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Deterunder utarbeidelse en endring avplan for Maursæth Hardanger Fjellparkpå gnr/bnr17/208 i
Eidfjord kommune. Opprinnelig plan la til rette for servicesenter, hotell, idrettsanlegg, heliport og
leiligheter. I det nye planforslaget legges det til rette for 10 bygg med totalt 60 boenheter. Planområdet
har et areal på ca. 25daa. Det inngår ca. 7,4daa myr i planområdet som i opprinnelig reguleringsplan
var planlagt bebygd. I ny plan unngås bebyggelse på myren og Vill Plan AS har bedt Rådgivende
Biologer AS om å gjøre en verdivurdering av myrområdet. Det knyttes noe usikkerhet tilvurderingen,
siden dener basert på tilsendt og offentlig tilgjengelig informasjon, det er ikke utført undersøkelser i
felt.

Figur 1. Arealressurskart AR5 med planområde (rød linje). Blått område er myr. Kilde:
https://kilden.nibio.no/.

Ommyr& økosystemtjenester

Myr og våtmark bidrar med mange økosystemtjenester (Magnussen mfl. 2018). I de siste årene har
våtmarkens rolle for klimatilpasning stått i fokus, spesielt for klimagassregulering, flomdemping og
vannrensing.Disse økosystemtjenestene blir kort forklart i dette avsnittet.

http://www.radgivende-biologer.no/
https://kilden.nibio.no/
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Karbonlagring & myrtyper 

Myr lagrer karbon fra CO2. CO2 lagres i myr ved dannelsen av torv over flere tusen år. Dette skjer ved 
akkumulering av delvis nedbrutte planterester ved høyt vanninnhold og mangel på oksygen i jorda, ofte 
i kombinasjon med lav temperatur, noe som hindrer nedbryting av organisk materiale (Yu mfl. 2011). 
 
Karbon blir lagret så lenge mengden av torv som dannes er større enn mengden torv som går tapt i 
nedbrytningsprosesser. Forholdet mellom disse prosessene er avhengig av mange faktorer, men de to 
viktigste er myrvegetasjonen og myrens hydrologi (Belyea & Malmer 2004). 
 
Biomassen i torv består hovedsakelig av torvmoser (Sphagnum spec.). Innslag av busker, trær og andre 
karplanter reduserer torvdannelsen og bidrar lite til dannelsen av torv (Belyea & Malmer 2004). Spesielt 
myr med tynne torvlag som har direkte tilgang til næringsrikt grunnvann har mye annen vegetasjon i det 
øverste myrlaget. Slike myrer kalles for jordvannsmyr. Næringsinnholdet til grunnvannet varierer 
avhengig av hvilke masser vannet har vært i kontakt med. Myr som blir påvirket av spesielt kalkrikt 
grunnvann danner rikmyr, hvor mange utforminger er rødlistede naturtyper (jf. Miljødirektoratet 2021a). 
 
En annen stor myrtype er nedbørsmyr, som skiller seg fra jordvannsmyr ved at overflatetorven ikke har 
kontakt med jordvann, slik at artene bare får tilført vann og mineralnæring via nedbøren. Slike myrer 
har ofte tykke torvlag med forholdsvis få karplanter i det øverste laget. Mange utforminger av 
nedbørsmyr en naturtype og rødlistet (Miljødirektoratet 2021a). 

Flomdemping 

Myrer har stor kapasitet til å lagre vann, og det bidrar både til å hindre flomtopper og hindre tørke ved 
at de fungerer som vannmagasin. Spesielt våtmarksystemer langs elver kan redusere flomtopper og 
fungere forebyggende mot flomskader nedstrøms. Denne egenskapen vil bli viktigere med 
klimaendringene, som vil føre til våtere og villere vær (NOU 2013). 

Rensing av vann 

Intakte våtmarker kan bidra til rensing av vann ved å holde tilbake partikler og næringssalter og bidra 
til redusert erosjon (Russi mfl. 2013). Denne tjenesten har sammenheng med myrenes evne til å 
akkumulere organisk stoff. Myrer mottar forurensninger fra luft og vann og kan være svært effektive i 
å holde tilbake næringsstoffer og andre forurensninger. Dette inkluderer tilbakeholdelse og fjerning av 
nitrogen fra fossil forbrenning og næringsstoffer fra landbruksvirksomhet, sulfider og organiske 
svovelforbindelser og miljøgifter som tungmetaller og persistente organiske forurensninger. Denne 
langvarige akkumuleringen av forurensninger i det organiske stoffet i myrene gjør at de samme stoffene 
holdes tilbake fra å forurense vannet som renner ut av våtmarkene, og bidrar dermed til redusert 
eutrofiering og forsuring nedstrøms. 
 

Myr ved Maursæth Hardanger Fjellpark 
Naturverdi 

Det er gjennomført georadarundersøkelser av myren ved planområdet 5. februar 2021 av COWI for å 
fastsette myrens utbredelse og dybde (Soldal 2021). Overflatelaget med myr og torv er målt til å være 
mellom 1-3 m tykt. Myrflaten ligger inntil Bjoreio og har trolig vært en evje fra elven, som gjennom 
mange århundre har grodd igjen og dannet myr. Rett vest for planområdet er det fortsatt noe åpent 
vannspeil fra den tidligere evjen. 
 
Ved høy vannstand står det overflatevann inn over myrområdet og myren er relativt flat uten myrstruktur 
(uten palser, sprekker, etc.). Dette tyder på at myren har direkte kontakt med grunnvannet og kan 
karakteriseres som jordvannsmyr.  
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På tilsendt bildemateriale er bare fattig myrvegetasjon synlig, som f.eks. blåbær, multe, torvull, 
dvergbjørk eller tyttebær (figur 2). Myren kan trolig karakteriseres som en svært og temmelig kalkfattig 
myrflate (V1-C-1. jf. Halvorsen mfl. 2016). Dette er ingen naturtype jf. Miljødirektoratet (2021a). 
 

 
Figur 2. Myrflaten ved planområdet er tilsynelatende preget av fattig vegetasjon, men det er ikke gjort 
artsregistreringer i felt.  

 
Figur 3. Parti med myrstruktur og mulig nedbørsmyr vest for planområdet (svart boks). Kilde: 
norgeibilder.no.  
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Myrflaten ved planområdet inngår i et myrkompleks som fortsetter mot vest langs Rv.7. Ca. 350 m vest 
for planområdet er en karakteristisk veksling i myrteksturen synlig på ortofoto (figur 3). Dette kan 
stamme fra tuer i torvlaget, som er typisk for nedbørsmyr. Høyereliggende og nordlig nedbørsmyr er en 
naturtype jf. Miljødirektoratet (2021a). Den mulige nedbørsmyren inngår i en hydrologisk enhet med 
myrflaten i planområdet. Det er vanskelig å gjøre en verdivurdering av nedbørsmyren uten 
feltundersøkelser, men ut ifra flybilde vurderes nedbørsyren å ha et areal under 10 000 daa og være i 
god tilstand (uten påvirkning fra grøfting o.l.). Dette tilsvarer moderat naturtypekvalitet 
(Miljødirektoratet 2021a) med middels verdi (Miljødirektoratet 2021b). 

Økosystemtjenester 

CO2-lagring 

Det inngår ca. 7,4 daa myrflate i planområdet som ikke blir berørt av tiltaket. Jf. Miljødirektoratets 
veileder for beregning av effekten til klimatiltak (Miljødirektoratet 2021c) vil etter en periode på 20 år 
434,3 tonn CO2-ekvivalenter bli spart hvis myrarealet innenfor planområdet vil bli bevart og ikke 
bebygd. Besparelsen er den kombinerte effekten av hindring av mulige utslipp og lagring av CO2 ved 
videre danning av torv. Den beregnede verdien gjelder bare for myrflaten innenfor planavgrensningen. 
Ved å holde hele myrkomplekset myrflaten inngår i hydrologisk intakt vil klimaeffekten være betydelig 
større. 

Flomdemping 

Myren ligger inntil et vassdrag (Bjoreio) med varierende vannføring. Ved flomepisoder kan myren 
dempe flomtopper og hindre at det oppstår flomskader nedstrøms. Effekten vil bli ivaretatt ved å bevare 
myrflaten innenfor planavgrensningen. 

Rensing av vann 

Myrflaten ligger mellom fylkesvei 7 og Bjoreio. Avrenning fra bilveien føres gjennom myrflaten før 
den når vassdraget. Dette fører til at forurensning som forbindes med avrenning fra bilvei renses via 
myren før den når Bjoreio. Dette er positivt for livet i vassdraget. Typiske miljøgifter fra bilvei er 
tungmetaller (for eksempel kobber og sink fra bilenes bremser og dekk), PAH (rester fra ufullstendig 
forbrenning) fra bileksos og salt fra vinterdriften. 
 

Oppsummering 
Myrflaten som inngår i planområdet ved Maurset er trolig ingen naturtype jf. Miljødirektoratet 
(2021a), men inngår i et myrkompleks med en mulig nedbørsmyr med moderat verdi, som er en nær 
truet naturtype. Verdien i den bevarte myrflaten ligger hovedsakelig i økosystemtjenesten den gir, 
spesielt i forbindelse med klimagassregulering (CO2-lagring), flomdemping og rensing av avrenning 
fra inntilliggende fylkesvei. Da planendringen legger opp til å trekke bebyggelsen vekk fra myrflaten 
vil disse positive egenskapene ved myren opprettholdes og sikres gjennom denne planendringen. 
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