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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



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. 



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



Hvordan jobber vi? 

• Bygger erfaringer fra to caseområder:

• Haldenvassdraget

• Gausa 

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

• Tverrfaglig  - kombinerer ulike data, metoder 
og fag

• Aktiv involvering av ulike brukergrupper, fra 
fluefiskeren til landbrukeren og fra lokale 
interessegrupper til politikere, gjennom flere 
aktiviteter.

Foto: Å. Renman, C. Enge, L. Barkved, B. Kupilas



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



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



Foto: Lars Kristian Selbekk Foto: Lars Kristian Selbekk Foto: Lars Kristian Selbekk

Foto: Finn Grimsrud

Utfordringer 



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



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



Rehabiliterte vann
Restaurert økosystem

Naturlige økosystem

Overflatevann

Skalaeffe
kt

Sammenheng skaper virkning



Konkretisering av kunnskapsbehovet

Ulike typer kunnskap trengs (faglig, praktisk, 
kommunikasjon, regelverk…) og blant ulike aktører

Eksempler: 

«Manglende bestillerkompetanse hos alle aktører (lovverk, 
fagkompetanse, realisme i budsjettering)»

«Behov for oversikt over alle krav en bonde/grunneier må forholde seg til
ved anlegging av NBS. F.eks. konkret kunnskap/veiledning om hva som er
lov å gjøre i kantsonen” 

«Manglende kunnskap hos entreprenør som skal gjøre arbeidet i felt» 

Lære av erfaringer:
Eksempler på gode  - og også dårlige - løsninger 
etterspørres!

Bilder: L.K.Selbekk, L.Barkved 

Gjennom ulike aktiviteter jobber vi videre med 
å konkretisere kunnskapsbehov og -grunnlaget 

Steds- og nedbørfeltbasert Overordnet og NBS-spesifikt 

Brukerorientert 
Lære sammen og av hverandre
(overføringsverdi) 



Brukerhistorier
Webinterface

Fish Temperature Flood protec on
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"Som en ………. ønsker jeg …………for å…………"

En brukerhistorie er en kort setning som sier noe 
om hvem som ønsker å bruke hva og på hvilke måte i 
verktøyet og hvorfor. Du som potensiell bruker fyller inn 
tomrommene i setningen:

Eksempel:
«Som en ny saksbehandler ønsker jeg en NBS-eksempelsamling for å få bedre oversikt 
over hva som er mulig».

Webinterface

Fish Temperature Flood protec on

Length L

Length R

Width L

Width R

NbS type

Co-benefits

20

30

Riparian buffer

Eksempelskisse!
B. Kupilas, NIVA



Endring av vassdraget over tid- Gausa

Hazee 2022



Tap av habitat – elven har blitt smallere

• Tap av 3 sidokanaler

• 650 + 850 + 880 m

• Tap av alle øyer

1947 vs 2018

Measure every 100 m

Hazee 2022

• >200 m tap på ett sted
• Gjennomsnittlig er 91 m tapt



Arealbruksendring

1947 2018

• Urban mark har doblet seg - nå 10%
• Vann har gått ned nesten 20 %

Hazee 2022
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Fangdammer
er konstruerte våtmarker hvor naturlige 
selvrensningsprosesser er forsøkt optimalisert

✓bør utgjøre mellom 0,1 – 1 % av 
nedbørfeltet og legges så nær 
forurensningskilden som mulig

✓ I tillegg .. bidrar til flomdemping, økt 
biologisk mangfold og som estetisk 
kvalitet i kulturlandskapet

Foto: A-G. B. Blankenberg



Fangdamme

Sedimenter (%) TP (%) TN (%) Pest. (%)

Skuterud

(Blankenberg et al. 2015)
38 18

Norske fangdammer

Braskerud, Hauge, Bach, Blankenberg
45-75 20-45 3-15 5-65

Ex. Skuterud: 130 tonn sedimenter / år og 110 kg fosfor / år  

Fjerning av løste næringsstoffer og pesticider er en stor utfordring i små 
våtmarker med høy hydraulisk belastning, grunnet liten oppholdstid. 



Høydemodell

Arealbruk

Jordtype

SWAT+

Eksempel – modellering av avrenning og 
vannkvalitet + droneopptak



Webinterface

Fish Temperature Flood protec on

Length L

Length R

Width L

Width R

NbS type

Co-benefits

20

30

Riparian buffer

Verktøykasse for naturbaserte løsninger i norske vassdrag  

Sabicas har mål om å utvikle en 
praksisrelevant og brukervennlig
digital verktøykasse

→ Mulighet til å jobbe mer nedbørfeltbasert

→ Kom med dine ønsker og innspill

Eksempelskisse!

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

B. Kupilas

Register gjerne dine ønsker til verktøykassa: 
https://www.sabicas.no/brukerhistorier

https://www.sabicas.no/brukerhistorier


Webinar: «Litt på kanten og helt på 
jordet: Effekt av buffersoner i jordbruks-
vassdrag» (NIBIO)

Flere oppdateringer på sabicas.no og takk for meg!

27.10.2022

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




