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Historikk

• Minst 1/3 av det opprinnelige 
myrarealet under skoggrensa brukt 
til landbruks- og utbyggingsformål.

• 1700-tallet: grøfting av myr til dyrking 
og skogbruk startet.

• 2007: forbud mot å drenere myr for å 
plante ny skog, men tillatt å 
vedlikeholde grøfter.

• 2017: LMD foreslår forbud mot 
nydyrking av myr.

Tirudmåsan, Ås. Foto: Wideroe



Bakgrunn for prosjektet

• Våtmark forringes raskt verden over

• Internasjonalt mål definert gjennom UN-CBD: Restaurere minst 15 prosent av 
forringede økosystemer innen 2020 (Aichimål 15)

• Meld. St. 14: Nasjonal handlingsplan for naturmangfold (2015): Restaurering av 
våtmark er ett av regjeringens viktigste tiltak for å følge opp Aichimål 15

• Ifølge FNs klimapanel er restaurering av myr et kostnadseffektivt tiltak for å 
redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren på global skala



Implementering av plan for restaurering av våtmark

Målsettinger

• Redusere klimagassutslipp

• Bedring i økologisk tilstand

• Klimatilpasning (flomdemping)

Premisser

• Kostnadseffektivitet

• Frivillighet

• Ikke i konflikt med 
landbruksinteresser 

Foreløpig prioriteres restaurering 
innenfor verneområder



Kart: Pål Martin Eid, SNO

Planlagte og 
gjennomførte prosjekter



Hovedprinsipper
Utgangspunkt

• Endret hydrologi som følge av 
grøfting, torvtekt, m.m.

• Endret vegetasjon

Tiltak

• Reversere hydrologiske endringene

• Vurdere å fjerne vegetasjon som har 
kommet opp som følge av drenering



Befaring
Vurdere

• Ankomstmuligheter

• Grøftedybder

• Dreneringseffekt

• Vegetasjonsendringer

• Torvdybde

• Behov for hogst

• Mulig påvirkning på tilgrensende 

areal

Foto: FMOA



Prosjektering

Midtfjellmosen naturreservat. Flyfoto fra 1957 Midtfjellmosen naturreservat. Flyfoto fra 2016
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Gjennomføring



Video: Pål Martin Eid, SNO
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Bygging av forsterket demning

Foto: FMOA
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Rammeavtale med entreprenører

• 5 entreprenører 
med ulike maskiner

• Har gjennomgått obligatorisk kurs

• Bygger opp erfaring

• Timepris





Foto: Metsähallitus, Finland



Overvåkning
• Intensiv overvåkning 

på tre utvalgte myrer

– Dronebilder

– Vegetasjonsundersøkelser

– Hydrologiske undersøkelser

– Klimagasser (ikke startet)

• Ekstensiv overvåkning 
på resterende myrer

– Dronebilder

– Vegetasjonsundersøkelser Foto: Pål Martin Eid, SNO
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Restaurering på privat grunn

• Utredning av 
incentivordning

• Frivillighet

• Store muligheter



Nesodden kommune

• Kommunen har tatt 
initiativ til restaurering

• Problem med drenering 
fra myra ned på 
skolegård

• Forslaget skal 
behandles politisk

Flyfoto fra 1946



Skjeggerudsetra i Finnemarka

Flyfoto fra 1963.                                                                 Flyfoto fra 2016.



Takk for meg!

Ved spørsmål om restaurering av myr på Østlandet, ta gjerne kontakt med en av oss:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

• Ingrid Verne: fmoaive@fylkesmannen.no

• Pernille Botzet: fmoapeb@fylkesmannen.no

Statens naturoppsyn

• Pål Martin Eid: pal.martin.eid@miljodir.no

mailto:fmoaive@fylkesmannen.no
mailto:fmoapeb@fylkesmannen.no
mailto:pal.martin.eid@miljodir.no

