
 

Motion om återställande av myrar 

Pajala kommun har tusentals hektar myrar, och stora delar av dessa är påverkade av människan i 

form av dikningar. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så gjordes det slitsamma åtgärder på myrar runt om i 

vår kommun, för att försöka sänka vattennivån i jakten på foder till kreatur som på många gårdar var 

livsnödvändigt. Detta var även ett sätt för torpare och andra småbrukare, som saknade mark till att 

ha vallodling på torr mark, att kunna slå foder till djuren för vinteröverlevnad. Som tur är så är denna 

del av vår historia, just historia. 

Nu utmålar myndigheter grundvattennivåsänkningen på myren runt gruvan i Kaunisvaara att 

potentiellt äventyra miljötillståndet för just, den för oss i Pajala kommun så viktiga, gruvan. Då måste 

vi från kommunpolitiken göra vårt yttersta för att visa handlingskraft, för att kompensera förlusterna 

som torrläggningen av myren runt dagbrottet givetvis kommer att medföra, i form av förlorad 

biologisk mångfald och andra miljöförluster. 

För att kompensera förlusterna av värden, och andra negativa aspekter som torrläggningen av myren 

runt gruvan medför, så bör kommunen kartlägga alla myrar i vår kommun som blivit påverkade av 

dikningar. På det sättet kan vi vara medhjälplig till markägare/gruvbolag eller andra aktörer som är 

villiga att restaurera myrar för att återskapa våtmarker, i syfte att kompensera för åtgärden som 

gruvetableringen blir tvungen att göra på omliggande natur. 

Vi skulle få klimatvinster som får omedelbar verkan efter en restaurering såsom mångdubbelt 

värdeökning av biologisk mångfald och minskning av co2 läckage samt klimatvinsterna i form av 

inbindning av växthusgaser. Som i sin tur kan kompensera för andra utsläpp som driften av gruva och 

transporter medför innan deras verksamhet kan uppnå netto nollutsläpp i deras verksamhet.   

Vänsterpartiet yrkar därför: 

Att: Pajala kommun tillsätter erforderliga resurser till att påbörja arbetet med kartläggning av myrar 

som dikats i vår kommun och prioritetsklassar dem för att se vilka som snabbast kan åtgärdas. 

 Att: Pajala kommun aktivt ska söka medfinansiering till restaurering av minst ett myrobjekt/år, 

tillsammans med aktörer/markägare som är beredda att återskapa miljöer som gagnar 

biodiversiteten och klimatnyttan.  
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