
Naturbaserte løsninger i 
fremtidens 
vassdragsforvaltning

Velkommen til workshop!
19-20.mai 2022

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

Foto: Eva Skarbøvik



Mål for workshopen
• Få oversikt over kunnskaps og brukerbehov knyttet til naturbaserte løsninger 

• Bli kjent med SABICAS-prosjektet 

• Bli kjent med og knytte kontakt mellom aktører

• Innspill til SABICAS videre arbeid

Praktisk informasjon

• Forsknings- og samarbeidsprosjekt. Samtykkeskjema

• Ingen siteres direkte fra møtet (“Chatham House Rules" )

• Presentasjoner tas opp (etter samtykke), men ikke gruppearbeid og fellesdiskusjon



Agenda dag 1 - 19.mai 2022
11:00 Lunsj & mingling

12:00 Velkommen og mål for dagen (Line Barkved, NIVA)

Del 1: Naturbaserte løsninger i dagens vassdragsforvaltning

12:10 Naturbaserte løsninger – hvor er vi og hvor skal vi? 
(Nikolai Friberg, NIVA; Trine Frisli Fjøsne, 
Fylkeskommunen Innlandet; Lars Kristian Selbekk, 
Haldenvassdraget vannområde)

12:35 Nasjonale føringer for klimatilpasning i vassdragsforvaltning 
og bruk av NBS (Roar Skuterud, Miljødirektoratet)

13:00 Praktiske erfaringer med NBS

- Skogsplantingsprosjekt i Morsa vannområde (Eva 
Skarbøvik, NIBIO og Carina Isdahl, Morsa vannområde)

- Helhetlig vassdragsrestaurering i Trøndelag (Iver Tanem, 
Statsforvalteren i Trøndelag)

- Erfaringer fra Sverige med arbeid over mange år med 
naturbaserte tiltak i landbruksområder (Karl Asp, Höje
å vattenråd)

14:05 Pause (15 min)

Del 2: Gruppearbeid + fellesdiskusjon

14:20 Introduksjon til gruppearbeid
(Line Barkved og Idun Rognerud, NIVA)

14:30 Gruppearbeid (45 min)

Fellesdiskusjon

15:55 Avrunding møtedag 1.

Del 3: Feltbefaring Hovinbekken

16:00 Guidet befaring langs Hovinbekken 

(Benjamin Kupilas, NIVA & Terje Laskemoen, Oslo Kommune)

Slutt for dagen ca. 17:30



Hvem er her i dag? 

https://www.menti.com/

https://www.menti.com/


Oppslagstavle under møtet

Noe du vil dele info om? Prosjekt, rapporter, arrangement, annet?

https://bit.ly/nbs-oppslagstavle

https://bit.ly/nbs-oppslagstavle


Naturbaserte løsninger – hvor er vi og hvor skal vi?

(Nikolai Friberg, NIVA; Trine Frisli Fjøsne, Innlandet fylkeskommune; 

Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde)

Del 1- Workshop 19.mai 2022 



Nasjonale føringer for klimatilpasning i vassdragsforvaltning og bruk av 
naturbaserte løsninger (Roar Skuterud, Miljødirektoratet)

Del 1- Workshop 19.mai 2022 



Praktiske erfaringer med naturbaserte løsninger

➢ Skogsplantingsprosjekt i Morsa vannområde (Eva Skarbøvik, NIBIO og Carina Isdahl, Morsa vannområde)

➢ Helhetlig vassdragsrestaurering i Trøndelag (Iver Tanem, Statsforvalteren i Trøndelag)

➢ Erfaringer fra Sverige med arbeid over mange år med naturbaserte tiltak i landbruksområder (Karl Asp, Höje å vattenråd)

Del 1- Workshop 19.mai 2022 



Pause (15 min)



Gruppearbeid

Del 2- Workshop 19.mai 2022 



Introduksjon til dagens gruppearbeid

Først en Menti☺

Ta utgangspunkt i de to Menti-spørsmålene og diskuter dette videre. Nyansering? 
Noe som mangler? Annet?

Hvilke hindringer/barrierer opplever du eller ser du for å få til naturbaserte 
løsninger? 

Del 2- Workshop 19.mai 2022 



Fellesdiskusjon

Del 2- Workshop 19.mai 2022 



Takk for i dag!

Oppstart i morgen 20.mai er kl 09. Vi sees!

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS



Naturbaserte løsninger i 
fremtidens
vassdragsforvaltning

Velkommen til workshop!
Dag 2 - 20.mai 2022

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



Agenda dag 2 - 20.mai 2022

08:45 Oppmøte og kaffe/te med noe til

09:00 Velkommen dag 2 (Line Barkved, NIVA)

Del 1: Fra stykkevis til helhetlige naturbaserte løsninger i 
vassdragsforvaltningen

09:10 I have a stream - Christian Steel (SABIMA)

09: 35 Finansering og verdsetting av NBS - kortsiktige 
kostnader vs. langtidsinvesteringer og -virkninger 
(Isabel Seifert-Dähnn, NIVA)

10:00 Pause (15 min)

Del 2: Gruppearbeid & fellesdiskusjon

10:15 Introduksjon til gruppearbeid (Line Barkved og Idun 
Rognerud, NIVA)

10:25 Gruppearbeid (30 min)

Fellesdiskusjon

11:20 Avrunding og veien videre (Line Barkved og Nikolai Friberg, NIVA)

Del 3: Befaring og lunsj på Økern Portal takhage

11:45 Omvisning på taket av Økern Portal med bybonde Liv 
Opsahl (Ureist).

12:45 Lunsj på taket. Til ca 13:30 eller så lenge du ønsker. 



Oppslagstavle under møtet

Noe du vil dele info om? Prosjekt, rapporter, arrangement, annet?

https://bit.ly/nbs-oppslagstavle

https://bit.ly/nbs-oppslagstavle


Oppvarming 

https://www.menti.com/

https://www.menti.com/


I have a stream - Christian Steel (SABIMA)

Del 1- Workshop 20.mai 2022 



Del 1- Workshop 20.mai 2022 

Finansering og verdsetting av NBS – kortsiktige kostnader vs. 
langtidsinvesteringer og -virkninger (Isabel Seifert-Dähnn, NIVA)



Pause (15 min)



Gruppearbeid

Del 2- Workshop 20.mai 2022 



Introduksjon til dagens gruppearbeid

Først en Menti☺

Fra barrierer til løsninger 

Vi tar utgangspunkt i gruppas diskusjon om hindre/barrierer i går:
Hva skal til for å overkomme disse hindringene/barrierene i fremtidens 
vassdragsforvaltning?

Vær så konkret som mulig!

Del 2- Workshop 20.mai 



Fellesdiskusjon

Del 2- Workshop 20.mai 



Hva skjer videre?

• Oppsummere og dele innsikten fra dette møtet 

• Intervjuer og spørreundersøkelse

• Fortsette med aktiviteter i caseområdene Gausa og Haldenvassdraget

• Muligheter for å delta i feltarbeid/befaring over sommeren i 
caseområdene

• Løpende oppdatere resultater på sabicas.no og i sosiale medier

• Prosjektet deltar gjerne eller er medarrangør på relevante arrangementer

• Neste nasjonale workshop i regi av SABICAS tentativt vår 2024 - særlig 
fokus på verktøykassa fra prosjektet



Aktiv 
flomslette

Operasjonell enhet – Nedbørsfeltet:
hvor må løsningene plasseres for å få optimal effekt?

By

Landbruk

Skog

Våtmark
Kantsoner



Webinarserie – Naturbasert sone

• Torsdager – ca. 1 gang per måned 
• Åpent for alle interesserte v/påmelding
• Deler info og opptak i etterkant

2.juni: Organisering av elverestaurering - forslag 
for Alnaelva i Oslo

Kom gjerne med ønsker til tema!

www.niva.no/nbs



Takk for nå!
Vi hører gjerne fra dere ☺

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS

Line Barkved line.barkved@niva.no
(arbeidspakke1 leder - involvering og samskaping

Nikolai Friberg nikolai.Friberg@niva.no
(prosjektleder) 

Prosjektpartnere: https://www.sabicas.no/teamet

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