
 
Arctic Center-planene er altså stikk i strid med internasjonale, nasjonale og kommunale 

målsettinger om å verne klima og naturmangfold, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser 

Finnheia. (Foto: Privat) 
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Tromsø kommune vedtok 31. oktober 2018 sin Klima-, miljø- og energiplan 2018–2025. I 

planens innledning slås det fast at «Tromsø setter seg et ambisiøst mål om å redusere 

klimagassutslippene med 50 % innen 2025 og 85 % innen 2030, med utgangspunkt i 

utslippsnivået 2009» (s. 3). 

I kapittelet Klima nevnes under temaet klimagassutslipp at «siden kommunen har mange 

virkemidler knyttet til endringer i arealbruk, vil det være viktig å ha fokus på løsninger som 

minimerer utslipp knyttet til arealbruksendringer.» Her tas som eksempel bygging av «et 1000 

m2 stort bygg på en 5000 m2 stor sentrumsnær myrmark. Endringene i arealbruken vil stå for 

over 50 % av klimagassutslippene» (s. 9). Stortinget vedtok 11.4.2019 et forbud mot 

nydyrking av myr. Dette fordi myrer representerer et stort karbonlager som fortsetter å ta opp 

CO2 fra atmosfæren. Myrene har verdens høyeste karbonlagre per kvadratmeter – langt 

høyere enn regnskogen. Når myra derimot blir drenert og gravet opp, vil den slippe ut store 

mengder CO2. Kommunens Klima-, miljø- og energiplan 2018–2025 beregner her 120 kg 

CO2 pr m2 i 2 meters dyp (tabell 2, s. 63). 

I 2016 aksjonerte Besteforeldrenes klimaaksjon mot Felleskjøpets planer for drenering og 

utgraving av den godt og vel 1000 dekar store myra Jødahlsmåsan, i Nes og Ullensaker 

kommune, til hageformål. Etter å ha satt seg inn i konsekvensene av virksomheten sin, har 

Felleskjøpet avstått fra å utvinne torv fra myrene. På våre kanter er Andøya et eksempel på at 

about:blank


nye innsikter stanser nedbygging av myrarealer, som i tillegg til å skade klimaet også 

reduserer naturmangfoldet. Begge er sentrale temaer i FNs bærekraftsmål. 

Første punkt i kommuneplanens liste over sine hovedstrategier, under «Kommunen som 

kravstiller», lyder: «Tromsø kommune skal som lokal planmyndighet stille ambisiøse krav til 

utbyggere, først og fremst med tanke på krav som både gir reduserte klimagassutslipp, 

forbedret lokalmiljø og redusert energibruk» (s. 18). Arctic Center-planene er altså stikk i 

strid med internasjonale, nasjonale og kommunale målsettinger om å verne klima 

og naturmangfold. 
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