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Hvorfor naturbaserte løsninger (NBS)?
✓Når NBS ses i sammenheng og plasseres der de gir størst 

effekt kan det gi mer helhetlig klimatilpasning og 
naturforvaltning

✓Biologisk mangfold gir en gevinst til samfunnet

✓NBS kan være til glede for mennesker og folkehelsen

✓Helhetlig NBS i større skala vil trolig gi større 
samfunnsnytte enn kun grå løsninger

Foto: Isabel Seifert-Dähnn
Fra “Naturbasert sone” NIVAs webinar om NbS (Seifert-Dähnn, Sandin & Friberg, 2022)



Bruk av naturen variere i omfang 

Naturlige økosystemRestaurerte 
økosystem

Rehabiliterte vannOverflatevanns 
håndtering

Beskytte, verneGjenoppbygge, 
forbedre

Skape, imitereForebygge, 
underholde

Naturbasert løsninger

Vedlikeholde Selvopprettholdt



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 vi 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



Dette er ikke naturbaserte løsninger!



Kantsoner med trær er en naturbasert løsning



Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning 
og biologisk mangfold i nedbørfelt under press (2021-25)
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Målene for SABICAS er...

• Beskytte biologisk mangfold og 
øke klimatilpasning – flom og 
temperatureffekter

• Minske erosjon og transport av 
næringssalter

• Utvikle en brukervennlig 
verktøykasse for naturbaserte 
løsninger i norske vassdrag



SABICAS skal undersøke:

Samfunnsbehov og 
bruk av 

landområder...

..beskyttelse av 
naturmangfold og 

klimatilpasning

.. opp mot..



Hva jobber vi med?

• Naturbaserte løsninger (NBS) langs elver:
• Kantsoner

• Flomsletter

• Våtmark

• SABICAS vil finne ut av hvilke typer og utforminger av NBS som er mest 
effektive for å oppnå målene, og vil lage et verktøy som kan hjelpe til i 
fremtidens forvaltning av elver i Norge. 



Aktiv 
flomslette

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

By

Landbruk

Skog

Våtmark
Kantsoner



Hvordan jobber vi? 

• Bygger erfaringer fra to caseområder:
• Haldenvassdraget
• Gausa 

• Bruker viten fra andre prosjekter/andre deler av landet –
internasjonalt deltakelse (3 partnere)

• Vi vil jobbe aktivt med alle brukergrupper, fra fluefiskeren til landbrukeren 
og fra lokale interessegrupper til politikere, gjennom en lang rekke 
aktiviteter som f.eks. workshops og levende laboratorier



Gausa 

trine.frisli.fjosne@innlandetfylke.no

Foto: Kjetil Rolseth

Kart: NIBIO

946 km2 | Gausa renner ut i Gudbrandsdalslågen , rett nord for Lillehammer.



Påvirkninger og utfordringer i Gausa sitt nedbørfelt

trine.frisli.fjosne@innlandetfylke.no

• Erosjon

• Stor sediment transport

• Oversvømmelser 
skaper store skader

• Stort behov for sikring

• Skogbruk

• Landbruk

• Arealbruk

Foto: Jon Sylte

Foto: Geir Olsen / Scanpix



Gudbransdsdalslågen - Sedimentkilder
og sedimenttranport.pdf

https://www.gausdal.kommune.no/floms
ikringsarbeidet-i-finna.6337619-
172355.html

Modul F4.401: Massebasseng og masseuttak 
– Forvaltning, drift og vedlikehold - NVE Foto: 
Grete H. Aalstad, NVE



https://digitaltmuseum.no/0211811577049/gausadeltaet-utradert-hva-skjedde



• Ny kunnskap om naturbaserte 
løsninger

• Prosjektet har overføringsverdi

• Samarbeid på ulike nivåer

• Forskning kobles til forvaltning

• Samfunnsbehov vs. beskyttelse 
av naturmangfold og løsninger 
for klimatilpasning

• Gode forslag til løsninger

Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag

Fylkeskommunens mål med deltakelse i prosjektet



Haldenvassdraget 

Foto: Lars Kristian Selbekk

lars.selbekk@marker.kommune.no

1588 km2 |149 km langt | Typisk lavlandsvassdrag med kilden/start på 258 moh til utløp i Iddefjorden

Kart: NIBIO
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Foto: Lars Kristian Selbekk Foto: Lars Kristian Selbekk Foto: Lars Kristian Selbekk

Foto: Finn Grimsrud

Utfordringer 



• Den observerte klimaendringen 
for nedbør er allerede større enn 
det modellerte scenario

• I tillegg kommer de ustabile 
værforholdene med mer 
ekstreme variasjoner

Norsk Klimaservicesenter 2019



Bilde: Lars Kristian Selbekk Bilde: Lars Kristian SelbekkBilde: Jon Terje Vaglen
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Bjørkelangen

Regulert siden 1923

Senket på 40-50-tallet

«Det har vært antydet at flomvannet i de senere år har øket (…) Grunnen
til dette er at da man planla Bjørkelangens senkning, tok man ikke i 

betraktning den store interesse det er blitt på skogs- og myrgrøftingens
område»

- Senkningskomiteen (juni 1963)



Bilde: Visu Media for Haldenvassdraget vannområde

Bilde: Visu Media for Haldenvassdraget vannområde

Bilde: Visu Media for Haldenvassdraget vannområde

Bilde: Visu Media for Haldenvassdraget vannområde



25
Modellering av Robert Barneveld (NIBIO) for Haldenvassdraget vannområde



Outputs fra arrangementet

SABICAS har, i tillegg til forskningsmål, 
som mål å utvikle praksisrelevante 
og brukervennlige produkter/verktøy

→ Innspill gjennom workshops fra fremtidige brukere og 
interessenter

→ Gylden anledning til å komme med innspill på dine 
behov

→ Se på mulighetene for å jobbe mer nedbørsfeltbasert



Takk! Vi ser fram til workshop! 

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS

Prosjektleder: Nikolai Friberg - nikolai.Friberg@niva.no

Gausavassdraget: Trine Frisli Fjøsne trine.frisli.fjosne@innlandetfylke.no
Haldenvassdraget: Lars Selbekk lars.selbekk@marker.kommune.no
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