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SABICAS: Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørfelt under press

Foto: Eva Skarbøvik (NIBIO)



Dagens agenda

Agenda

- Kort om SABICAS og aktiviteter som er gjennomført og på vei

- Referansegruppe for Gausa – hva får dere igjen for å være med i referansegruppa. Hvordan legge 

det opp og samhandle slik at det er verdifullt for dere? 

- Innledende diskusjon om kunnskapsprodukter og -verktøy for naturbaserte løsninger 

Senest slutt kl. 11:00



Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning 
og biologisk mangfold i nedbørfelt under press 

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS

Samarbeidsprosjekt (2021-25)

Finansiert av Norges Forskningsråd under 
utlysningen arealer under press.

Ledes av NIVA med 11 partnere



Naturbaserte løsninger er måter å tilpasse seg klimaendringer, for eksempel 
kraftig nedbør og flom, ved å etterligne eller gjenopprette naturlige funksjoner 
langs elvene. Slik kan man samtidig sikre viktig naturmangfold. 

EU: NBS er løsninger som kan bringe mer natur og naturlige 
prosesser til byer, landskap og sjøen. Disse innovative 
løsningene bidrar til økonomisk utvikling, skaper jobber og 
bidrar til trivsel for menneskene.

IUCN: NBS er tiltak for å beskytte, forvalte og restaurere 
naturlige og påvirkede økosystemer. NBS løser 
samfunnsutfordringer effektivt samtidig som de bidrar til 
biologisk mangfold og at vi har det bra som mennesker.

Hva er naturbaserte løsninger (NBS)?

Foto: B. Kupilas



SABICAS skal undersøke:

Samfunnsbehov og 
bruk av landområder...

..beskyttelse av 
naturmangfold og 

klimatilpasning

.. opp mot..



Naturbaserte løsninger

Tiltak som:
Holder tilbake jord og næringsstoffer
Fordrøyer vannet i nedbørsfeltet - reduserer faren for flom
Fremmer biologisk mangfold

Grasdekte kantsoner

"Naturlige" kantsoner med 
urter, busker og trær

Fangdam

Redusert jordarbeiding om høsten

Eksempler:

Foto: A-G. B. Blankenberg



FANGDAMMER

.. er konstruerte våtmarker hvor naturlige 
selvrensningsprosesser er forsøkt optimalisert

Skjønhaug
fangdam

Foto: A-G. B. Blankenberg



Foto: A-G. B. Blankenberg

Kantsoner med trær - kan være trøbbel og heft, men er VIKTIG!

Fokus for landbruket:
• dempe flomvannet
• binde jord – motvirke erosjon
• holde igjen næringsstoffer

Andre "økosystemtjenester":
• Løv og nedfall fra kantvegetasjonen gir næring 

til livet i vannet: Ingen trær, svært lite liv!
• Overhengende greiner og døde trestammer gir

skjulested for fisk i vannet
• Gir skygge og reduserer oppvarming av vannet
• Viktig for humler og bier
• Verdifulle vandringskorridorer for dyr

https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU

https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU


Flommarksskog



SABICAS skal lage en "verktøykasse" for naturbaserte 
løsninger i norske vassdrag - til hjelp for fremtidig 

forvaltning av vassdrag.

Dette vil bidra til å:

➢ beskytte biologisk mangfold
➢ forbedre klimatilpasning
➢ redusere erosjon og 

tap av næringsstoffer

Nedbørsfelt som 
operativ enhet



Prosjektorganisering

WP3: Safeguarding biodiversity and 
improving climate change adaptation 

using NBS (NGI, NIVA*)

WP4: Tackling the barriers, 
promoting drivers - NBS into 
management (NINA, NIBIO*)

WP2: Impacts of land use on river 
and riparian biodiversity under 

different climate scenarios (NIVA, 

NINA*)

WP5:Catchment integration and 
toolbox development (NIBIO, 

Haldenvassdraget*)
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WP1: Engagement, 
co-creation, and Living Labs for 

catchment-based NBS (NIVA, SABIMA*)

Optimization tool 
development

Kick-off
meeting

Living
Lab 2

Final
conference

Stakeholder interaction and engagement 
Case studies and demonstrations

Work 
shop 1

Living
Lab 1
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Finalising tools 
and deliverables

* Lead and co-lead

Work
shop 2



Gausavassdraget – verdifullt og utfordrende

Utfordrende:

• Flere flommer de senere årene 
(bl.a. 1995, 2011, 2013, 2015), 
og i følge klimaprognosene vil 
størrelse og hyppighet av 
flommer øke

• Flommene truer infrastruktur, 
bebyggelse/næring og 
landbruk 



Noen aktiviteter for Gausavassdraget

• Arbeidsmøter med forvaltningsaktører og 
brukerinteresser (nov. 2021 og neste tentativt des. 2022)

• Politisk forankring – møte med ordførere (2.mai 2022)

• Feltarbeid og kartlegging

• Intervjuer og fokusgrupper om bl.a. muligheter og hindre 
for naturbaserte løsninger

• Gjennomgang av historiske kart og bilder fra området 
rundt Vesle Gausa. Innledende diskusjoner med 
forvaltning og interessenter om dette. 

• Mark og skogsvandring med grunneiere/bønder m.fl.-
høsten 2022 ?

Foto: C. Enge, L. Barkved



Pågående arbeid i Gausa

• Utvalg av lokaliteter/side-elver for 
økologiske undesøkelser (PhD-prosjekt 
starter til sommeren)

• Modellere effekt av eventuell gjenåpning 
av Vesle-Gausa på flomvannstand på 
Jorekstad og elvesletta (NGI, bygge på 
arbeid i Phusicos og Regional Plan)

• Kontakt med berørte grunneiere –
planlegger møte med disse før 
sommeren (identifisere barrierer og 
suksesskriterier)



Program og mer informasjon ligger på sabicas.no: 

https://www.sabicas.no/post/naturbaserte-l%C3%B8sninger-i-fremtidens-vassdragsforvaltning-workshop-19-20-mai

Naturbaserte løsninger i fremtidens vassdragsforvaltning – nasjonal workshop 19-20.mai

https://www.sabicas.no/post/naturbaserte-l%C3%B8sninger-i-fremtidens-vassdragsforvaltning-workshop-19-20-mai
https://www.sabicas.no/post/naturbaserte-l%C3%B8sninger-i-fremtidens-vassdragsforvaltning-workshop-19-20-mai


Webinarserie – Naturbasert sone

- Torsdager – ca 1 gang per måned 
- Deler info og opptak i etterkant
- SABICAS som «samarbeidsprosjekt»

- Landbruk som tema etter sommeren
- Kom gjerne med ønsker til tema

www.niva.no/nbs

http://www.niva.no/nbs


Referansegruppe for Gausa i prosjektet

Formål med referansegruppa:

• Forankring av SABICAS i lokalområdet og i forvaltningen for å sikre brukerrelevans

• Behovsprøving og diskusjon om prosjektaktiviteter og -resultater

• Kunnskapsutveksling- og utvikling

• Kobling for SABICAS inn til relevante fora, brukergrupper og aspekter

Referansegruppe:

Bredt sammensatt gruppe som favner flere aspekter og hensyn knyttet til 
bruk og forvaltning av Gausavassdraget.



Hva får dere ut av å være referansegruppe og delaktig i prosjektet?

→ Innblikk i fremdrift og utvikling underveis og mulighet til å påvirke 
aktiviteter som skal gjøres i prosjektperioden

→ «Førstehånds»-bidrag inn i utvikling av forvaltningsrettede verktøy, slik at 
det blir relevant for dere 

→ SABICAS kan bidra med relevant kunnskapsgrunnlag og tilrettelegging for 
f.eks. prosjekter skal etablere naturbaserte løsninger i praksis

Som referansegruppe-medlem forplikter man seg kun til å være tilgjengelig for å gi innspill og 
diskutere relevante tema innenfor de rammer vi blir enige om. 



Referansegruppe for Gausa i prosjektet

Referansegruppe:

Bredt sammensatt gruppe som favner flere aspekter og hensyn knyttet til bruk 
og forvaltning av Gausavassdraget.

Hvem andre bør med enn de som er her idag?



Hva vi ønsker å diskutere med dere i dag:

Referansegruppa: 
• Hva er viktig for dere for at det å være i referansegruppa skal bli verdifullt?

• Hvordan samhandle? Fortrinnsvis på disse vassdragsgruppemøtene? Annet?

Gausavassdraget og naturbaserte løsninger:
• Hvordan ser dere på potensialet/mulighetene for å ta i bruk naturbaserte løsninger knyttet 

til Gausavassdraget?

• Hva trenger dere for å gjennomføre naturbaserte løsninger?



SABICAS: Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørfelt under press sabicas.no



Kontakt oss gjerne! 

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS

Lokal kontakt: 
Trine Frisli Fjøsne  trine.frisli.fjosne@innlandetfylke.no

mailto:trine.frisli.fjosne@innlandetfylke.no

