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Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, Naturvernforbundet, DNT og WWF har siden flere år hatt 
et samarbeid for bedre vannmiljø, inkludert bedre forvaltning av kantvegetasjon langs 
vassdrag.

Bildet: 
Gråor-heggeskog, med bl.a. bregnen strutseving (Matteuccia struthiopteris). Bregnen 
vokser i skyggefulle miljøer på fuktig og næringsrik mold og er en karakterart i 
vegetasjonstypen gråor-heggeskog. Fra Mørkrisdalen i Luster. Foto: Kim Abel
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Fantastisk

Et fantastisk og viktig habitat
Bekkene med kantskog er grønne korridorer der dyr og planter i vann og på land kan leve 
og forflytte seg mellom større naturområder i et ellers ensformig jordbruks- eller 
bylandskap. Bekkene og kantskogen minsker erosjon og utvasking av matjord og 
næringsstoffer fra åkeren. Planter, alger og bunndyr som elvemusling og knottlarver 
renser vannet. En velfungerende bekk produserer sjøørret som sportsfiskere setter av tid 
og penger for å fiske i fjord eller elv.

Bare prøv å finne å finne et habitat som har så mye viktige overlappende faktorer for 
både naturen og mennesker! 

Intakte kantsoner langs med bekker og elver og innsjøer fungerer som livsnerver i 
naturen.

Leste innlegg «Slipp bekkene fri – det er høst og gytetid» skrevet av Stian Stensland, 
Firda Tidende: 
««Ivar, gå ned i bekken etter fisk til middag». Det fikk morfar høre da han vokste opp i 
Verdal for 100 år siden. Ungene lekte i bekkekanten. Fisket stingsild, flyndre, ål, 
bekkørret og stor sjøørret. Det yret av liv.» 
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Forsømt

Kantvegetasjonen er ikke ivaretatt 

Kantvegetasjon ikke bare fantastisk men også forsømt

Kantsonens viktig rolle som livsnerver i naturen er ikke ivaretatt.

Kunne fortalt om:
• Hvor negativt det er for vannmiljøet og samfunnet når den fjernes, eller ikke 

opprettholdes

• Vist en rekke case om ødeleggelse av kantvegetasjonen rundt i landet - med  -
vid forskjellig utfall for tiltakshaverne. 

• … jeg kunne tatt opp hvordan særlig tømmernæringen og landbruket ser ut til 
å komme billig unna med å ikke ivareta kantsoners viktig funksjon.

Men alt dette er egentlig bare bakgrunnsstoff for hva jeg vi fortelle om – at 
kantvegetasjonen så lett forsømmes tyder på et regelverk og myndighetsutøvelse som 
trenger et løft.
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Foto: Hallvard Holtung

Foto: Håvard Hornnæs

Foto: Kim Abel

Merkedamselva i Vestfold 

Foto: Arne Nævra

*Det begynte med å ønske å lage et notat

Det er et stort engasjement for kantvegetasjon langs vassdrag – i våre foreninger og 
ellers
Vi får stadig vekk henvendelser fra sinte, fortvilende folk som opplever at deres lokale 
vannmiljø har blitt utsatt for hærverk i «de god intensjonenes» øyemed 

Veldig ofte dreier de seg om kantsoner som er plutselig borte... 

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsket en liten kantsone-veileder med råd til 
allmenheten og sine medlemmer. Det var slik det startet! 
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Studerte regelverket – fikk bare flere spørsmål

Som øverste «kantvegetasjonsmyndighet» ga NVE ut en veileder i 2019, som skal bidra 
til avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre 
lover som omhandler kantvegetasjonen.

Ifølge NVEs veileder, skulle man tro at det var ganske rett fram – men i det jeg så 
nærmere på regelverket (med utgangspunkt i NVE’s veileder) fikk jeg flere spørsmål enn 
svar.
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NVE
Sanksjonsmyndighet ved brudd på 
vannressursloven § 11.

Følger opp brudd med reaksjon i 
form av overtredelsesgebyr eller 
straff.

Klageinstans for statsforvalterens 
vedtak.

Veileder om regelverket

Kommune
Skal ivareta kantvegetasjonen 
gjennom sin planlegging etter plan-
og bygningsloven eller fastsette 
bredde på kantvegetasjonen når 
noen krever det.

Bredden må minst innfri 
vannressurslovens økologisk 
funksjonskrav og bestemmelser i 
andre relevante lover og forskrifter.

Statsforvalter 
Dispensasjonsmyndighet etter 
vannressursloven § 11.

Behandler søknader om fjerning av 
kantvegetasjon i særlige tilfeller etter 
denne bestemmelsen. 

Eneste som kan frita fra plikten til å 
opprettholde kantvegetasjon.

Skal melde mulige lovbrudd til NVE.

Grunneier - Ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.
Må søke statsforvalteren om dispensasjon fra Vannressurslovens § 11 dersom de ønsker å fjerne kantvegetasjon 
helt eller delvis.

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 11
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

Ansvarshierarkiet
Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles i et omfattende regelverk 

Vannressurslovens § 11 er den viktigste loven som skal beskytte kantsonen.  Så har man 
plan- og bygningsloven og landbrukslovgivningen .

Lovene har ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

Forvaltningsansvaret for kantvegetasjonen er delt mellom grunneier, kommune, 
statsforvalteren og NVE 

Men regelverket, ansvar, håndhevelse og myndighetsutøvelse er tydeligvis så 
omfattende og vagt forankret at det fremstår som uoversiktlig for alle berørte parter. 

- Dette gir spillerom på alle nivåer til forringelse av kantsoner – ofte uten 
reaksjon. 

- Ellers ville man jo ikke sett så mange ville eksempler på klare brudd, - og -
med så vid forskjellige utfall for tiltakshaverne
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Basert på det tilgjengelige bildematerialet i 
saken ser det ut til at den gjennomførte 
hogsten er av et omfang som tilsier at det er 
et brudd på vannressursloven § 11 første 
ledd.

NVE har etter en helhetsvurdering kommet til 
at vi ikke vil følge opp denne saken videre. Vi 
forutsetter at den naturlige reetableringen av 
kantvegetasjonen ikke forhindres.

Tynnslitt tillitt – Allmenheten

Dette svaret fra NVE ventet Naturvernforbundet i Buskerud to år på.

Et bemerkelsesverdig grundig svar, med mye bra info… 

Men det er ikke særlig tillitsvekkende for allmenheten når forvaltningen konkluderer 
med at det er et brudd på vannressursloven § 11 og samtidig velger å ikke følge opp med 
noen konsekvenser.
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Vi erfarer at dagens regelverk og forvaltningspraksis 
ikke medfører reaksjoner fra offentlige myndigheter 
på ulovlig kantsonehogst – uansett omfang. 

Med utgangspunkt i lovverket, 
myndighetsfordelingen og slik tilskuddsordninger er 
organisert i dag, kan Statsforvalteren ikke gripe inn 
mot at kantvegetasjon langs vassdrag blir 
snauhugget.

Vi ber om en vurdering og tilbakemelding fra 
Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og NVE på
hvordan vi samlet kan oppnå mer bevaring av 
kantvegetasjonen langs vassdragene.

Statsforvalterne spørrende

Også mange statsforvaltere er spørrende om hva som egentlig gjelder i lovverket, på 
grunn av NVE’s varierende håndtering – godt eksemplifisert her.

Det er en rekke gode spørsmål i dette brevet til NVE, Miljødirektoratet, og 
Landbruksdirektoratet  - Det er anbefalt lesing.

NVE svart Statsforvalteren i slutten av oktober i fjor – og ikke spesielt oppklarende, etter 
min mening.
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Hva sier 
Statsforvalterne?

Jeg måtte snakke med statsforvalterne

Med så grundig regelverk, men samtidig så mange overtredelser, er det noe som ikke 
henger på greip - blir nysgjerrig på hvor feilene ligger.

Ville vite hvorvidt, og hvorfor det er ulik utøvelse av regelverket som skal beskytte 
kantvegetasjonen, så snakket med samtlige statsforvalterkontorer. 

Fikk positivt inntrykk av hvordan statsforvalterne håndterer denne tematikken – og 
mange har tatt framragende tak i det.

Likevel….. Det var så mye feedback på spørsmålene at jeg skulle ønske at jeg hadde nok 
tid her til å gå gjennom alle spørsmålene og svarene med dere – men skal holde fokuset 
på det vesentligste som jeg tror peker mot løsninger...
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Regelverk og forvaltningspraksis
Regelverk og prosedyre – 7 spørsmål

Dispensasjon – 6 spørsmål 

Oppfølging av overtredelser – 2 spørsmål

Svar fra Statsforvalterne – Myndighetsutøvelse
o Regelverk og prosedyre - Spørsmålene gikk ut på 

• hvor mye standardiserte ressurser de har utarbeidet 
• Info om lovene
• Søknadskjema/prosess for dispensasjon
• Samt deres egen tolkning av regelverket.

De fleste har igangsatt initiativer for å nå ut med god informasjon. Men inforessursene lager de 
stort sett selv – sort sett – Noen få har delt disse mellom hverandre. Dette er både 
resurskrevende, og gir rom for variasjon mellom statsforvalterkontorer.

o Dispensasjon – 6 spørsmål 
Hvilke kriterier de bruker, om disse er faste, hvor mange søker, hvor mange får, og hvorfor. Det 
var litt varierende feedback på dette, men det interessante var:

-Hva slags tiltak trenger man ikke å søke dispensasjon til?   
- *Skjøtsel!

-Hva er skjøtsel?
– *(mange ulike svar, men) ikke ødelegg kantsonens 

økologisk funksjon
-OK - men hva er økologisk funksjon?

o Oppfølging av overtredelser – 2 spørsmål
Hvor ofte oppdager de overtredelser, og hvordan følger de opp? Veldig varierende svar – noen 
hadde få eller ingen saker – Noen veldig grove. Alle sier at omfanget er nok mye større enn det 
de får vite.
Hva skjer med de grove overtredelsene? Jo, de sendes til NVE – men der stopper det ofte opp. Få 
saker ender med sanksjoner.
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Hvor mange meter kantsone 
skal det beskyttes?

Nivået for tiårsflommen

…og en begrenset sone ut over dette

Bredde og kvalitet 1
Hvor mange meter kantsone skal beskyttes?
Forskrift om nydyrking (har 6 meter) og forskrift om produksjonstilskudd (har 2 meter) –
alt for lite i de aller fleste tilfeller. Men det er av landbrukshensyn - avveining
Plan og bygningsloven snakker om en 100-metersbeltet som skal det ta særlig hensyn til 
natur, men med mye skjønn
Lovteksten til vannressursloven  - den som er den overordnede og skal beskytte 
kantvegetasjonen, gir ingen formell breddeangivelse.
NVE sin veileder – angir ingen anbefalinger på bredde.
Statsforvalterne har ingen formel mal eller anbefalinger til bredde. 
Derfor er dette svaret fra NVE til naturvernforbundet i Buskerud en overraskelse.
Positivt, dog litt forvirrende 

Positivt fordi de snakker om en faktisk breddeangivelse - grensen for 10-
årsflommen, pluss en begrenset sone ut over dette. 
Det er lettere å forholde seg til en ingen grense

Forvirrende fordi –
- Det står ingenting om det i NVE sin veileder
- Statsforvalterne ser ikke ut til å bruke dette konsekvent?
- I dette svaret nevner de ikke Økologisk Funksjon – som nettopp er det som skal 
veilede hva som skal beskyttes av vannressurslovens § 11  - og antageligvis 
informere bredden på denne begrensede sonen utover tiårsflommen
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Hva er det som skal beskyttes?
Økologisk Funksjon 

Formålet med Vannressurslovens bestemmelse om kantvegetasjon i § 11 er å sikre at det 
opprettholdes en naturlig kantvegetasjon som ivaretar de økologiske funksjonene 
kantvegetasjonen har i naturen. 

- Kantvegetasjon langs vassdrag, NVEs veileder for myndighetsutøvelse etter vannressurslovens § 11 og andre relevante lover. 2019

Foto: Ulrich PulgFoto: Kjell Sandås
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Bredde og kvalitet 2
Økologisk funksjon!

NVEs veileder for kantvegetasjon langs vassdrag sier at formålet med Vannressurslovens 
bestemmelse om kantvegetasjon i § 11 er å ivareta de økologiske funksjonene som 
naturlig kantvegetasjon har.

Har ikke sett annen formell instruks fra NVE enn at det er økologisk funksjon som skal 
ivaretas  - bortsett fra i NVEs svar til Naturvernforbundet Buskerud

… og med en viss forståelse hos statsforvalterne om at det er økologisk funksjon som 
veileder en eventuell breddeangivelse.

Men er det ikke rart at det ikke, gjennom kravpunkter i loven eller i veiledningen fra NVE, 
fremgår hva økologisk funksjon er, hvordan det skal opprettholdes, eller hvem som har 
ansvaret eller ekspertise til å definere det? 
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Økologisk funksjon
Har dere en operativ definisjon på økologisk funksjon? – Nei

Har kommunene kompetansegrunnlag til å sørge for en 
breddeangivelse i arealplan som opprettholder økologisk 
funksjon? - Nei

Har grunneiere kompetanse til å opprettholde 
kantvegetasjonens økologiske funksjon? - Nei

Svar fra Statsforvalterne – økologisk funksjon

Ingen av Statsforvalterne bruker en standardisert, og faglig forankret definisjon, av det 
faglige begrepet økologisk funksjon. Alle har egen mal/definisjon. 
Men stort sett samtlige statsforvaltere mener, og opplever, at verken grunneierne eller 
kommunene har kompetanse til å definere det selv.
Og – etter loven, er det jo grunneierens ansvar å opprettholde kantvegetasjonens 
økologiske funksjon når bredder ikke er formelt angitt. 
Dette virker problematisk – Hvordan skal vi ta vare på noe som ikke er definert, og som 
de som myndighetene mener ansvarshaverne (grunneiere) ikke har kompetanse i? -
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Hvordan kan man best sikre kantsonene 
langs vassdrag…

…med det regelverket vi har i dag?

Svar fra Statsforvalterne – Hvordan ta best vare?
Hvordan kan vi da beskytte den økologiske funksjonen til kantsonene, med det 
regelverket vi har i dag?
Fikk omtrent like mange svar som vi har Statsforvaltere – mye interessant og nyttig 
feedback.

Noen gullkorn–
Kompetanseheving på alle plan
God kommunikasjon ut
Få in kartpolygoner til hogstmaskinoperatørene
Mer ressurser (penger) til saksmengdene hos statsforvalterne
Men også - Regelverket i dag er ikke bra nok – og særlig oppfølgingen fra NVE
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Oppsummert - Hva bør gjøres?

Informasjonsformidling. 
Standardisert, omforent og sentralisert på nasjonalt nivå:
• Regelverk, ansvar, søkeprosess for dispensasjon – lett tilgjengelig hos kun en autoritet.

• Faglig forankret definisjon av økologisk funksjon

• Skjøtselsveileder for tiltak som ikke er søknadspliktige

Samle sanksjonsmyndighet og dispensasjonsmyndighet på 
et sted (Alt hos Statsforvalterne?)

Svar fra Statsforvalterne – Hvordan ta best vare? funksjon
Intervjuene avdekket noen viktige punkter. Basert på samtalene har vi noen anbefalinger som vi 
ønsker å ta videre med de relevante instansene.
Et bilde av disse anbefalingene dannet seg etter de første 3 eller 4 intervjuer – og ble diskutert da 
med de resterende – som sort sett var enige. 

• Statsforvalterne burde ha konsekvent tolking av regelverket gjennom standardisert info 
og søknadsprosess på tvers av alle, forankret på direktoratnivå

o Som en statsforvalter sa – Det er ikke bra at hver SF siter på hver sin tue 
o Det er for stort skjønnsrom til tolkning av regelverket, på alle ansvarsnivå. 

• Det trengs en svært konkret faglig definisjon av det som skal beskyttes – økologisk 
funksjon

• På lik linje, en klar veileder for skjøtsel som ikke er søknadspliktig

• Flytte sanksjonsmyndighet til de som har dispensasjonsmyndighet, - Statsforvalterne?
Mange statsforvaltere har opplevd at de er misfornøyd med hvordan NVE følger 
opp. 
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Foto: Per Harald Olsen

Takk for meg!

Så, veien videre – skal sammenstille oppsummering av dette og henvende oss til NVE, 
Miljødirektoratet, og Landbruksdirektoratet –

Håper at forskingsprosjekt kan bidra til faglig definisjon av økologisk funksjon, som kan 
lett oversettes til kartpolygon.

I mellomtiden skal vi lage veiledernotatet til allmenheten!
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Photo: Per Harald Olsen

Nils Harley Boisen, nils.boisen@sabima.no, +47 98082101

Åsa Renman, aasa.renman@sabima.no, +47 41361495

Vannkoordinatorer for:

Sabima
Norsk Friluftsliv

Norges Jeger- og Fiskerforbund
WWF Verdens naturfond

Den Norske Turistforening
Naturvernforbundet

Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, Naturvernforbundet, DNT og WWF har siden flere år hatt 
et samarbeid for bedre vannmiljø.
Som en del i det arbeidet vil vi slå et slag for kantvegetasjonen. Få opp folks øyner for 
denne frodige, artsrike naturen langs våre vann og vassdrag der det myldrer av liv.
Kantvegetasjonen fortjener mer oppmerksomhet – sånn at vi blir bedre på å beskytte 
den!
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