
Vassdragsforvaltning 

Hva skal NOA mene? 



Aldri langt 

unna 
• I Oslomarka er det 

nesten alltid vann, elv 

eller bekk innen 500 m.  

• Gjennomsnittlig er vi 

innen 250 m av vann.  

3 km 

Lysakerelvas nedbørsfelt 



Loven og direktivet 

• Dokumenter som styrer forvaltning: 

– Vannressursloven av 2000 

• Forskrift om hvem som skal være 

vassdragsmyndighet etter vannressursloven 

• Vannforskriftet av 2006 

– Naturmangfoldloven av 2009 

• Et dokument som ikke nevner vassdrag 

– Markaloven 



Hvorfor ble vassdragsloven  

byttet ut i 2000? 
• Flere bestemmelsene gjaldt aktiviteter som var opphørt 

– fløting,  

– nytteferdsel (frakt) i vassdrag 

• Nye bruksformål 
– ferdsel i fritidsøyemed  

– nyttetransport (turisme) 

• Vassdragets egenverdi  (moderne ressursforvaltning) 
– element i landskap 

– levested for planter og dyr 

– biologisk mangfold  

– bærekraftig utvikling  

• Mer helhetlig forvaltning  
– gode langsiktige løsninger for vannkvalitet 

 



Bakgrunn - Ot.prp 39 (1998-99) 

• Sentralt er hensynet til de allmenne interesser.  
– begrepet «allmenne interesser» er søkt klargjort  

– ikke foreslått noen egen definisjon av begrepet  

– innholdet bør kunne tilpasses den fremtidige utvikling i, 
og påvirkning av vassdrag. 

• Ivaretas gjennom regler 
– for tiltak i vernede vassdrag (§33 + Naturmangfoldloven) 

– for å sikre kantvegetasjon langs vassdrag (§11) 

– om minstevannføring (§10) 

• og gjennom 
– adgang til å sette kvalitetsmål (§9) 

– sterkere fokusering på miljøhensyn i 
konsesjonsvurdering og vilkårsfastsetting (§26, §35) 

 
– Ot.prp 39 (1998-99) er på 337 sider! 



«Naturlig vannføring» 

• minste vannføring 

– kan kortvarig være null, frost el. tørke 

• «årssikker vannføring» 

– ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere 

enn hvert 10. år i gjennomsnitt   

• årsflom – definerer elvas bredder 

– markant overgang 

– grensen m/vegetasjonsbeltet og vannet 

• flomføring – 200 årsflom 

– skal tåles av elvedalen 



Tall for Lysakerelva 

           (per km2) 

• Minst reg. (vinter)   300 liter/sek (1,7) 

• Minst (målt)      190 liter/sek (1,1) 

• Middel (50:50)   2000 liter/sek (11) 

• Gjennomsnitt   4000 liter/sek (22) 

• Årsflom  36000 liter/sek (200) 

• okt 1987 

  80-120000 liter/sek (450-675) 



«årssikker vannføring» 

• definisjon: 

– vannføring som ved middeltemperatur 

over frysepunktet ikke tørker ut av 

naturlige årsaker oftere enn hvert tiende 

år i gjennomsnitt 

– som vassdrag regnes også vannløp uten 

årssikker vannføring dersom det atskiller 

seg tydelig fra omgivelsene.  



Begrepet Vassdragsforvaltning 

• inkluderer vannforvaltning, som skal sikre beskyttelse 

og bærekraftig bruk av vannmiljøet (Vannforskriften) 

• omfatter fisk, kulturminner, arealer, friluftsliv, natur- 

og landskap, jord- og skogbruk knyttet til vassdrag, 

samt dammer, reguleringer og lukking og åpning av 

bekker.  

• berøres av vassdragsloven, vassdragsreguleringsloven, 

industrikonsesjonsloven, kulturminneloven, 

forurensningsloven, lov om laksefisk og innlandsfisk 

m.v., plan og bygningsloven, granneloven, 

skogbruksloven, jordloven, naturmangfoldsloven, og 

friluftslivloven. 

 



Bærekraftig 

vassdragsforvaltning 
• Vannressursene er i seg selv fornybare i 

utgangspunktet, men deler av det økologiske system 

langs og i vassdragene må betraktes som en ikke-

fornybar naturkapital. 

• I følge føre var-prinsippet skal ikke mangel på full 

vitenskapelig sikkerhet brukes som begrunnelse for å 

utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre 

miljøforringelse. 

• En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av et 

vassdragstiltak vil i de aller fleste tilfelle måtte 

begrenses til tiltakets virkninger innenfor et 

forholdsvis kort tidsrom (i praksis høyst 80-100 år).  

Sitert fra 

Ot.prp 39 

1998-9 



Kantvegetasjon 
• § 11. (kantvegetasjon)  

– Langs bredden av vassdrag med årssikker 

vannføring skal det opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker 

avrenning og gir levested for planter og dyr. 

– gjelder likevel ikke for byggverk som står i 

nødvendig sammenheng med vassdraget, eller 

hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til 

vassdraget.  

– forts. 

 



Kantvegetasjon 

– Grunneieren, tiltakshavere og berørte 

fagmyndigheter kan kreve at kommunen 

fastsetter bredden på beltet.  

– Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende 

planer etter plan- og bygningsloven.  

– Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfelle frita 

for kravet.  



Brukerinteressene i vassdrag  

• Grunneiere, fiskere, allmenheten, utbyggere, 

industri, næringsliv og boliger, 

infrastrukturinteresser og kulturminneinteresser. 

– De som bruker vannet 

• turgåere, fiskere 

– De som forbruker vannet – økonomiske interesser 

• Kraftselskapene, industri, næringsliv, landbruk , drikkevann, 

infrastrukturinteresser (inkl. avløp), turisme 

– Naturvernsmuligheter er nevnt to steder 
• §11 – naturlig vegetasjon i kantsone 

• §33 – vern etter Nmfl 

 



Grunneierens rådighet I 

• Vassdragsloven (1940) § 8 begrenset 

grunneieren 

– ikke kunne foreta fysiske endringer i vassdraget 

hvis det kunne volde skade eller fare for andre 

private eller allmenne interesser.  

• Vannressursloven (2000) § 13 og § 15 gir 

grunneieren  

– en uhildet rett til forbruk, stengning eller 

gjenfylling så lenge det ikke går ut over andres 

vannforsyning fra dam eller brønn. 



Grunneierens rådighet II 

• Vannressurslovens §13 
– Vassdrag tilhører eieren av den grunn det dekker, hvis ikke 

… særlige rettsforhold.   

– Grunneieren kan motsette seg at andre uten særskilt 

rettsgrunnlag utøver rådighet over vassdrag… . Innenfor 

lovgivningens rammer, kan grunneieren selv råde over 

vassdraget så langt ikke særlige rettigheter er til hinder for 

dette.  

– Vassdragsmyndigheten kan fastsette begrensninger i 

rådigheten over en eiendom av hensyn til fremtidig 

drikkevannsforsyning som er under planlegging. En slik 

begrensning kan ikke gjøres gjeldende for mer enn fem år. 

Vedtaket kan fornyes én gang med opp til fem nye år.  

 



Høringsuttalelser 

• «Vi mener det er unødvendig at alle typer bekker 

uansett hvor små de er skal defineres som 

vassdrag. Dette kan føre med seg større ulemper 

både i praktiseringen av loven og i 

planleggingssammenheng enn det løser. Vi vil 

derfor foreslå at bekken eller elva har en viss 

størrelse på vassføringen eller en viss bredde for å 

bli definert som vassdrag...» 

 

 Norges Skogeierforbund og NORSKOG  

 



Skogbruk og kantsoner 

• Norges Skogeierforbund mente at 

kantsonebestemmelsen (§ 11) bare bør gjelde langs 

større vannløp og at små bekker må unntas selv 

om de har årssikker vannføring. 

• Dette ble ikke tatt til følge, men skogsnæring 

fortsetter med sin PEFC «Levende skog» standard: 

– Bare bekk over 2 m bred (? = elv) trenger kantvegetasjonen 

– Kan ta ut enkelte trær fra kantsonen 

– Vegetasjonsbelte 5 – 10 m bred 

– Bredden kan regnes fra ute i myrete områder 



Landbruk og vegetasjon i 

kantsoner 
• Nydyrkingsforskriften. 

– Kommunen kan ikke godkjenne nydyrking som ikke 

opprettholder seks meter med kantvegetasjon langs vassdrag 

med årssikker vannføring, og to meter langs vassdrag uten 

årssikker vannføring. Disse sonene er et minstekrav, og det kan 

pålegges et bredere vegetasjonsbelte dersom dette er nødvendig 

for å unngå skade på natur- og kulturlandskap. 

• Landbruksmyndighetenes økonomiske virkemiddel  

– en jordeier mister deler av sitt arealtilskudd dersom han fjerner 

kantvegetasjon.  

– Det kan gis tilskudd til etablering av vegetasjonssoner for å 

fange opp bl a jord og næringsstoffer og redusere skadelig 

virkning av erosjon og arealavrenning, i skråninger, langs 

bekker, sjøer o l.  

– veiledningsmateriale om bevaring av kantvegetasjon. 

 



Marka 

• Markaloven nevner verken bekk, elv, 

vann el. myr 

• RPR – Alle markavassdrag er vernet. 

– «RPR er ikke verdt blekket» - lokalpolitiker  

• Hvem er myndigheten for 

naturforvaltning langs vassdrag? 

  Svar: Fylkesmannen 



Vassdragsmyndighet(er) 
• NVE  

– § 8 konsesjonsplikte tiltak, inkl kraftverk inntil 10 MW 

– § 10 (vannuttak og minstevannføring) 

• Kommunen – vannetat, frilufts-/parketat 

– § 7 (vannets løp i vassdraget og infiltrasjon i grunnen)  

– §16 (almennhetens rådighet over vassdrag – bading, ferdsel, fiske) 

• Fylkesmannen 

– § 11 (kantvegetasjon)  

– § 15 (grunneierens vannuttak). 

• Helsedepartementet  

– § 13 (nye drikkevannskilder). 

• Norges geologiske undersøkelse  

– § 46 (grunnvannsboring). 

• Kongen – kraftutbygging, over 10 MW (mikro-, mini-, og 

småkraftverk) og mindre reguleringer (inntil 500 nat.hk) 



Ble vannressursloven  

for eller i mot naturen? 
• Navnet  

– forteller at loven gjelder vann som ressurs, 

for mennesker ikke som et miljø eller 

økosystem. 

• Myndighet 

– NVE har ikke noe naturvernmyndighet 

– Fylkesmann virker ubevisst om sitt ansvar 

– Kommunen gjør kantsoner minst mulig 

 



Naturmangfoldloven 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

• § 13.  
– Grenseverdier for forurensning eller kvalitetsmål for 

vassdrag fastsettes etter reglene i forurensningsloven eller 

lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).  

– Blir en fastsatt kvalitet ikke nådd, eller er det fare for 

dette, bør myndigheten etter denne lov i samråd med 

andre berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan 

kvaliteten likevel kan bli nådd. Planen kan bl.a. gå ut på 

at det fastsettes nærmere forskrifter med hjemmel i denne 

eller andre lover.  

• Disse er bare vannforvaltningsparagrafer 

 



EUs vanndirektiv 

• Arbeidet var godt i gang i 1998 

• Norges nye Vrl skulle legge til rette 

• Kom inn i norsk lov som Forskrift om 

rammer for vannforvaltningen (2006) 

– Oppskrift for kontroll av vannkvalitet 

– Publikums deltakelse er i den norske 

forskriften noe utvannet ift EUs originale 

• Medarbeidere er flinkere enn forskriften!! 



Medvirkning 
Public information and 

consultation 

1. Member States shall encourage 

the active involvement of all 

interested parties, in particular in 

the production, review and updating 

of the river basin management plans.  

 

 

 

 

 

On request, access shall be given to 

background documents and 

information for the development of 

the draft river basin management 

plan. 

§27 (offentlig deltakelse og 

informasjon) 

Vannregionmyndigheten skal i 

samarbeid med vannregionutvalget 

tilrettelegge for at alle interesserte 

gis anledning til å delta aktivt i 

gjennomføringen av denne 

forskriften og særlig ved 

utarbeidelse, revisjon og 

oppdatering av forvaltningsplaner 

og tiltaksprogrammer.  

 

På forespørsel skal det i samsvar 

med miljøinformasjonsloven gis 

tilgang til bakgrunnsdokumenter og 

opplysninger som er brukt ved 

utarbeidelsen av forvaltningsplaner. 



NOA og vassdragsforvaltning 

• Medvirkning 

– frivilligorganisasjoner med i samråd 

– NOA betraktes som tiltakshaver ifm §11  

• Skog- og landbruk må respektere §11 

• Fylkesmannen  

– utøver sin myndighet for §11 proaktivt 

• Naturlige vannføringsregimer 

– ikke bare minstevannføring 

– skal markademningene beholdes? 





NOAs syn? 
• lukkede bekker åpnes  

• minstevannføring skal være lik alminnelig lavvannføring  

(ca 1,2 liter per sekund per kvadratkilometer nedbørsfelt)  

• regulert vannføring skal variere omtrent naturlig med nedbør, 

til sammen normal årsvannføring. 

• langs bredden av vassdrag med årssikker vann skal være et 

vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 

planter og dyr, og at kommunen fastsette bredden. Vrl §11 

• skogbruk og landbruk også etterlever Vrl §11 

• kvalitet på kartlegging av åpne og lukkede bekker, vann og 

myrer kontrolleres av kommuner. 

• ansvaret for vannressursforvaltningen på kommunenivå 

avklares 

• ved inngrep i Markagrensen, reddes vassdragselementer 



NOAs syn? 

• Hvorfor holdes frivillige organisasjoner utenom samråd hvor 

planinnhold og inngrep  diskuteres ferdig ? –Vi er talerør for 

allmenheten og miljøinteressene (inkl. dyre- og plantelivet i og nær 

vassdragene) og besitter gjerne mye kunnskap om lokale forhold. 

• Hvor viktig er vassdragene for miljøet og befolkningen? De er vernet 

bare mot kraftutbygging.  Stortinget har uttalt at det ikke bør 

gjennomføres andre utbyggingstiltak i disse områdene som kan 

redusere verneverdien. I hvilken grad tas dette hensyn til? 

• I hvilken grad er noen brukers virksomhet til skade for 

vassdragsmiljøet? Flere forbruker (ødelegger, forringer) elver, bekker 

og vann og disses nærområder: Skogbrukerne, 

samferdselsmyndighetene, tekniske etater, planmyndighetene, 

utbyggere av boliger og næringsarealer, og den organiserte idretten. 

 



Organisering av arbeidet 

med vanndirektivet i O&A 
• Miljødirektoratet 

• Vannregion Glomma 

– Admin: Østfold fykeskommune 

• Vannområder  

– Indre Oslofjord Vest, Bærum-Hurum 

– Oslo, + litt av nabokommuner 

– Leira-Nitelva 

– Øyeren 

– Follo (PURA) 

• Se vannportal.no 

 

 

 

 



5 saker i Lysakervassdraget 

• KDP for Lysakervassdraget 2006-? 

• Tryvann Vinterpark (Wyllerløypet) 

• Mustad N, Lilleakerveien 4, Granfoss 

– Flomslette – byggeavstand - høyblokker 

• Fossum 

– Bogstadvannets bredder 

– Sidebekkene 

• Sørkedalen 

 



KDP for 

Lysakervassdraget 

 • 2006-?2015? 

• Friluftsetatens innstilling 

– hele nedbørsfeltet / større elver og 

bekker 

– natur- og vannforvaltning 

– 3 kommuner/fylker 

• Planetatene - byggesonen 

– Markaloven tar resten 

– byggefritt belte fra 25 m til 20 m 

• i praksis 15 m 

• Markaloven gjelder for resten 

 

 

 

 



Tryvann (Oslo) 

vinterpark 

• Reguleringssøknad 

– uten Holenbekkens 

øvre løp 

– ble godkjent uten at 

NVE fikk gjort 

fullstendig vurdering 

– beklaget i etterkant; 

kunne ikke omgjøres 



Mustad 
• Byggeavstand 

– Reg. plan 1990 – 30 m 

– Lilleakervn 6 (Statkraft) 

2002 – 20 m (15 m) 

– Lilleakervn 4 2008  

– 20 m (15 m) 

– Granfoss (Bærum) 2012 

– 20 m (15 m) 

 



Fossum 
• 3 bekker i planområdet, 2 i rør 

• De 2 i rør unnlatt fra reg. søknad 

• Tjern og våtmark unnlatt 

• Bogstad  

innfyll 

 



Elveparken i Sørkedalen 
 

 

 

 

 

 

 

Sand utgjør elvenes flomsletter 

− lite egnet til utbygging 

− ypperlig til friareal 

− perfekt turveitrasé 

gul – sand 

orange – grus 

blå – leire 

rosa – lava 

grønn - myr 

Kvartærgeologisk kart Asker + Oppkuven, NGU 



Hvis Sørkedalen tas fra 

Marka 
• Hvis Marka-

grensen flyttes til 

dagens innmark 

(brunt) 

• Elvebreddepark 

(gult) 

– hele flomsletta 

– minst 50 meter fra 

hver bredde 

– alle bekker åpne 


