
Forbud mot 

nydyrking av myr? 

Myra –

klimaversting?

Gunn Randi Fossland



Klimagasser?

• Klimagasser = gasser som bidrar til drivhuseffekten 

(oppvarminga av jorda).

• De tre viktigste er: Karbondioksid –CO2, lystgass –

N2O og metan –CH4.

• CO2 – ekvivalenter:

CO2: 1

CH4: 25

N2O: 298
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Kilde: SSB, 2017
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CO2

• 44,1 mill tonn i 2016 (totalt for Norge)

• Beregna CO2: 2,18 mill. tonn fra jordbruksareala 

(2014). (Inngår i Skog og arealbruk)

• Hvorav 85 % fra dyrking av myr 

• Utslipp fra energibruk: 0,5 mill. tonn

Kilde: SSB rapport 4/2017 – Jordbruk og miljø
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…. Mer om CO2     kilde SSB
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CH4

• I klimaregnskapet er dyrka myr satt = 0 (utslipp)

• SSB: 50 % av norske utslipp av metan kommer fra 

jordbruket 

• Nesten alt er relatert til husdyr og omtales derfor ikke 

videre her …
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N2O

• Jordbruket stod i 2015 for 72 % av tot. mengde N2O

• Utslipp fra gjødsel – 76 % av jordbrukets andel

• Utslipp fra dyrking av myr = 21 % (2015) – 1 344 tonn

• Kan det være mest å «hente» å gjøre noe med 

gjødsel-/gjødselpraksis?
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Fra SSB`s rapport 2017/4 Jordbruk og miljø
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Myrdyrking – hva skjer?

• Drenering av myr:

○ Tilgang på oksygen

○ Økt mikrobiologisk aktivitet

▪ Raskere mineralisering av organisk materiale og omdanning av 

org. bundet karbon til CO2.

▪ Lystgassutslipp som følge av endring i drenering og 

N-gjødsling 

(også mineralisering av N-rikt org. materiale, men husk «myr er 

ikke myr», næringsfattig kvitmosetorv på Smøla – lite N)

Metan, ikke fra dyrka myr, men fra naturlig myr frigis metan
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Hva betyr dyrkingsmetoden?

• Generelt: Myr er bæresvak og vil ikke foretrekkes 

hvis det er anna jord tilgjengelig.

• Omgraving av myr som dyrkingsmetode har vist å gi 

redusert utslipp av klimagass, betydelig lågere CO2-

utslipp. 

• Omgraving – kanskje halvering av utslipp?

• Dette går fram av ulike prosjekt, f.eks. DRAINIMP. 

• Omgraving, ikke aktuelt på den djupeste myra og 

selvsagt ikke aktuelt på Smøla (myr på fjell).
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Beregninger av klimagasser fra dyrka myr

• Det er stor usikkerhet om klimagassutslippene fra 

dyrka myr og jordbruket generelt og det finnes lite 

datagrunnlag fra Norge (biologiske prosesser med 

stor variasjon).

• IPCC (FN`s klimapanel) har i regelverket for 

klimagassregnskapet satt noen standardtall som blir 

lagt til grunn.

• Blir disse talla riktig å bruke for «kalde» Norge? Alt 

går seinere når temperaturen er låg, låg 

jordtemperatur gir lågere mikrobiologisk aktivitet, 

seinere mineralisering osv.

• Men …, det er IPCC`s standard utslippsfaktor som 

brukes i Norges klimaregnskap.
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Nydyrking – noen tall

• 2007 – 2015: gj.snitt. 16 000 daa nydyrking årlig 

(øker)

• Av dette er om lag 2 600 daa myr (16 %)

• … - omdisponering av dyrka jord  = ca. 12 000 dekar 

årlig …

• Framtidig nydyrking av myr? 2000 dekar pr. år? 

14



Noen tall for dyrka myr (tall som IPCC har satt)

• CO2: 0,79 tonn CO2-C pr dekar og år

• N2O: 1,3 kg N2O-N pr dekar og år

• CH4: 0 kg CH4 pr dekar og år

• Usikre tall, særlig N2O

• Hva betyr jordtemperaturen?
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Sammenligna med andre utslipp

• Person-/varebiltransport: 5 550 000 tonn CO2-ekv. pr. 

år (tall fra 2015).

• Pr. bil – ca. 1,8 tonn CO2-ekv.

• 1 daa nydyrka myr = 1-(1,5) x bil?? Er det «greit»?
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NIBIO-rapport nr. 43, 2016 – Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr
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Kilde: NIBOI-rapport 43, 2016 – Kunnskapsgrunnlag …
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Lokale konsekvenser av forbud

• Et forbud mot nydyrking vil ramme hardt lokalt, 

enkelte kommuner blir sterkere berørt enn andre, 

men lokal kunnskap om jordbruket og 

produksjonsform er veldig viktig!!

• Eksempel under er for Smøla kommune på Nordmøre

• Smøla: Dyrkbar mineraljord = under 5 % av dyrkbar 

jord totalt.

• Myrjorda = myr på fjell! 
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Smøla
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Grønnsaksproduksjon

Smøla er fylkets største 

grønnsaksprodusent 

Smøla produksjonslag: 

Sysselsetter 15-20 årsverk

Omsetter for 15 mill. kr. pr. år

• 1100 tonn gulrot  

• 350 tonn kålrot



Grønnsaksproduksjon

• 300 dekar: 1100 tonn gulrot årlig

• 100 dekar: 350 tonn kålrot årlig

Krever et vektskifte på 6-7 år og godt drenert jord.

Siden ikke all oppdyrka jord automatisk kan brukes 

til grønnsaker pga. dårlig drenering, for grunn myr,

- fjell delvis i dagen, er det viktig å dyrke noe nytt 

areal hvert år. 



Smøla produksjonslag

• Lagersesongen 2017/2018:

• Utvida grønnsakslager står klart til bruk høsten 2017

• Betydelig investering (om lag 10,5 mill. kr.)

• Økt produksjon 

• Forlenga lagersesong

• Uten mulighet til nydyrking – ingen utvidelse av 

produksjonen og på sikt reduksjon i produksjon.
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Smøla - Vindkraftkommunen

Smøla vindpark består av 68 vindturbiner med en samlet kapasitet på 

150 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 356 GWh, tilsvarende 

normalforbruket til 17 800 norske husstander.  Ca. 15 ansatte.



Takk for meg! ☺
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