overvåkning 1, 5, 10 og 15 år etter restaurering

▪ Avansert overvåking av vegetasjonen i tre av 

myrområdene, der NINA har et opplegg med 

transekter, ruteanalyser og bruk av droner

▪ Avansert overvåking av klimagassene CO2, CH4 og N2O 

på to myrer. Kontinuerlig logging av gassflukser, samt 

bruk av automatiske kamre

Overvåking

Foto: Poul Larsen



• Hvor mye myr er restaurert nå? Hvor 

stort areal? Hvor mange prosent av 

samlet myrareal i Norge er restaurert? 

Vanskelig å si…

• Så langt er det tettet 188 km grøfter fra 

2015 fram til nå

• Det er bygget 7314 demninger i samme 

tidsrom

Rapportering
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Ødegårdsmåsan i Oslo kommune

Foto: Pål Martin Eid, SNO



Foto: Kjølv Falklev, SNO
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En liten kunngjøring…






