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Velkommen!

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

Foto: Kjetil Rolseth/Rolseth Foto



Agenda
Introduksjon

09:30 Kaffe og te med noe til

10:00 Velkommen
v/Trine Frisli Fjøsne (Innlandet Fylkeskommune) og Nikolai Friberg (NIVA).
Kort om SABICAS. Hvorfor Haldenvassdraget og Gausa som case?
Mål for møtet (Line Barkved, NIVA).

Del 1: Kunnskapsstatus - hva vet vi? Hva mangler?

10:20 Hva er status i Gausavassdraget?
v/Odd Henning Stuen (Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver 
/Vannområde Mjøsa) og Jon Museth (NINA)

10:45 Naturbaserte løsninger i vassdrag
v/ Nikolai Friberg og Benjamin Kupilas (NIVA)

11.10 Pause (10 min)

11:20 Presentasjoner fra noen interessenter/brukergrupper rundt Gausa
Hva er de største verdiene og utfordringene i vassdraget med fokus på 
naturmangfold, arealbruk og klimatilpasning (flom og tørke) ut fra din 
organisasjons ståsted, rolle og behov?

12:00 Plenumsdiskusjon

12:20 Lunsj (30 min)

Del 2: Gruppearbeid + fellesdiskusjon

12:50 Introduksjon til gruppearbeid (Line Barkved, NIVA)

12:55 Gruppearbeid
1. Arealbruk og naturbaserte løsninger langs Gausa (kartbasert oppgave)
Hvor er det problemer i vassdraget? Hvor er det potensiale for naturbaserte 
løsninger? Hvilke områder/lokaliteter bør SABICAS se nærmere på?
2. Kunnskap: Hva har vi å bygge på? Hva mangler og trengs?
3. Hvem er viktige interessenter å involvere?

Pause (10 min)

~14:00 Korte presentasjoner fra gruppearbeidet + fellesdiskusjon
ordstyrer: Åsa Renman (Sabima) 

Del 3: Avrunding

14:45 Overordnet oppsummering og kort om planer fremover 
(Line Barkved, NIVA og Trine Frisli Fjøsne, Innlandet Fylkeskommune) 

Slutt 15:00



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

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS



Om prosjektet SABICAS

• Samarbeidsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og utlysningen 
arealer under press (2020)

• Tilsagn om 20,5 mill. NOK over 4 år. Prosjektet startet 1.juni 2021 og 
varer ut mai 2025. 

• Ledes av NIVA og med i alt 11 partnere

• Både forskning og brukere/ikke-forskningspartnere



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



Hva vil vi jobbe 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 vil vi jobbe?

• Bygge erfaringer fra to cases:
• Haldenvassdraget
• Gausa (Innlandet fylkeskommune) 

• Bruke viten fra andre prosjekter/andre dele av landet – internasjonal 
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



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



Dette blir spennende! 

www.sabicas.no



Mål med møtet idag

• Oversikt over kunnskapsstatus og -behov med fokus på arealbruk og arealers 
verdi for og som naturbaserte løsninger langs Gausa

• Bli kjent med SABICAS, tematikken og Gausa fra forskjellige perspektiv 

• Bli kjent med og knytte kontakt mellom aktører i vassdraget

• Innspill til hvordan SABICAS best kan jobbe for å involvere lokale aktører og
lokalbefolkningen i prosjektet og dets aktiviteter



“Møteregler” 

• "Chatham House Rules" : Ingen siteres direkte fra møtet

• Ingen endelige avgjørelser tas idag. Dette er begynnelsen!

• Samtykkeerklæring (som del av forskningsprosjektet)



Hvem er her idag?
Runde rundt bordet: navn + organisasjon



Del 1: Kunnskapsstatus - Hva vet vi? Hva mangler?

10:20 Hva er status i Gausavassdraget?
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver /Vannområde Mjøsa) og Jon Museth (NINA)

10:45 Naturbaserte løsninger i vassdrag
v/ Nikolai Friberg og Benjamin Kupilas (NIVA)

11.10 Pause (10 min)

11:20 Presentasjoner fra noen interessenter/brukergrupper rundt Gausa
Hva er de største verdiene og utfordringene i vassdraget med fokus på naturmangfold, arealbruk og klimatilpasning (flom og tørke)
ut fra din organisasjons ståsted, rolle og behov?

12:00 Plenumsdiskusjon

12:20 Lunsj (30 min)



Hva er status i Gausavassdraget? 

v/Odd Henning Stuen (Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver/Vannområde Mjøsa) og Jon Museth (NINA)



Naturbaserte løsninger i vassdrag 
v/Nikolai Friberg og Benjamin Kupilas (NIVA)





Hva er naturbaserte løsninger (NbS)?

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.



Naturbasert løsninger kan bidra til mange økosystemtjenester

source: WWF Living Planet Report 2016



Bruk av naturen variere i omfang 

Naturlige økosystemRestaurerte 
økosystem

Rehabiliterte vannOverflatevanns 
håndtering

Beskytte, verneGjenoppbygge, 
forbedre

Skape, imitereForebygge, 
underholde

Naturbasert løsninger

Vedlikeholde Selvopprettholdt



Dette er ikke naturbaserte løsninger!



Kantsoner med trær



Foto: A-G. B. Blankenberg



Flommarksskog



Fangdammer

.. er konstruerte våtmarker hvor naturlige 
selvrensningsprosesser er forsøkt optimalisert

Skjønhaug
fangdam

Foto: A-G. B. Blankenberg



Spørsmål?



Pause (10 min)



Korte innlegg fra noen brukergrupper rundt Gausa

Hva er de største verdiene og utfordringene i vassdraget med 
fokus på naturmangfold, arealbruk og klimatilpasning (flom og 

tørke) ut fra din organisasjons ståsted, rolle og behov?



Plenumsdiskusjon

Kunnskapsstatus: Hva vet vi? Hva trengs av kunnskap? 

Arealbruk, utfordringer i vassdraget og muligheter for naturbaserteløsninger langs Gausa



Lunsj (30 min)



Gruppearbeid



Introduksjon til gruppearbeid

1. Arealbruk og naturbaserte løsninger i Gausavassdaget (kartbasert
oppgave)

2. Hvem er viktige interessenter å involvere?

3. Kunnskap: Hva har vi som bør bygges på? Nøkkelrapporter, studier, 
prosjekter, annet? Hva mangler og trengs?



Detaljer gruppearbeid - Kartbasert oppgave

Stedfeste på kartet + utdypende/forklarende detaljer:

Med hensyn til arealbruk, naturmangfold og klimatilpasning (flom 
og tørke):

Rødt: Hvor i Gausavassdraget er det problemer? Hva er problemet 
her? (Hvorfor?). Hvor er det eventuelle interessekonflikter? Hvilke?

Blått: Hvor i Gausavassdraget er det potensiale for naturbaserte 
løsninger? Hvorfor? Hvilke verdi(er) vil det evt. bevare og/eller 
tilføre?

Stjerne: Hvilke områder/lokaliteter bør SABICAS se nærmere på?



Rapportering fra gruppearbeid & plenumsdiskusjon



Hva skjer videre?

• Oppsummere innsikten fra dette møtet. Sendes ut til deltakerne innen 3.desember. 

• Politisk forankring

• Fellesbefaring vår 2022 

• Kartleggingsaktivitet med lokalbefolkningen

• Grunneiere

• Neste workshop: tentativt høst 2022. Mer i dybden på naturbaserte løsninger



Takk for møtet! Kontakt oss gjerne! 

www.sabicas.no

sabicas@niva.no

#SABICAS

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


