
Innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033 
 

Rødt Midt-Telemark erfarer at det foregår noe nedbygging og omdisponering av 
myrområder i kommunen. Gjennom tidligere kartlegging av naturtyper (del av grunnlaget for 
nåværende arealdel, Bø kommune) er heller ikke kommunens myr- og kildeområder 
tilstrekkelig kartlagt (se f.eks. BioFokusrapport 2011-19). Myr- og våtmark er naturtyper 
under press. Naturindeks for Norge (miljostatus.miljodirektoratet.no) dokumenterer at det 
for økosystemer på land har vært en nedgang i våtmarksarealer siden 1990. 

Stortinget vedtok 11. april 2019 et forbud mot nydyrking av myr, men åpner likevel for at 
kommunen kan gi dispensasjoner. Næringskomiteens flertall åpner også for at det bør 
utredes om et forbud mot omdisponering av myr som klimatiltak, med forskriftsfestet 
regelverk for dispensasjonsadgang, bør gjelde alle samfunnssektorer og ikke bare for 
landbruket. I 2015 startet et omfattende arbeid med å restaurere myr- og våtmarker, dette 
arbeidet er finansiert over statsbudsjettet med stadige økte bevilgninger. 

Utvalgte myrer er beskyttet gjennom Ramsarkonvensjonen og/eller Naturmangfoldsloven 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100). Kommunen vedtar bestemmelser i 
medhold av sistnevnte lov om verdifulle naturtyper, men kan også ha bestemmelser knyttet 
til områder eller naturtyper som er mindre spesielle, men likevel verdifulle. 

Myr og våtmark er svært viktige naturtyper. I beredskapssammenheng er egenskapen til å 
lagre vann og dermed dempe flom av vesentlig betydning, men denne evnen til 
vannregulering er også viktig i tørkeperioder. Filtrering av vann gjennom torv er også 
rensende og reduserer utslipp til ferskvann. Myrene våre er viktige rasteplasser for fugler på 
trekk og levested for svært mange ulike arter, flere av dem rødlista. Myrer og våtmarker 
spiller derfor en stor rolle for det biologiske mangfoldet. Myr er den naturtypen som har 
størst evne til karbonlagring, karbon som ellers ville bidratt til global oppvarming. Å bevare 
myr- og våtmarker er derfor et viktig klimatiltak. 

Rødt Midt-Telemark ber om at det foretas en utfyllende kartlegging av verdifulle naturtyper i 
kommunen som del av grunnlaget for kommuneplanens arealdel, herunder en fyldig oversikt 
og vurdering av myr- og våtmarker. Vi ønsker også at disse områdene gis et særlig vern 
gjennom arealdelens bestemmelser og er med i konsekvensanalyser for planlagte tiltak, selv 
om de ikke er klassifisert som spesielt verdifulle etter Naturmangfoldsloven.  

Rødt Midt-Telemark har følgende innspill til arealplanens bestemmelser: 

Primært ønsker vi en bestemmelse om vern og bygge-, anleggs- og dyrkingsforbud av all myr 
og våtmark i kommunen, herunder utfylling og andre tiltak. Dette kan også tas inn som 
bestemmelser knyttet til arealdelens ulike formål: 

1. Bygg- og anleggsområder. Reguleringsplaner skal ikke godkjennes uten at myr- og 
våtmark (og selvfølgelig verdifulle naturtyper for øvrig) i reguleringsområdet er 
bevart. Skal tiltak godkjennes uten reguleringsplan må det dokumenteres at tiltaket 



ikke er i konflikt med viktige naturområder eller myr. (Vi ønsker altså at myr nevnes 
spesielt her, i tillegg til andre bestemmelser). 

2. LNF-områder. Vi ønsker primært en bestemmelse om forbud mot nydyrking i 
kommunen. Alternativt at kommunens disposisjonsadgang praktiseres strengt.  

3. Vi ønsker en bestemmelse om forbud mot torvuttak. 

 

Vennlig hilsen  

Vidar Jørgensen, Rødt Midt-Telemark.  


