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Verneplan for myr i Sogn og Fjordane fylke 

 
 
 
Verneplan for myr i Sogn og Fjordane er 
vedtatt i statsråd 18. juni 2004. Planen 
omfatter 20 naturreservater i 14 kommuner. 
Områdene utgjør et areal på nesten 26 km2. 
Planen er en av i alt 16 fylkesvise 
verneplaner for myr i Norge. 
 

 
Tjønnane naturreservat i Stryn kommune 
Foto: Johannes Anonby 
 
Vern av myr er et ledd i arbeidet med å sikre 
et representativt utvalg av norsk natur for 
kommende generasjoner. Myr finnes bare i 
kjølige og nedbørrike områder i verden, og 
myr er  
i utgangspunktet en ganske vanlig naturtype i 
Norge. Imidlertid har drenering, dyrking og 
torvutvinning de siste 100 årene ført til at 
mange myrtyper har blitt sjeldne eller ikke 
lenger finnes i sin opprinnelige form. Utfylling 
og tørrlegging ved utbygging har også lagt 
beslag på mange områder som tidligere var 
myr. 
 
 
 
 
 

Sogn og Fjordane er kjennetegnet av stor 
naturgeografisk spennvidde, noe som 
påvirker utviklingen av ulike naturtyper fra 
kyst til innland og lavland til fjell, og også 
påvirker vilkårene for danning av myr.  
 
Det vil si både hvor i terrenget det dannes 
myr, og hvilke myrtyper som utvikles. 
Formålet med verneplanen er å sikre et 
representativt utvalg av ulike myrtyper i 
regionen. Myrområder av en viss utstrekning 
er av særlig verdi i Sogn og Fjordane. 
 
Myrer har en viktig vannregulerende funksjon 
og utgjør en viktig del av landskapet vårt. 
Myrer er også arkiver som kan fortelle mye 
om klima og kulturhistorie etter siste istid. 
Mange myrer er viktige hekke- og 
næringsområder for våtmarksfugl, som for 
eksempel rødstilk og småspove. Av planter 
er det særlig mosene som trives på myrene, 
men man finner også mange andre vanlige 
planter i de aktuelle områdene, og også 
innslag av sjeldne planter som eksempel 
nøkkesiv og smalsoldogg i noen områder. 
 
I de fleste naturreservater er alt plante- og 
dyrelivet fredet. Videre skal det ikke 
iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet. 
Hvert enkelt område har imidlertid egne 
verneforskrifter som er særlig tilpasset ulike 
interesser i det aktuelle området.  
 
 
 


