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Restaurering av vassdrag og våtmarker 2016 – referat 

- Vannforskriften: Hindre forringelse, forbedre og gjenopprette 

- Aichi-mål: Innen 2020 skal 15% av forringede økosystemer være restaurert 
- Stortingsmelding 14 (2015-2016) Natur for livet: Står mye om restaurering av våtmark her. I 

stortingsbehandlingen ba stortinget regjeringen om å trappe opp arbeidet med å bedre 
tilstanden slik at målet om 15 % restaurert innen 2025. 

- Alle foredragene legges ut på Norsk Vannforening sine hjemmesider i etterkant av seminaret.  

Landskap i forvandling – från soptipp till naturreservat, Mats Rosenberg, Örebro kommun, 
Sverige 

- Örebro ligger ved bredden av Sveriges fjerde største sjø. Ved bredden var det bløtt og 
«ubrukelig», og det ble «baksiden» av byen med oljehavn, søppeldynge og militært 
øvingsområde. 

- Visjon: Forvandle «baksiden» av byen til å bli framsiden med turområder, grøntområder, 
beitemark, vannpark m.m. 

- Området er på 700 hektar, og det var mange år med planlegging før vedtak om arealplan i 
kommunen.  

- Har tatt 15 år å dekke over deponiet, som et lokk slik at det blir lite avrenning. I tillegg brukes 
deponiet til å utvikle metangass som forbrennes i fjernvarmeanlegg. 

- Lagt inn «økologiske møbler» – med mål om biologisk mangfold. 

- Har nå naturreservat som er våtmark med sykkelsti rundt. Her kan de kontrollere vanninnhold 
i våtmarka. Er restaurert fra drenert jordbruksareal. Totalt tre store våtmarker som har 
korridorer mellom seg. 

- Skjøttes med beite og slått – gir økonomisk gevinst for bønder i området. 

- Oljehavna var en ekstra utfordring. Delvis fraflyttet, men ingen hadde ryddet etter seg. Stor 
saneringskostnad. Skulle bli en vannpark med naturlig vegetasjon. 

- Tenkte både økonomi, økologi, miljø og psykologi – har lagt vekt på at det skal gi god 
opplevelse. 

- Har ikke forvandlet området nøyaktig til slik det en gang var, men gjort det om til noe 
liknende som kan bevares for fremtiden. 

- En suksess: 500-600 tusen besøkende hvert år, økt ønske om by-boligutvikling (folk vil bo 
grønt) i nærheten og stor oppslutning både lokalt og nasjonalt. 

Linking river and wetland rehabilitation to good ecological status, Ann Skinner, Environment 
Agdency (UK) 

- Har flere forskjellige typer elver med unike trekk og plante/dyreliv. Derfor trengs forskjellige 
strategier for restaurering og for å opprettholde økologisk status. 

- Verdens største forekomst av kalkelver (85%). 
- Grunner for at man ikke når miljømål for elvene; Fysisk modifisering av elveløpet, 

forurensing/avrenning fra landbruk, fremmede arter og drenering. Vannkvaliteten blir bedre, 
men ikke miljøet. 

- Flom, og også tørke, er store utfordringer enkelte steder. Derfor er vannrestaurering viktig.  

- Over halvparten av elvene har mer enn ett miljøproblem samtidig. 

- Løsningen: Få et mer sammenhengende system av våtmarker, elver og sjøer som kan være en 
buffer.  

- Mye jord forsvinner fra landbruksområdene i flommer, dette er tap som kan forhindres ved 
vannrestaurering. 
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- 5 millioner mennesker bor i flomområder i UK, skader koster over en milliard pund i året 
- Upstream thinking: to slow, store and filter 

- Lowlands: Making space for water and nature, restoring natural processes 

- Learning by doing - bruker forskning for å finne løsninger og for å måle resultater. 

- www.catchmentbasedapproach.org  
- Fokus på å fjerne terskler (vandrings hindre) og å oppgradere og restaurere urbane elver til 

grøntområder og muligheter forvrekreasjon. 

- Involverer mange i planleggingen og bruker mye tid på å informere og engasjere lokale 
frivillige – gir gode resultater og større bærekraft. 

- System approach- se hele systemet forvaltes under ett (vannregion og nedbørsfelt).  

Urbane vassdrag - konkrete eksempler 

- Blågrønn strategi i Trondheim kommune 
o Har kartlagt alle lukkede bekker, verdsatt ut fra forskjellige kriterier, og laget plan for 

åpning av prioriterte bekker 

- Åpning av Dælibekken i Bærum, klimatilpasning og restaurering av landskapet langs bekken 
o Skybruddsplan, kartlegge sekundære flomløp og planlegge tiltak der 

- Åpning av Kjørbekken i Skien, fra rør til landskap 
o Overvann som ressurs, bruke flomveger og åpning av bekkeløp som grunnlag for 

grønnstruktur som kan bindes sammen. 
o Kjørbekken skal åpnes og bli en grønnkorridor som kobler byområder til marka, 

samtidig som at det er et flomdempende tiltak.  
o Grønne filtre skal rense overvannet (biologisk rensing). 
o Samarbeid mellom byplanlegging og VA. 

Naturlige vassdrag – konkrete eksempler 

- Regional plan for Gudbrandsdalslågen – hvordan redusere flomskader, men ivareta hensyn til 
naturmiljø? 

o Både jernbane, E6 og store landbruksareal ligger i dalbunnen, er svært flomutsatt. 
o Intern og ekstern kompetanseheving trengs i restaureringstilltak. 
o Skjer så ofte at det er blitt en regional plan med tre problemstillinger; 

 Dalsidene, større tilløpselver og hovedvassdraget 
 Lages en hydraulisk modell av hovedelva for å teste ut tiltak – når man gjør 

tiltak i virkeligheten må man vite at det virker slik man vil! 
 Fokus på problemer tilknyttet masseflytting i vannveiene (sedimenter, stein 

og grus). 

- Eksempler på dreneringstiltak i små nedbørfelt – NIFS-prosjektet. 
o NIFS = naturfare, infrastruktur, flom og skred, samarbeid mellom Statens vegvesen, 

Jernbaneverket og NVE 
o Tiltak må settes inn langt oppe i nedbørfeltet, for dersom vann finner nye veier her 

blir det store konsekvenser nedover i feltet. 
 Kjørbare vad/forsenkinger i skogsbilveier, permeable terskler/dammer av 

kvister/stokker, «energidrepere» for å bremse vannet, massebasseng foran 
kulvert, fordrøyingsbasseng. 

- Restaurering av kantvegetasjon langs elver i jordbrukslandskapet. 
o Forskjellig kantvegetasjon har forskjellig funksjon. 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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o Trær har negative følger for bonden i kantvegetasjonen (skygge, insekter, økt bruk av 
plante/insektsmidler), men er klart mest effektive på opptak av vann og næringssalter, 
samt at rotsystemet forhindrer erosjon. 

o Må ha mange tanker i hodet samtidig når man skal utforme, finnes ingen 
universalløsning som er positivt for alt. Her må man tenke nytt. 

Våtmark – konkrete eksempler 

- Erfaringer rundt restaurering av myr i Søndre Land kommune 
o Øktmyrene – et stort og variert bakkemyr-kompleks 

 Inngrep fra skogbruk måtte restaureres. 
 Økning i biodiversitet og endring i vegetasjon gir håp om suksess. 

o Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter - myrrestaurering som flomdempende tiltak 
 Ikke alle myrer vil virke flomdempende ved restaurering, må velge de som gir 

best flomdempende effekt. 
 Bilder fra droner kan analyseres og gi data om effekt og hvilke myrer som kan 

være gode kandidater restaureringsprosjekt. 
 Mangel på hydrologiske undersøkelser før-, under- og etter restaurering 

hemmer videre arbeid, og begrenser forståelsen av om restaureringen hjelper. 
 

Fra forskningen 

- Rescape - systematisering av erfaringer for å forbedre framtidige restaureringsaktiviteter i 
Norge 

o Restoration in a changing landscape – nytt NINA satsingsprogram 
o Restaurering skal restaurere og gjenopprette naturverdier som tradisjonelt er sett på 

som «tapt». 
 Stor variasjon i prosjekter og mål – alt fra Hjerkinn skytefelt til gjeninnføring 

av fjellrev 
 Restaurering må til for å nå internasjonale krav (Aichi-målene)  
 Manglende helhetstenking kan bli en trussel for biodiversitet ved restaurering 
 Ensidig fokus på økosystemtjenester (f eks flomdemping/vannrensing) kan gi 

negativ virkning på biodiversitet eller innføre invasive arter 
o Rescape skal gjøre økologisk restaurering bedre, mer effektiv og mer relevant – og 

bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale forpliktelser 
 Lages en database som kan beskrive, analysere og måle «assessment» og 

evaluering av suksess. 
 Involvere økologi, økonomi og samfunnsfag. 

 

Befaringer 

Vikelva på Ranheim, Trondheim 

Restaureringstiltak. Lå nedstrøms en papirfabrikk. Ved utløpet til sjøen nybygg av leilighetsbygg 
(utløste restaureringsprosjektet). Sjøørreten er kommet tilbake. Lagt ut gytegrus. Soner med godt skjul, 
andre soner åpne. To terskler med renne for fiskevandring. Steinlagt løp. Fikk kritikk for å være lite 
naturlig, og at andre hensyn har gått foran. Biologiske og økologiske tilpasninger har måttet vike for 
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praktiske og rimeligere løsninger. Frivillig sektor ikke involvert, og biologer/naturforvaltere kom seint 
inn i prosessen. 

 
Foto: Nina Frydenlund. 

 

Restaurering av stranden ved Værnes flyplass, Stjørdal 

Ved bygging av ny E6, måtte man ta areal fra strand der trekkfugler raster og hviler. Strandmassene 
ble tatt til side, og ny strand anlagt etter at den nye veien var på plass. Ble gjort på tiden mellom 
vårtrekket og høsttrekket. Fugletellinger i årene etter viser at de fleste arter har tatt i bruk det nye 
området. 

Mål om å flytte eksisterende botaniske mangfold bort under byggeperioden og gjenskape 
dette/tilbakeføre dette etterpå-hvordan? Lage nye rekreasjons- og naturområder. Gjenskape strandsone 
og strandeng etter ferdigstillelse av ny tunell ++. Ønske om involvering og samarbeid fra frivillig 
sektor. 

 

Gråelva, Stjørdal kommune 

Flomsikringstiltak i viktig sjøørret-elv. Ligger i et område med mye kvikkleire og utsatt for 
skred/utglidninger med fare for liv og helse. For å forhindre at erosjon skal punktere lommer med 
kvikkleire, la man på ny masse, hevet og flyttet på elveløpet. Gjort mer naturlig, trær og røtter ligger 
igjen i elva, lagt ut steiner for fiskeskjul. Plantet opprinnelig vegetasjon langs bredden. Bredden er 
stabilisert med leire for å hindre utglidninger i elva. Lagt på gytegrus. Område nord for tiltaket har 
elvemusling. Høyt biologisk mangfold (oter, gammelskog, sopp, lav, fugl, elvemusling ++), selv med 
store resteureringstiltak. 130 meter elvestrekke ble flyttet og restaurert. Entreprenørarbeid utført av 
NVE sine egne entreprenører.  
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Foto: Nina Frydenlund. 

 

        Hans Støvern       12.09.2016 


