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Pilotprosjektet er en oppfølging av 
forstudie for Miljødirektoratet (2019-20) 
om mulig bruk av folkeforskning i
vannforvaltningen

→Teste ut folkeforskning i praksis 
gjennom kartlegging av vandringshindre

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/april-2020/rapport-om-bruk-av-folkeforskning-i-vannforvaltning/
https://www.niva.no/nyheter/folkeforskning-og-nettdugnad-i-vannforvaltning
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Pilotprosjekt: Kartlegging av vandringshindre i vassdrag med 
Amber Barrier Tracker app 2020-21

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/april-2020/rapport-om-bruk-av-folkeforskning-i-vannforvaltning/
https://www.niva.no/nyheter/folkeforskning-og-nettdugnad-i-vannforvaltning


Pilotprosjekt: 
Kartlegging av vandringshindre i vassdrag 
med Amber Barrier Tracker app 2020-22

• Fremskaffe bedre oversikt over 
eksisterende vandringshindre

• Samle alle registreringer i én database

• Innhente praktiske erfaringer med bruk 
av folkeforskning i vannforvaltningen

• Rapport om erfaringene og videre 
anbefalinger

https://www.niva.no/prosjekter/amber

https://www.niva.no/prosjekter/amber
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Fordelingen av type vandringshinder registrert

NO SV



Hvordan synliggjøre resultatene av registreringene?

Elvekontinuitet er i mange tilfeller nøkkelen for å oppnå god økologisk status iht. 
Vanndirektivet (EEA 2021).

Over 1 million vandringshindre i europeiske elver (Belletti, B. et al. Nature 2020)

Estimert 100.000 utrangerte og etterlatte vandringshindre i europeiske elver 
(AMBER 2020)

Et mål i EUs naturmangfold-strategi mot 2030 - restaurere 25.000 km med elv med 
tilhørende flomsletter og våtmark ved å fjerne utrangerte vandringshindre (EEA 
2021)

WWF mener at 50.000 km med elv kan frigjøres før 2030, og at målet derfor burde 
vært satt høyere (WWF 2021).

Det finske naturpanelet har identifisert fjerning av dammer som det mest effektive 
restaureringstiltaket mht. økt biodiversitet og økonomisk lønnsomhet

Amber Barrier Tracker



Hva skal til for å 
skape engasjement 
rundt appen?

• Nasjonal database

• Importere alle eksisterende 
data – SVV, NVE, AMBER, 
Sjøørretprosjektet, etc.

• Til nytte for vannforvaltningen 
– tilknyttet Vannmiljø & Vann-
Nett

• Interaktivt kart for 
visualisering av påvirket 
elvestrekning – før og etter 
tiltak



Hva skal til for å 
skape engasjement 
rundt appen?

• Kampanjer – registreringer ved bruk av 
BT-appen

• Synliggjøre resultatene – media & 
sosiale media

• Artikler & rapporter – statistikk og tall

• Nasjonale mål – restaurere xx km elv
med tilhørende flomsletter og våtmark
ved å fjerne utrangerte- samt
oppdatere funksjonelle ikke tilpassede
vandringshindre

www.multiconsult.no



Etterspurte 
funksjoner

• Muligheten til å registrere andre 
egenskaper – kantvegetasjon, 
elvehabitater, hydromorfologiske 
egenskaper, etc.

• Mulighet for å registrere et 
bredere register av 
vandringshindre – høybaler, 
søppel, gjærer, etc.

• Klikke på registreringer i 
kartfunksjonen til appen for 
informasjon


