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Forord

FoU-prosjektet "Elverestaurering under norske
forhold" er en del av FoU-programmet "Vassdragsmiljø 1997 - 2000". Prosjektet er finansiert av NVE og
Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB), og ble
igangsatt våren 1997. Formålet er dels å vurdere
hvordan ulike teknikker og erfaringer med elverestaurering i andre land kan anvendes under norske
forhold, dels å bruke dette til å utvikle en plan og et
demonstrasjonsanlegg for restaurering aven utvalgt
elvestrekning. Strekningen som er valgt er en kanalisert og forbygd del av Telemarksvassdraget Måna,
som renner fra Rjukan til Tinnsjøen.
Prosjektet er ledet aven styringsgruppe, der følgende
personer har deltatt: Einar Beheim (NVE-RS), Jan
Henning L' Abee-Lund (NVE-VN), Nicolai Østhus (ØTB),
Sunniva Schjetne (Statens Vegvesen Vegdirektoratet) i
1997, Alf Støle (Statens Vegvesen Vegdirektoratet) i
1998 og senere. Bente-Sølvi Toverød, NVE-VN har
deltatt på to styringsgruppemøter.
Einar Berg, Inter Pares AS har vært prosjektleder.
Denne rapporten omhandler elverestaurering under
norske forhold generelt, med vekt på beskrivelse av
en del nye og aktuelle teknikker. Det er i prosjektet
også utgitt en rapport som omhandler et pilotprosjekt for utprøving av restaureringsteknikker i elva
Måna i Telemark.
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Sammendrag

Gjennom store FoU-prosjekt som Terskelprosjektet og
Biotopjusteringsprogrammet er det frembrakt mye
kunnskap om vassdragsmiljø generelt og i regulerte
elver spesielt. Samtidig vet man fra internasjonalt
hold at det arbeides med mange interessante prosjekter og med til dels andre metoder enn det man har
utviklet en tradisjon på i Norge. Gjennom Elverestaureringsprosjektet ønsker man å se nærmere på
hvilke erfaringer og teknikker som kan finne anvendelse under norske forhold, særlig med tanke på
tiltak i sterkt kanaliserte og forbygde elvestrekninger.
For å vinne praktisk erfaring med planlegging og
gjennomføring av slike tiltak er det valgt ut en
delstrekning av Måna ovenfor Tinnsjøen i Telemark
der man tar sikte på å bygge et demonstrasjonsanlegg og forsøksfelt med utprøving aven del nye
teknikker.
Elverestaurering er definert som målrettet forbedring av fysiske og økologiske forhold knyttet til
vassdrag. Dette er for så vidt ikke noe nytt innholdsmessig. Betegnelsen elverestaurering er imidlertid
blitt utbredt og nokså godt innarbeidet i internasjonal fagterminologi. For norske forhold foreslås det å
bruke begrepet elverestaurering om en helhetlig
plan for miljøtiltak i vassdrag som er sterkt preget av
tekniske inngrep.
Elverestaurering vil gjerne innebære å avveie en del
motstridende mål og interesser. Det bør oppstilles et
spesifikt sett mål for hvert enkelt prosjekt. Normalt
vil det være krav om at flom- og erosjonssikringen
skal opprettholdes, men at det iverksettes tiltak som
både forbedrer den kanaliserte elvas utseende og
betingelsene for biologisk liv, samtidig som det kan
være ønskelig med bedre tilgjengelighet og flersidig
bruk av miljøet i og langs elva.
Utformingen av elvekant og elveskråninger er en
viktig del av miljøforbedringstiltakene. Ved å se på
prinsippene for hvordan man kan oppnå et mykere
kanalprofil, gjennom å flytte, senke eller slake ned
volltoppen, eller ved å tilføre masse eller kle skråningen med armeringsprodukter, kan man avdekke de

ulike interessene som må avveies. r praksis må man
forsøke å kombinere ulike virkemidler og å finne
kompromisser som alle parter kan leve med.
Av internasjonale arbeider og referanseeksempler
har de viktigste kildene vært Danmark, Alperegionen
og USA. Danmark har lovhjemlet elverestaurering i
sin vannressurslovgivning, og har gjennomført en
rekke restaureringsprosjekter de siste 10 år. Ikke alle
er like relevante for norske forhold. Alpelandene
Tyskland (Bayern), Østerrike, Sveits og Italia (Tirol)
har forhold som på noen områder ligner mer på våre,
og har gjennom mange år utviklet mye erfaring og
kunnskap på området. Oppblomstringen avelverestaureringsprosjekter i USA har i stor grad skjedd
gjennom inspirasjon fra arbeidene i Mellom-Europa,
men man har også videreutviklet løsninger og tatt i
bruk sine egne nye metoder. Av særlig nytte for oss er
det ellers at det stadig utvikles flere systemløsninger
og kommersielle produkter som er tilgjengelige for
levering på det norske markedet, blant annet fra
Sverige.
Det skjer en gradvis utvikling på området i Norge
også. NVE Region Nord har blant annet igangsatt et
FoU-prosjekt under tittelen "Miljømessig erosjonssikring". Foreløpig er erfaringene litt avgrensede og
spredte.
Tiltak vil være aktuelt både i selve elveleiet, i
skråningsfot og elvekant, og i flomverksvollen.
Tradisjonelle metoder brukes og suppleres med nye.
r elveleiet er aktuelle tiltakstyper terskler og trappekulper, buner og andre strømkonsentratorer, utlegging av storstein og gytegrus, opprydding i elveleiet og
anlegging av ulike typer øyer og elveholmer er andre
aktuelle tiltak.
Skråningsfoten eller elvekanten er en utsatt sone
med store påkjenninger på de forsøk man vil ønske å
iverksette av miljøtiltak. Det kreves robuste og stabile
løsninger som samtidig ikke undergraver erosjonssikringen. Aktuelle tiltakstyper kan være lunkere
(rugger), fiberruller og andre typer sedimentfangere.
Også forankrede trerøtter har vært brukt som biotop7

fremmende element i elvekanten. Skal det etableres
vegetasjon i strandbeltet, er det viktig at det både har
et godt rotnett som kan motstå erosjonskreftene, og
at det brukes myke planteslag som legger seg med
strømmen ved flom . Ofte vil valgmulighetene være
begrenset til ulike slag siv, starr og andre planter
som er naturlig tilpasset fuktsoner. Planter kan
etableres i fiberpølser av kokosnett eller lignende. En
annen metode er å sette ned stiklinger og såkalte
maxipluggplanter mellom steinene.
Vollskråningen er gjerne monoton, bratt og steril.
Ved å slake ut skråningene bedres betingelsene for

planteliv, men det må ofte også tilføres vekstmasse
og brukes geonett eller andre stabiliserende elementer. Så langt det lar seg gjøre bør det bygges opp et
biologisk sjikt som har kontakt med underlaget.
For treformering anbefales det både å prøve seg med
vedstiklinger av planter med god rotingsevne (Salixarter) i kombinasjon med noe konvensjonell treplanting i plantegrop og bruk av både busker og
urteaktige vekster. Urter, mose og gras kan tas i bruk
for etablering av bunndekke. Det er de senere år utviklet flere typer engfrøblandinger for norske forhold.

Den bn~IIIMrt. elvestreknlnllen I Mina slik den frwnstlir I ÅII (Foto: J.... Hennlnll L'A!J6e.Luncl)
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Summary

Through the important research programs that were
carried out by NVE throughout the seventies and
eighties, the Weir Project and the Biotope
Adjustment Programrne, a large amount of new
knowledge about life and environmental conditions
in streams were achieved. At present, there is
recognised a growing international focus on river
restoration techniques, some ofwhich are different
than those traditionally us ed in Norway. The aim of
this project is to study various projects, methods and
techniques for river restoration being used, and to
ass ess how these can be utilised under Norwegian
water habitat conditions, particularly in channelled
and heavily stone armoured rivers.
To gain some practical experience from planning and
carrying out aset ofvarious biotechnical
applications, one has selected a section ofMåna River
in Telemark County. It will serve as a test field and a
showcase for those applications being involved.
River restoration is defined as " planned
improvement of physiological and ecological
conditions related to waterways and streams". This is
by no means a revolutionarily new statement, but it
is advised to apply the concept of river restoration
because ofits international recognition. As for a
Norwegian approach, it is suggested that this
denomination should be us ed to characterise a
holistic plan for amendments to streams that,
environmentally spe aking, are rather heavily
degraded from technical encroachments. River
restoration asks for contemplation ofpartly opposing
goals and interests. Spedfic goals should be
described for each particular project. To keep up a
high level of erosion protection and flood control
will usually be considered as vital, but also an
aesthetically pleasing appearance, ecological
conditions as well as accessibility and multiple use
should be given due consideration.
The design of the banks and slopes of such rivers play
a vital part in the improvement. By analysing on a
principal basis how the river profile can be improved

through moving, lowering, or smoothening it out, or
by adding cover or using geotextile armouring to
modify the original slope, the different goals and
interests can be brought to daylight. In a practical
planning situation, one should strive to combine the
different opportunities and seek to strike an
acceptable balance between solutions that can be
appreciated by all parties.
The most important of the international sources for
bringing inspiration to this research project is
considered to come from projects undertaken in
Denmark, Germany, Austria and USA. In Denmark,
river restoration has be come a legal issue through its
incorporation into the Danish Water Resource Act,
and severai restoration projects have been
accomplished during the last ten years. Not all these
projects are of relevance to a Norwegian planning
situation, though. The natural conditions in Bavaria,
Austria, Switzerland and Italy can are in some ways
more similar to our native ones, and a lot of
experience and knowledge has be en gained in this
field. The advance of river restoration in USA has to a
large extent been inspired from these European
experiences, but there has also been done some
further development of solutions and methods.
There has also been an increasing advance in
development of commercial products and feasible
solutions to the market, amongst them from Sweden.
Some steps have been taken in this field in Norway
too. NVE Region Nord has initiated a research program titled "EnvironmentaUy sound Erosion
Control". At present, the experiences are somewhat
scattered and limited.
Restoration handling can be directed towards the
riverbed, the toe and the streambank elevations as
weU as the top elevation of the protection. Wellknown methods ought to be considered replenished
with new ones.
The riverbed itself can be furnished with various
types ofweirs, cobble riffles, pools etc. Providing the
riverbed with boulder clusters, small islands and
9

spawning grounds are other applicable techniques.
The toe and the lower riverbanks are particularly
exposed to physical strain from water flow impacts.
Scour prevention can restrain the types and extent of
restoration techniques that can be applicable. There
will be a dem and for solid and steady solutions in
this zone. Convenient biotechnical streambank
measures can be lunkers, fibre rolls, anchored tree
logs and other kinds of streamside buffers and
sediment filtering utilities.
To furnish the splash and lower bank zones with
vegetation requires use ofplants with a good rooting
system. This usually means herbaceous plants like
reeds, rushes, sedges and other semi-aquatic plants.
Use oflarger species oftrees and shrubs should be
limited, and one should strive to select species with a
flexible branch system which will bend under pressure from flood stream forces. Vegetation can be
implanted by use of fibre rolls, or by using sprigging
and sodding techniques when conditions are
favourable .

The streambed elevation is often steep, monotonous
and sterile. By levelling off the slopes, conditions for
plant life will usually improve. However, the re is also
often a need for bringing in soil and for added
stabilisation by use of geotextiles etc. One should
always strive to arrange for a permanent biological
structure with unhindered contact with the
underground soil. To succeed in developing an
agreeable cover of trees, shrubs and herbaceous
plants, it is recommended to combine miscellaneous
methods. Shrub-like tree species like willows (Salix
sp.) with a good rooting system can be introduced in
several ways like willow cuttings, posts, stakes and
mats. To enhance variety, it can be advantageous to
arrange for some conventional plan tings of trees too.
The setting should then be enriched with a ground
cover ofmoss, sedges and herbaceous plants. The
merchandise of grass mixtures in the Norwegian
market has improved much in the last years as
regards the variety of seeds from meadowland
plants.

RIver restcntlon thlt h. recently been completed In RIv.. Mlngflll- a.v.nl (Photo: Ellllr "'g)
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Innledning

Bakgrunn for prosjektet
De senere år har det skjedd en økt vektlegging av
både biologiske og estetiske forhold i norsk samfunnsplanlegging. NVE var tidlig ute med å definere sitt
forvalteransvar i så måte, men da særlig i tilknytning
til nye vassdragsreguleringssaker til kraft-utbyggingsformål. Imidlertid har disse spørsmålene lenge vært
mindre påaktet i forbindelse med andre elveinngrep
som flomsikring, forbygning og kanalisering, selv om
det også har skjedd en utvikling på dette området.
NVE har gjennom "Terskelprosjektet" i perioden 1975
- 1983, og senere "Biotopjusteringsprogrammet" i
perioden 1985 - 1995 fremskaffet betydelig kunnskap
om vassdragsmiljø, og om tiltak og teknikker som
kan forbedre vilkårene for liv i tilknytning til vassdragene. Det er gjennomført en rekke tiltak, særlig i
regulerte vassdrag, gjennom disse årene. Særlig
terskelbygging har blitt et mye brukt virkemiddel i å
forbedre vassdragsmiljøet, men det er også i økt grad
gjennomført andre miljøforbedrende tiltak som
vegetasjonsetablering, utlegging av steingrupper og
strømkonsentratorer (buner) osv.
Samtidig vet man at det finnes uprøvde teknikker
som har vært tatt i bruk i andre land, og det er så
langt også sparsomt med tiltak av noe særlig omfang
som har hatt til hensikt å bedre miljøet i kanaliserte
og forbygde elver. Det er imidlertid grunn til å vente
at det vil bli økt fokus på slike forhold også i Norge de
kommende år.

I mange tilfelle er det også foretatt veiutbygging i
strandsonen. NVE, Statens vegvesen og Direktoratet
for naturforvaltning har tidligere samarbeidet om å
utgi en veileder på dette feltet (Veg og Strandsoner
1994). Av den grunn har det også vært et ønske om å
fokusere spesielt på problemstillinger der vei går tett
inntil vassdrag, og der det er gjennomført erosjonssikringstiltak.

Planeksempel Måna
Måna i Telemark er valgt ut som eksempelstrekning.
På den nederste ca. 2 km lange strekningen fra
Miland til Tinnsjøen ligger riksveien helt inntil elva
langs et kanalisert og forbygget elveløp. Her har det
vært gjennomført større elveutrettinger og forbygningstiltak som nok ivaretar funksjonelle krav,
men som estetisk og biologisk sett er utilfredsstillende. Samtidig er de gjennomførte tiltakene aven
slik art at de vurderinger som vil bli gjort i Måna i
stor grad bør kunne generaliseres. Til elva grenser
det foruten veg også jordbruksarealer, men bosettingen inntil elva er sparsom slik at en står litt friere i
valg av utforming og tiltak enn tilfellet kan være
mange andre steder.
Det er allerede etablert et program for studier av
Måna, med hovedvekt på å vurdere minstevannføringsspørsmål knyttet til eksisterende og
foreslåtte reguleringer (Måna-prosjektet). Blant annet
har det i flere år pågått fiskeundersøkelser med

NVE har derfor ønsket å igangsette et FoU-program
som generelt tar for seg elverestaurering under
norske forhold, og med et utvalgt egnet vassdrag som
case. Det er forsøkt å klarlegge en del muligheter og
rammeforutsetninger for gjennomføring av slike
elverestaureringsprosjekter i Norge, slik at man har
en planleggingsberedskap for å møte disse problemstillingene. Målsettingen for prosjektet er å øke
kjennskapen til ulike teknikker og metoder for
elverestaurering, og å gjennomføre bygging av et
pilotprosjekt og et referanseeksempel for forvaltningen når slike problemstillinger aktualiseres som
plan leggingsoppgaver.
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Vekt på nye tiltakstyper
Det er vurdert som viktigere å beskrive nye og
ukjente metoder og teknikker enn å repetere allerede
kjent kunnskap om tiltak man har mye og lang
erfaring med. Det er derfor brukt mest plass på å
beskrive teknikker og tiltak som er mindre kjent
under norske forhold.

Lunker (Foto: EllNlr "'g)

MonterInIl ri lunk•• Iw.uk....n RIv. IIIIr Chlcallo (Foto: Ilinols st.t.
-.t. Survey)

tanke på å studere betingelsene for å forbedre vilkårene for Tinnsjøørreten. Det er ellers tidligere allerede utarbeidet en mer avgrenset plan for
vegetasjonsetablering som delvis er gjennomført.
Denne må også sees i sammenheng med det aktuelle
prosjektet. Det er utarbeidet et planforslag for en
forsøks- og demonstrasjonsstrekning på det aktuelle
avsnittet av Måna. Dette planforslaget er beskrevet i
den andre delrapporten i dette prosjektet.
Målsettingene for elverestaureringsprosjektet kan på
denne bakgrunn kort oppsummeres slik:
Dra nytte av internasjonale erfaringer
Det er unødvendig å finne opp kruttet på nytt hver
gang. Etter hvert er det høstet ganske mye erfaringer
fra ulike prosjekter i andre land. Det vil være nyttig å
lære både av andres feil og andres suksesser.
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Bygge et demonstrasjonsanlegg
Det er flere fordeler ved å prøve ut ulike teknikker i
et konsentrert demonstrasjonsanlegg. Ettersom
utgangspunktet og forholdene er så likt for alle
tiltakene. vil det på stedet være lett å se hva som er
mer virkningsfullt enn annet. Det er også et praktisk
og pedagogisk aspekt: ved å samle mange tiltak på en
kort strekning. kan man enklere foreta en studiereise
eller befaring og se anvendelse av flere ulike tiltakstyper på en gang.

Hva er elverestaurering?

Elverestaurering er knapt et innarbeidet begrep i norsk
vokabular, mens det tilsvarende engelskspråklige
uttrykket 'river restoration' har fått anvendelse på en
rekke prosjekter som handler om tiltak i elver. I 1991
ble det gjennomført en internasjonal konferanse om
emnet i Lund, Sverige, Da Danmark fikk ny vannressurslov i 1982 ble det tatt med et eget punkt som
omhandlet vassdragsrestaurering. Det ble i 1995 tatt
initiativ til å etablere et europeisk senter for elverestaurering (ECRR) ved Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU) i Silkeborg (Hansen 1996). Senteret blir offisielt konstituert inneværende år (1999).
Hansen et al. (1996) beskriver elverestaurering slik
(forf.overs.):»Elverestaurering er målrettet forbedring
av fysiske og økologiske forhold knyttet til vassdrag».
I uttrykket ligger det at noe som er gått tapt ved
elvas egenskaper skal gjenopprettes, men i mange
sammenhenger brukes dette også om tiltak som går
ut over ren gjenskaping av naturtilstand: bygging av
fisketrapper, stabilisering av elvekanter med ulike
typer konstruksjoner, aktiv fiskepleie osv. Det kan
også dreie seg ikke bare om forbedring av utseende
og miljøforhold knyttet til kanaliserte elver, men når
man går inn på beskrivelse avelverestaureringsprosjekter i utlandet, vil man ofte se at det kan dreie seg
om et bredt spekter av ulike problemstillinger i både
regulerte, kanaliserte og naturlige vassdragssystemer.
Mye av innsatsen er dessuten rettet mot ulike typer
effektovervåking, og ikke alltid tiltaksrettet.

I forbindelse med dette prosjektet ble det foretatt et
søk på stikkordene 'river restoration' på Internett.
Det ble en rekke treff på emneordene, særlig i USA,
men det viste seg fort at svært få av disse egentlig
hadde noen særlig relevans til prosjektet. Ut fra de
undersøkte prosjektene kom det fram at elverestaurering ble brukt om så forslgellige prosjekter
som:
• Avbøting av redusert vannføring som følge av for
omfattende irrigasjon
• Overvåking av ulike forurensningskomponenter i
vassdrag
• Forbedring av fiskehabitat gjennom kultiveringsarbeid
• Flomreguleringstiltak
I den danske vannressursloven omhandler avsnittet
om vassdragsrestaurering disse fem punkter:
• Etablering av kunstige overhengende elvebredder
• Utlegging av storstein
• Utlegging av trestokker og lignende langs elvebunnen
• Etablering av strømkonsentratorer
• Etablering av gyteområder
Hansen et al. (1996) kritiserer lovteksten for sin
snevre og spesielle ordlyd, og forklarer den med at
det dels under lovforberedelsene var så sterk fokus
på "dreneringsinteressene", og dels med at
restaureringskonseptet i stor grad var hentet ukritisk
fra referanseprosjekter i USA, som da stort sett dreide
seg om forbedring av fiskehabitat. I praksis har
elverestaurering fått et noe videre betydningsinnhold enn det ovennevte også i Danmark, se senere
avsnitt med omtale av ulike typer prosjekter.
Begrepsdiskusjonen i Danmark kan være tankevekkende for hvordan vi bør velge å bruke begrepet i
Norge. Vi kan velge en spesifikk og avgrenset betydning som bare omhandler en spesiell type prosjekter
(for eksempel miljøforbedringstiltak i kanaliserte
elveløp), eller bruke det generelt om alle typer
miljøtilknyttede tiltak i vassdrag (habitatsundersøk13

elser, kalkingsprosj ekter, biotopj usteringsprosj ekter,
vannbruksplanlegging, minstevannslipping osv.).
Mange av disse begrepene har allerede et ganske
velavgrenset innhold, og det kan virke forkludrende
å legge disse inn under nye begrepsoverbygninger.
For norske forhold anbefales det å gi begrepet elverestaurering en romslig, men likevel avgrenset betydning. Det kan tentativt være:

Madsen (1995b) viser et eksempel på et oppsett av
ulike målsettinger for ulike planleggingssituasjoner.
Målsettingene er mest relevante for danske forhold ,
og konsentrerer seg for det meste om fiskeribiologiske forhold, men viser generelt nytten av å
klargjøre at det finnes ulike målsettinger. Noen
målsettinger det er viktig å diskutere, er drøftet i de
følgende punkter:

• Tiltak i vassdragsavsnitt som gjennom tekniske
inngrep er fjernet sterkt fra en naturlik tilstand
• Helhetlig pregede tiltak som både omfatter
utseende, økologi, flora og fauna
• Helhetlig pregede tiltak som omfatter både selve
elveleiet og elvebredder

Flom- og erosjonssikring skal opprettholdes
Utgangspunktet for kanaliserings- og forbygningstiltak er å forebygge flom- og erosjonsskader, og det
er vanskelig å tenke seg aksept for å svekke flomvernet. Likevel kan det være riktig å vurdere noen
nyanser i dette. Har de lokale og samfunnsmessige
forutsetningene endret seg siden tiltaket ble iverksatt? Overstiger verdien av de arealene man ønsker å
beskytte ulempesverdien ved redusert miljøkvalitet?
Er det lagt inn større sikkerhet enn nødvendig, eller
er det litt å gå på? Hva slags påregnelige flommer er
det riktig å dimensjonere kanalen etter i dagens
situasjon?

R*etnpp I Gr_ AI Dlnm.n. Er dette eIv. . . .urer!ng7

(Foto fnI RIv.. Restonrtlon - o.llh Experlente . nd ExMIpI_)

Målsettinger
Før et elverestaureringsprosjekt igangsettes, er det
fornuftig å formulere noen målsettinger for hva man
vil oppnå med tiltaket. Noen målsettinger kan være
motstridende, og det vil da være klargjørende for
prioriteringen å avdekke dette på et tidlig stadium i
planleggingen. Er potensialet stort for å utvikle
fiskepopulasjonen, kan det hende at estetiske forhold
må underordne seg dette. Er fiskeinteressene derimot små, kan det være riktig å konsentrere seg om
rent utseendemessige forbedringer. Terskler kan for
eksempel være positivt for utseendet aven elv med
liten vannføring, men negativt for fiskeribiologiske
forhold hvis viktige strykstrekninger blir borte. På
den annen side kan terskelbassengene motvirke
bunnfrysing og gi overlevelsessteder for fisk vinterstid. Mer stillestående vann kan ellers også ha negativ
innvirkning på vannkvaliteten, men hvis det er lite
forurensnings tilsig og elva er næringsfattig, kan
dette ha liten betydning.
14

Det bør også vurderes om andre sikringsmetoder kan
tas i bruk. I mange land har man etter hvert prøvet
ut biologiske forbygningsmetoder der trær med godt
rotnett brukes til å armere elvekanten. I Norge har
det vært en stor skepsis til dette fordi man frykter at
trevegetasjonen ikke er motstandsdyktig nok overfor
store flompålqenninger. Trærne kan løsne, drive med
strømmen og stuve opp løpet, samtidig som erosjonskreftene kan undergrave elveskråningen.
Norske forhold kan nok være tøffere enn mange
andre steder, med langsom og dårlig tilvekst for
vegetasjon, og med mange bratte, næringsfattige
vassdrag med liten flomdemping. Det er klart at
vegetasjonsarmering er utsatt mens de er i
etableringsfasen. Likevel er det grunn til å vurdere
om ikke andre teknikker enn tradisjonell steinforbygning kunne gjøre nytten på i hvert fall en del
lokaliteter.

Kanaliserte elvestrekninger skal se bedre ut
De senere årene er det blitt en økt fokusering på de
estetiske forholdene i omgivelsene. Plan- og bygningsloven stiller strengere krav til bygeskikk og utforming.
Kanaliserte elvestrekninger kan ikke sees løsrevet fra
disse utfordringene. Elva er ofte det mest sentrale
elementet i kulturlandskapet. og har stor betydning
for hvordan vi oppfatter et sted. Mange kanaliserte
elvestrekninger er trolig unødvendig sterile. Med
oppmykingstiltak bør det være mulig å bedre tilstanden uten å gå vesentlig på bekostning av flomberedskapen. Det er heldigvis sjelden nødvendig å
omkalfatre hele situasjonen for å oppnå vesentlige
forbedringer. Mange tiltak kan være både beskjedne
og lite kostnadskrevende. men samtidig virkningsfulle.
Bedre forhold for biologisk liv
Som regel er det sammenfallende interesse mellom
ønske om å bedre elvas utseende og å bedre forholdene for biologisk liv. I noen tilfelle kan det imidlertid som nevnt være motstridende hensyn som må
avveies .

sjelden være uenighet om at et variert og frodig
vegetasjonsbilde vil være gunstig for både utseende
og biotopforhold.
Det bør som et minimum gjøres en fiskeribiologisk
grovvurdering av aktuelle restaureringstiltak som
ledd i planleggingen. Er dette ikke tilstrekkelig. må
det gjøres en nærmere vurdering. Blant annet kan
det være aktuelt å ta i bruk Vassdragssimulatoren
som et planverktøy for å vurdere forhold knyttet til
for eksempel vanndekket areal. vanntemperatur.
vannkvalitet. isprosesser og mikrohabitat.
Øke og tilrettelegge for flersidig bruk
Elva har ofte stor lokal betydning i rekreasjonssammenheng. men det er også mange eksempler på
at bruksverdien er svekket på grunn av vassdragsreguleringer. manglende miljøkvaliteter og dårlig
tilgjengelighet. Kanaliserte elver oppfYller ofte de
rekreative kvalitetene dårlig. og i et restaureringsprosjekt vil det være et viktig mål å øke tilgjengelighet
og flersidig bruk av elva. Vei på en maksimalt bratt
skråning langsmed en elver ofte en sterk barriere for
slik tilgjengelighet. og det vil ofte være aktuelt å
vurdere om det er tiltak som kan avbøte dette.

Det er særlig ønsker om tiltak i selve elveleiet som
kan trekke i ulik retning. I elveskråningene vil det
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Prinsippløsninger
På de følgende skissene av et gitt kanaltverrsnitt er
det angitt et sett ulike prinsipper for tiltak i elveskråningene. Disse er utarbeidet med utgangspunkt i
situasjonen i det aktuelle prosjektet i Måna. men har
langt på vei allmen gyldighet og viser noen av de
interessekonfliktene som må aweies når
restaureringsplanen skal utformes.

Snittet viser en situasjon med et bredt kanaltverrsnitt og lite restvannføring. og en volltopp med
traktorvei på høyre bredd. Bak traktorveien ligger
landbruksarealer. På venstre bredd ligger riksveien i
det aktuelle prosj ektet. Hensikten med de viste
tiltakene er å oppnå slakere og mykere skråninger
som gir en mer variert form og bedre grunnlag for
vegetasj onsetablering.

Flytting av volltoppen
Ved å flytte volltoppen innover kan skråningen slakes
ut som vist på skissen:

Volltoppen flyttes innover
Skråningen slakes ut

Fordeler:

Svekker ikke flomvernet
+ Fleksibel form med mulighet for stor
utseendemessig variasjon
+ Traktorveien på volltoppen kan opprettholdes
+ Kostnadsmessig gunstig - relativt god massebalanse

Ulemper:

+

+

Tap av landbruksareal
Mer omfattende enn å bare skave av toppen

Senking av volltoppen
Ved å senke volltoppen kan man anlegge en slakere
skråning på grunn av mindre høydeforskjell og
tilgang på masser fra toppen:

Vollloppen senkes

Fordeler:
+
+
+

+
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Mindre dominerende flomverk
Landbruksarealet opprettholdes
Traktorveien på volltoppen kan opprettholdes
Kostnadsmessig gunstig med god massebalanse

Ulemper:
+

Svekker flomvernet på store flomvannføringer

Slake ned volltoppen
Ved å slake ned den øverste delen av volltoppen kan
den øvre delen av skråningen mykes opp og legges
mindre bratt:
Volltoppen Innsnevres og ovre
del av skrån ingen slakes ut

Fordeler:
+ Svekker ikke flomvernet
+ Slakere og mykere topprofil
+ Landbruksarealet opprettholdes
+ Kostnadsmessig særlig gunstig - rimelig løsning

Ulemper:
Går på bekostning av traktorveien
Har begrenset virkning i den nedre delen av
skråningen

Tilførsel av masse
Det tilføres netto masse for å kunne slake ut profilet
og etablere vegetasjon:
Skråningen slakes ut
ved å tillore netto masse

Fordeler:
+ Svekker ikke flomvernet (ubetydelig innsnevring
av tverrsnittet)
+ Fleksibel form med mulighet for stor
utseendemessig variasjon
+ Traktorveien på voll toppen kan opprettholdes
+ Landbruksarealet berøres ikke

Ulemper:
Dårlig massebalanse kan gi dyrt prosjekt
+ Økt fare for utvasking i skråningsfoten ved flom

Armering av skråningen
Her endres ikke skråningsprofilet, men det legges ut
armering av geotekstil eller lignende for å fremme
vegetasj onsetableringen:
Skrå ningen slakes ut
ved å tillore netto masse

Fordeler:
+ Svekker ikke flomvernet
+ Lite areal- og massekrevende
+ Traktorveien på volltoppen kan opprettholdes
+ Landbruksarealet berøres ikke

Ulemper:
Fortsatt stivt elveprofil
Ser kunstig ut i etableringsfasen
Relativt kostnadskrevende
Avhengig av riktig teknisk utførelse
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Noen av løsnings prinsippene som er vist på de
foregående sidene kan i mange saker betraktes som
uaktuelle. Blant annet er det nok stor skepsis mot å
svekke flomvernet ved å senke volltoppen, om enn
bare marginalt. Driftsveiene i landbruket kan ha
større eller mindre betydning, og det kan være
bakenforliggende areal som ikke er produktivt. I
praksis vil det vanligvis være ønskelig å lage en miks
av noen av disse løsningstypene, dels for å finne
kompromissløsninger, dels for å skape variasjon i
utseendet gjennom bruk av ulike virkemidler.

Eksempler fra utlandet
Elverestaurering er som nevnt blitt et ganske omfattende aktivitetsfelt i internasjonal sammenheng.
Noen steder er elverestaurering blitt til som en
forlengelse av tidligere forbygningsmetoder med
større vekt på økologiske hensyn og bruk av ingeniørbiologiske metoder som supplement til tradisjonelle
forbygninger (fra 'Streambank stabilization' til
'Streambank restoration'). I andre sammenhenger
kan det dreie seg om helt andre og stedvis mer
radikale tiltak som gjenskaping av gamle
meanderløp osv. Som tidligere nevnt er det etablert
et europeisk senter for elverestaurering, og i alperegionen har det snart gjennom tyve år utviklet seg
et eget fagmiljø omkring ingeniørbiologi og naturlik
vassdragspleie (Kaupa 1980). ECCR refererer i sin
internettbulletin at det nå finnes en liste på ca. 1000
referanser. I dette prosjektet har det ikke vært mulig
å gå systematisk gjennom dette, men på bakgrunn av
kontakter og kunnskap ble det valgt å konsentrere
seg om noen prosjekter og noen tiltakstyper som
delvis kunne virke fornyende på kunnskapen i Norge,
delvis ut fra prosjektenes relevans, og delvis fordi
disse miljøene synes å ha utviklet god erfaring og
kunnskapsmessig tyngde innenfor feltet.
Danmark
I 1996 ga Danmarks Miljøundersøgelser ut en bok
som omtalte 24 ulike eksempler på restaureringsprosjekter foretatt i Danmark i perioden 1981 - 1996
(Hansen etal. 1996). I denne boken er det også lagt
vekt på å beskrive prosessen fra problemkartlegging
via utforming av prosjektforslag, politisk behandling,
finansiering og gjennomføring. Det er i følge boken
foretatt en nasjonal tilstandsregistering i 11 000 (!)
danske vassdrag, som konkluderte med at to tredeler
av vassdragene ikke hadde tilfredsstillende miljøstandard i henhold til et kriterieoppsett som ble
formulert på forhånd. I halvparten av tilfellene var
det for stor forurensningsbelastning som var proble18

met, men mangelfull fysisk variasjon som følge av
kanalisering var også årsak til ca. 15 % av
problemkarakteristikkene.
På bakgrunn av disse registreringene ble det formulert følgende punktliste for elverestaureringstiltak:
• Gjenskape meandrerende elveløp
• Begrense tilførselen av finsedimenter (leirpartikler)
• Gjenskape eller forbedre våtmarksområder
• Skape større fysisk variasjon både i og langs
vassdrag
• Øke artsmangfoldet blant plante- og dyrearter
• Bedre forholdene for rekreasjon: fisking, turgåing,
seiling, fugletitting og jakt
• Generelt "bedret livskvalitet"
De fleste tiltakseksemplene som er beskrevet er
relativt små og avgrensede prosjekter. Tiltaket har
kommet i stand gjennom finansiering fra flere
kilder: grunneiere, interesseorganisasjoner, kommuner, amtsstyreiser, statlig forvaltning og fond. Noen
av de største prosjektene har i hovedsak blitt finansiert gjennom EUs LIFE-program. Boken er spesielt
nyttig fordi den konkret beskriver hvordan de ulike
prosjektene har kommet i stand, hva som har vært
gjort, og kostnadene for tiltaket i danske kroner. Her
skal kort nevnes noen av de mest interessante:
LerkenfeId Bæk ved Viborg
Her ble sju terskler, som var anlagt for å hindre
erosjon, fjernet og erstattet med kunstig byggede
strykstrekninger (riffles) kombinert med utlegging
av gytegrus. Hensikten var å bedre gyte- og oppvandringsforholdene for ørret, samt å gi bekken et
mer naturlig utseende. Elva ble observert et år etter
bygging med tanke på økt erosjon, som da var av
begrenset omfang. Det fremgår ikke om det har vært
større flompålqenninger i denne perioden.
Storå Elv ved Holstebro
Her er det anlagt en kunstig oppgangsstrekning for
fisk som erstatning for en fisketrapp som ble anlagt i
forbindelse med et elvekraftverk, og som fungerte
dårlig. Det ble lagt inn stryk med gytegrus og hvilepartier på den 655 m lange nye strekningen. Det er
konstatert at det har skjedd gyting der gytegrus har
vært lagt ut, men omfanget er ikke kartlagt.
Brede Elv ved Løgumkloster
Her er en etablert kanal gjenfylt og erstattet med en
ca. 3 km lang meanderstrekning som er tilnærmet
identisk med elveløpet før kanaliseringen. Elvebun-

nen, som hadde senket seg nokså mye, ble samtidig
løftet.
Det ble samarbeidet tett med de berørte grunneierne
i prosjektet. Det er konstatert større artsmangfold og
bedret oppgang av sjøørret etter iverksetting av
tiltaket. Det er planlagt restaureringstiltak på flere
elveavsnitt i Brede Elv i tiden fremover.
Danske prosjekter og erfaringer bør først og fremst
kunne ha relevans for lavlandsstrekninger i Norge ,
for eksempel i ravinelandskap og større elvesletter.
Med hensyn til planprosess, organisering og finansiering bør dansk satsning kunne være inspirerende
for man ge.

"'nlke ...,.....u....tngHbempler: lerk_feid BIIk (over),
Stor' elv (til hllYfe) og Brede elv (nedenfor).
(Alle foto fnI RIv.. Restoretlon - D_lsh EJqIerI_ces end EDmples)
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Sverige
Det er etter det vi kjenner til ikke skjedd så mye
systematisk utviklingsarbeid i form av spesielle
prosjekter og utredningsinnsats på elverestaureringssiden i Sverige. men derimot er det skjedd en del
interessant på produktutviklingssiden de siste årene.
Bl.a. har firmaene Thulica AB og Svanska L6vtrad AB i
samarbeid utviklet et stort utvalg systemløsninger
for vegetasjonsetablering i våtmarkssoner og langs
vassdrag som virker funksjonsdyktige og konkurransedyktige i pris og utførelse. Flere av de tiltakstypene

Undomeln under .nlegll og ett 'r etter (legIle foto: Len...rt RlnptrOm)
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som er beskrevet senere i denne publikasjonen er
basert på disse løsningsforslagene. Noen prosjekter
basert på disse teknikkene er også gjennomført i
Norge. bl. a. på veifylling langs elvestrekninger i regi
av lokale vegkontor (Statens vegvesen Oppland. ved
Otta).
Bildene nedenfor viser utviklingen på ett år ved
Lindomeån utenfor G6teborg. der en tradisjonell
steinkledd erosjonsvoll ble kledd med kokosmatter
og tilplantet.

Alperegionen
Alperegionen er kjennetegnet ved et fagmiljø som
har prøvet u t og etter hvert har høstet mye erfaring
med et bredt spekter av restaureringsteknikker. Det
fo regår kunnskapsutveksling mellom miljøer i både
Bayern. Østerrike. Italia og Sveits. Alperegionen har
spesiell interesse for oss fordi de har elve- og bekkesystem er som har mer likhetstrekk med våre ofte
bratte vassdrag enn mange av de mer
flatlan dspregede og vannrike elven e som ellers
dominerer i Sen tral-Europa.

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim - diverse prosjekter
Det har innenfor vassdragsforvaltningen her tillands
etter hvert blitt gjennomført en god del studiereiser
til Bayern. der det er knyttet mange faglige kon takter. I forbindelse med dette prosjektet ble det også
foretatt en studiereise til regionen. der man i regi av

IBayern er det gjennomført en rekke elvwlltliurerlngsprosjekter
som her Int_ for nOl'lke fegfolk. Forhold lom utfllrlngsmiter og
steInstIlffeIler lom her v.rt brukt er for eksempel ev betydnlnll
(over).

ni venstre: Rlltliurerinll ev en lendsbyperk med bedeleguner og
ImIftIllltein for Asikre elvekentene.
Nedenfor: StrekninIl med treppekulper Iforelpelendsbp I elven
WeI ...ch n.r ICreuth.

(Alle foto: Einer Berg)
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Wasserwirtschaftsamt Rosenheim foretok en befaring langs elva Mangfall, der ulike til tak var gj ennomført over flere år, og der elva hadde flere ulike
partier som hadde likhetstrekk med en typisk norsk
elvegradient.
Det har blant annet blitt bygget en rekke trappekulper i Mangfall. Erfaringene etter flompåkjenninger er at disse konstruksjonene motstår
påkjenningene godt. Ellers er det lagt ut storstein,
buner, trerøtter osv. for å skape mer varierte
strømningshabitater. På noen strekninger har undersøkelser av fiskebestanden påvist en positiv utvikling
både i artssammensetning og bestand etter at tiltak
ble iverksatt.
Landschaftswasserbau - fagomrfJde ved Wien Tekniske
Universitet

I regi av Wien tekniske universitet er det avholdt
flere seminarer og utgitt seminarrapporter som
omhandler vassdragspleie og ingeniørbiologiske
metoder for erosjonssikring (bl.a. Kaupa et al. 1980
og 1982). Bruk og utforming av buner og vegetasjonsetablering i elveprofilet er grundig omtalt. illike

vegetative armeringsmetoder er blant annet godt
oppsummert i en artikkel av Schiechtl i Kaupa (1982).
Blant annet beskrives metoder for utlegging av
såkalte "Levende børster og kammer", som er et
flettverk av grener og vedstiklinger som legges ut
som en matte som et første stadium i en suksesjon
mot ny våtmarksone. Bunene blir gjerne oppbygget
som en kombinasjon av steinarmering og vedstiklinger. Det er også beskrevet utførelse av loner og
bakevjer, som utlegges særlig ut fra biotopformål.
Også her kombineres byggverket med ulike typer
vegetasj onsetablering.

USA og Canada
Det har etter hvert blitt stor aktivitet på dette feltet i
både USA og Canada. Mange av de teknikker og
løsninger som er tatt i bruk er hentet fra europeiske
prosjekter, men det er også skjedd en egentuvikling
både på løsnings- og produktutviklingssiden. Ikke
minst er det utgitt flere håndbøker og publikasjoner
som sammenfatter de fleste kjente teknikker og
metoder for utførelse. Publikasjoner som har gitt
viktige innspill til dette prosjektet er: "The WES
Stream Investigation and Streambank Stabilization
Handbook" (Biedenham, Elliott og Watson 1997),
"Stream Corridor Restoration" ( Dubos in prep.) og
"Riparian and Streamside Erosion Control Handbook" (Thompson og Green 1994).

Prosjektleder. seksjonsleder ved NVE-VN og regionsjefen i NVE-RS deltok høsten 1997 på et arbeidsseminar i regi av Illinois Environmental Protection
Agency (Illinois EPA) der en rekke prosjekter og
metoder for erosjonssikring og miljøforbedringstiltak ble presentert. I et etterfølgende befaringsprogram ble det blant annet sett på forsøk med ulike
typer vegetasjonsetablering (vedstiklinger), strømvriderterskler (bendway weirs), lunke re (rugger) og
sedimentfangere (fiberrruller, hønsenetting). Det var
snakk om relativt små og stilleflytende elvestrekninger, men det ble opplyst at det kunne gå
relativt store flommer i elvene.
Waukegan River

.Levend. ømer ogummera. Med kjent tysk llrundillhet er det utarbeIdet en rekk. tegnlnller ogenvlsnlnller for ullk.lnnretnlnll_ for Inllenl .....
biologi•• tiltak. (Schlechtl1912)
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Waukegan River er en forholdsvis liten innløpselv til
Lake Michigan i en forstad nord for Chicago. Elva
renner gjennom et parkområde, og omkring 1990
oppsto det store erosjonsskader som gjorde parken
delvis utilgjengelig. Illinois EPA og den lokale parkforvaltningen fremmet et forslag overfor den statlige
vassdragsforvaltningen å bruke Waukegan River som
et demonstrasjonsanlegg for elverestaurering.

Det var også en lokal fiskestamme i elva som man
ønsket å overvåke som del av programmet. Prosjektet
ble iverksatt i perioden 1992-94, med bruk av
lunkere, fiberruller og såkalte a-jacks som stabiliserende konstruksjoner, kombinert med vegetasjonsetablering. Disse konstruksjonene motsto kraftige
flommer både i 1992 og 1993, og elva har fått et
naturlikt og samtidig stabilt preg. Det viste seg i

ettertid at kulpene på strekningen var i grunneste
laget sommerstid for optimal utvikling av fiskestammen, selv om ungfiskbestanden hadde en positiv
utvikling. Det ble derfor i 1996 bygget noen løsmasseterskler kombinert med utgraving av noen av kulpene. Prosjektet er godt dokumentert i flere rapporter (Roseboom et al. 1995 og 1996).
øverst til venstre og nederst: Wllukegan RIver. øverst til h.,re: Skokle
riv•. (Foto: Einar a.sa>
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Skokie River
Skokie River renner gjennom Chicago Botaniske
Hage, og her var det også store erosjonsproblemer
som førte til ustabile kanter. blottlegging avavløpsog drensledninger osv. Sedimenttransporten i elva
førte også til høy turbiditet som følge av dette. Det
ble i 1993 derfor bestemt å iverksette erosjonssikringstiltak og forsøke å bedre vannkvaliteten. Det
ble satset på å prøve ut ulike biologiske erosjonssikringsteknikker; utplanting av den stedlige arten
præriegras (Spartina pectinata) som har et kraftig
rotsystem, vedstiklinger av Salix-arter og utlegging av
grenflettverk (nokså tilsvarende hva man i tyskspråklige land kaller "Levende børster og kammer",
se tidligere avsnitt om tyske erfaringer). Det er også
prøvet ut ulike former for sedimentfangere, blant
annet hønsenettingremser og anlegging av fem ulike
våtmarkssoner.
Norske eksempler
Det er som nevnt innhentet mye kunnskap om
vassdragsmiljøet, ikke minst gjennom Terskelprosjektet og Biotopjusteringsprogrammet. Mye av
dette har relevans for delløsninger i et elverestaureringsprosjekt. Kjennskapen til disse prosjektene antas
å være såpass utbredt i fagmiljøet at det er valgt ikke
å gå nærmere inn på omtale av dette. I stedet omtales noen nyere enkeltprosjekter som kan være nyttige
referanser for delløsninger i fremtidige elveretaurer-

Skolde riv.. (Foto: Einar ....
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ingsprosjekter, men som ikke utgjør noen fullstendig
elverestaureringsplan som sådan.

Prosjekt Miljømessig erosjonssikring
Prosjekt "Miljømessig erosjonssikring" som er
igangsatt ved NVE Region er pr. i dag antakeligvis det
viktigste systematiske tiltaket for utprøving av ulike
erosjonssikringsteknikker. Her inngår blant annet
utlegging av prøvefelt for ulike produkttyper i
kombinasjon med ulik vegetasjon (Sneve 1997). Det
blir utarbeidet rapporter fra de ulike lokalitetene
som inngår i dette FoU-prosjektet etter hvert som
man vinner erfaring.
I et par av delprosjektene har man blant annet prøvet
ut kokosmatter. I prosjektet "Kliin kokos i Reisadalen " ble en veiløst beliggende elveskråning stabilisert med slike matter. Det var tidligere foretatt
midlertidig sikring med steinsetting og vegetasjon.
Mattene ble fraktet inn med snøscooter om vinteren,
og rodd over elva når arbeidet ble igangsatt sommeren etter. Vegetasjonen på stedet ble kuttet ned til
bakkenivå og brukt som underlag for mattene.
Parsellen ble gjødslet og tilsådd. og det ble foretatt
steinsikring i foten. Tiltaket ble evaluert ett år etter
etablering, og både stabilitet og vegetasjonsutvikling
ble vurdert som vellykket (Lyngstad og Strand 1997).
I Åelva i Ibestad ble det også brukt kokosmatter for å
stabilisere en sandmel som ligger i tidevannssonen

ved utløpet av elva. Vegetasjonsutviklingen var
markert bedre der kokosmatten var lagt ut enn på
tilgrensende felt. Det antas at kokosmatten er gunstig både på grunn av bedret stabilitet og dens
fuktighetsbevarende egenskaper (VRN Notat 24/96).
Gudbrandsdalslågen ved Otta

På en steril og steinkledd elvekant der riksveien går
på en fYlling ut mot elva er det av Statens vegvesen
gjort forsøk på å fremme vegetasjonsetablering ved å
legge ut fiberruller med planter og vekstjord. Rullene
er lagt 45° på fallretningen som bildet nedenfor
viser. Hensikten er at disse vegetasjonspølsene skal
tjene som kjernevegetasjon og spredningskilder for
ny vegetasj on. I denne tidlige utviklingsfasen ser
situasjonen kunstig ut, men det vil være interessant
å følge utviklingen over tid. Antakelig vil konturene
viskes ut litt etter hvert.
Drammenselva ved Mjøndalen

I prosjektet d llln kokos I R.... c111I ..... ble_ttene rodd lIVer elva
(Foto:YRN)

Måna

I tillegg til FoU-prosjektet i den nedre delen av Måna,
er det planlagt utført en rekke tiltak i den øverste ca.
2 km lange strekningen av elva som renner gjennom
Rjukan sentrum. Blant annet er det planlagt å bygge
flere trappe kulper.

Ved Mjøndalen vil NVE Region Sør gjennomføre et
miljøforbedringsprosjekt aven erosjonssikret kant i
Drammenselva. Det skal utprøves kombinasjoner av
ulike vekstmedier, geotekstiler og vegetasjon. Blant
annet utprøves en vekstmasseblanding av bark, pukk
og jord. Det blir også lagt ut et forsøksfelt med
kokosmatter ved siden aven ubehandlet strekning.
Prosjektet er en del av prosjektet Effektregulering
Miljø - delprosjekt: erosjonssikring.

VIIAIlserlnlllY pI_legte tllt.k l IMe dailY ~M I "'uk_ .entrum(Foto: HlIYdefoto AS. Fot_lpulujon: Inter ,... ASIIN"BY)
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Ulike tiltakstyper

Tiltak i elveleiet og elvekanten
Hovedproblemet med elveleiet i kanaliserte elvestrekninger er ofte at elvetrauet er så sterilt og
ensartet utformet. Et slikt utglattet elveprofil er
funksjonelt med tanke på å kunne lede store vannmasser hurtig og smertefritt gjennom kanalen ved
store flomvannføringer, men det er både et estetisk
og biologisk problem i resten av tiden hvor vannføringen er mer normal. Dertil er kanaltverrsnittet
vanligvis svært bredt i forhold til normal vannføring
for å kunne ta unna de store flomvannvolumene.
Inntrykket av elva kan derved i de fleste av årets
dager bli nokså slunkent og puslete. Er elva i tillegg
regulert, og med liten eller ingen restvannføring,
kan resultatet bli svært så steinørkenpreget.
Også kanaliserte elver bør få tilbake noe av sitt
"hydrauliske mangfold" . Av den grunn er det etter
hvert utviklet en rekke biotop- og miljøtiltak som
kan tas i bruk for dette formålet.

De aller fleste aktuelle biotop- og miljøtiltak er
omtalt i Vassdragshåndboka (1998), som har et eget
kapitel om dette emnet. Det henvises til denne boka
som en nyttig referanse for en samlet beskrivelse av
tiltak og virkemåter, og emnet blir derfor ikke
gjentatt i detalj her. Stort sett er de biotopforbedrende eller biotopjusterende tiltak som er nevnt
minst like aktuelle for kanaliserte som for naturlige
(om enn gjerne regulerte) elveløp.
Noen at disse tiltakene er til nå mindre brukte og
ikke så kjente som andre. Det blir derfor lagt vekt på
å omtale noen av disse mindre vanlige tiltakstypene,
særlig de som har vært vurdert som aktuelle å prøve
uti Måna.

..... - lIVente del lIV strekninIlen der det er pllln'-llt e1verestaurerln ....tlltak (Foto: Jen Hennlnll L'AbH-Lund)
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Terskler
Det er gjennom de siste årtier bygget en rekke
terskler i forskjellig utforming og materiale i norske
vassdrag, og gjennom Biotopjusteringsprogrammet
m.fl. er det vunnet mye kunnskap om tersklers
virkemåter på biologiske og landskapsmessige
forhold . Terskler kan tjene en rekke formål av biotopog miljømessig art. Noen av disse er:

• Utseendemessig forbedring av regulerte elveløp
• Bedring av vilkår for fisk og annen fauna
• Stabilisering av grunnvannsnivå og heving av lav
vannstand
• Sikre vannforsyningen tiljordbruksvanning,
brannberedskap m.v.
Terskler vil også kunne påvirke de hydrologiske
forholdene i elva:
• Terskler kan fungere som sedimentfeller og
masseavlagringsområder
Lengdesnitt A·A

o?,

'. ~

•• •

Sett ovenfra

• De kan redusere belastningen på elvebunen og
redusere graving i elveleiet
• Terskler kan fungere som energidrepere som tar
unna belastning på erosjonsutsatte områder
En type terskler som til nå har vært lite tatt i bruk i
Norge, er trappekulper. Det er også brukt andre
betegnelser på denne typen konstruksjoner; i
Vassdragshåndboka er den eksempelvis benevnt som
Celleterskel (strømterskel). RingterskeI er også brukt på
grunn av konstruksjonens form.
I Alperegionen har man etter hvert høstet lang
erfaring med denne typen terskelkonstruksjoner
(tysk benevnelse er gjerne "Sohlrampe" , som spiller
hen på at det er snakk om en konstruksjon som
ramper ned elveleiet i flere sprang over en forholdsvis bratt og kort strekning).
Trappekulpene er bygget opp med ringformede
småkulper som tar fallet i flere små sprang. Fordelene med konstruksjonen kan være flere. Ved å
fordele fallenergien over flere småsprang blir kulpgravingen nedstrøms terskelen mer kontrollert.
Konstruksjonen blir også i mindre grad en sperre for
oppvandring av fisk. Erfaringer fra Bayern tyder
dessuten på at ringformen fordeler de mekaniske
påkjenningene ved flomvannføringer bra. Steinene
låser hverandre. I følge fagfolk er det påvist få skader
på disse konstruksjonene selv etter ganske store
flommer.
Trappekulper kan karakteristisk ta opp et fall på
opptil 1 : 15 fordelt over en 30 m lang fallstrekning.
Med riktig utforming av trappekulper kan elva få et
ganske naturlig utseende ved å variere og forrykke
plassering og størrelse på småkulpene.

"hppekulpa".

OVer: 'rll1llpp for Utf.... H (m. v.sd. . . .dboU)
Under: ebempel pA tr.ppekulp fr• ..". .....ch I Bayern (Foto: Einar "g)
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Buner
Buner er utstikkere i elveløpet som leder og konsentrerer strømmen i elveløpet. De brukes både for å
bedre erosjonskontroll (sikringsbuner) og som
biotopjusterende tiltak (biotopbuner). Buner leder
strømmen vekk, og vannhastigheten øker på motsatt
bredd. Det er derfor vanlig å plassere buner i yttersving, der pålq enningen er størst. Bunene vil endre
masseavlagringsmønsteret lokalt. Rett utenfor
bunespissen vil det skje utgraving av ny dypål, mens
det vil s~e økt masseavlagring i innersvingen på
motsatt side. Retningen på buneaksen vil bety mye
for strømningsbildet i elva. Det kan anlegges både
rette, medstrøms og motstrøms buner. Rette og
motstrøms buner gir minst erosjonspålqenning ved
bunespissen. Medstrøms buner styrer hovedstrømmen kraftig over mot motsatt side av elva.
Bunene blir hos oss vanligvis bygget av stein, eventuelt med ~erne av eksisterende elvebunnmateriale.
Det finnes imidertid eksempler på at bunene blir
bygget av eller supplert med annet materiale: trerøtter, stokker osv. «Levende børster og kammer»,som er
vist på tegningen på side 21, er et eksempel på
supplering av bunen med vegetasjon.

Strømvriderterskler
Strømvriderterskler (bendway weirs) er egentlig bare
en variant av buner, og virker stort sett på samme
måte. Det karakteristiske ved strømvriderterskler er
at de er dykkede på normale vannføringer. Hovedvannstrømmen står over terskelaksen, men vannstrømmen vris likevel i retning av å stå normalt på
Stnmvrldert..... (bendw.y welr). NOI"INIlt er d.. dykket. men pli llrunn
IIIV v.nnf.rlnllltlkk. den her opp 1.lIen (Foto: E1M1r "g)

lIV ""dent
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c
Aben pli bunen (-> pIIv1rtrer Itr.mretnlnllen (Fr. v.ødr.........dboa)

denne. Derved s~er det samme med vannstrømmen
som ved tradisjonelle oppstikkende buner: strømretningen endres, og det s~er graving av dypål
utenfor terskelspissen og masseavlagring på den
andre siden. Fordelen med strømvriderterskler er at
de er relativt enkle og avdempede konstruksjoner
som ikke ruver så mye i elveleiet.
Både buner og strømvriderterskler er konstruksjoner
som kan bli utsatt for store mekaniske pålqenninger,
og det er nødvendig med tilstrekkelig dimensjonering, spesielt ved forankringen i elvekanten.

Opprydding og konsentrasjon av elveløpet
Både terskler og buner er i prinsippet spesiell typer
oppryddings- og strømkonsentrasjonstiltak. Formålet
er også gjerne det samme: å skape et mer variabelt
vannhabitat og å få større estetisk effekt ut av det
vannet som er til stede.
Ved opprydding i elveløpet vil det gjerne være aktuelt å foreta dette samtidig som det utplasseres
steingrupper, anlegges øyer o.a. som beskrevet
nedenfor.

Steingrupper
Utplassering av storstein skaper variasjon i
strømningshabitatet, og kan også bryte opp elveflaten visuelt. Storstein bør plasseres på strykpartier,
og ikke i stillestående bassenger. Thompson & Green
(1994) refererer et sett anbefalinger for utplasseringsmønster:
• En gruppe bør bestå av 3 - 5 steiner
• Gruppen bør ha en trekantet grunnform, og
plasseres i den nedre halvdelen aven strykstrekning
• Hvis det legges ut flere grupper, bør avstanden
mellom dem være minst 1/3 av elvas bredde

Avst.nden mellom stelnllruppen. Hr v..... minst 113 .v elv. bredd.
(Thompson a Green 1994)

Steingrupper angis å ha størst effekt i brede og
grunne elveløp med grus- og steinbunn. Steinene må
være så store at de ikke blir flyttet med strømmen
ved store vannpåkjenninger.

utleggingsmønstere er utprøvet. I Lågen ved Lesjaleirene ble det lagt ut røyser på ca. 8 X 5 m i areal i
faste mønster. I Søya er det lagt ut to flateterskler i
30 m lengde og hele elvas bredde, mens det i Teigdalselva er lagt ut rekker av stein for å skape skjul for
fisken.

Det er også gjort flere forsøk med utlegging av
steingrupper i norske vassdrag, blant annet gjennom
biotopj u steringsprogrammet (Eie et al. 1995). Flere

Det er kartlagt positiv utvikling både for vegetasjon,
bunndyrfauna og fisk etter iverksetting av tiltak.

Gytegrus
Det kan være en glidende overgang mellom utlegging av steingrupper, steinøyer og utlegging av gytegrus. Når vi snakker om steingrupper, mener vi
gjerne større stein og banker som vil være tørrlagt i
hvert fall deler av året. Gytegrus er normalt alltid
dykket.

St.n.1 IIvIIlllr sklul for fliken. hvllep __ polleslden og .ktIv.lOner pol
oppatr......den (Foto: E1n. "g)

Utlegging av gytegrus kan være aktu elt hvis det er
man gel på egnet substrat i elvestreknin ger der det er
poten siale for utvikling av fiskehabitat. I mange av de
dan ske elverestaureringseksemplen e har dette vært
foretatt, da problemet ofte har vært over skudd på
finsedimenter og mangel på strykstrekninger. Gytegrusen får også en funksjon som elemen t i å stabilisere elvebunnen.
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Det har vært positiv utviking av fiskebestanden i
flere av de danske eksemplene, men i hvor stor grad
det kan tilskrives utleggingen av gytegrus i forhold
til de andre tiltakene er mindre klart dokumentert.

øyer
øyer i elva kan ha flere funksjoner. De kan ha
funksjon som sedimentfangere, som nevnt over. Ved
liten vannføring vil det bidra til å konsentrere det
vanndekkede arealet, samtidig som et forgrenet
elveløp vil bidra til variasjon både i habitat og utseende. Hovedpartiet av øya må løftes over normal
flomvannstand slik at vegetasjon får sjansen til å
etablere seg. Hvis ikke blir øya bare en diffus grusør i
elva.
Hvis øya blir for stor eller for høy, kan den ha uønsket oppstuvende virkning ved storflom. øya bør
utformes slik at den virker mest mulig "strømlinjeformet", altså at den slipper vannet mest mulig
uhindret forbi med mindre det er spesielle grunner
til å bremse eller endre vannstrømmen på stedet.
Anlegging av øyer vil påvirke strømforholdene i elva,
og det må tas hensyn til dette ved planlegging og
plassering så man ikke får utilsiktede erosjonsvirkninger. I svingete elvepartier bør en øy for eksempel ikke plasseres sentrisk i løpet, men nærmere
innersving, da vannhastigheten blir størst der løpet
er smalest.
Det finnes også eksempler på "flytende øyer", se
illustrasjonen nedenfor. En fiberpølsekonstruksjon er
i dette tilfellet forankret med påler og rep uti elva.
Sannsynligvis har dette mest for seg dersom den
anlegges på en grunne eller sandbanke i elva, slik at
en videreutvikling av øydannelsen forseres. En annen
utradisjonell variant er å forankre store trestammer i
elvebunnen. Denne og andre løsninger for fiskeskjul
er vist i illustrasjoner på neste side. Hensikten er
først og fremst at den flytende trestokken skal gi
skjul for fisk. Over tid må man forvente at trevirket
blir vanrnettet, og at stokken synker til bunns.

5edimentfangere
Sedimentfangere er konstruksjoner forankret i
elvekanten som har til hensikt å fange opp
sedimenter og partikler som transporteres i elva. Det
viktigste formålet ved å gjøre dette, er å samle
organisk materiale som kan bidra til oppbygging av
nye vegetasjonssamfunn i elvekanten, men sedimentfangere kan også yte et, som oftest trolig beskjedent,
bidrag til å redusere finpartikkelinnholdet i vannet.
Slike sedimentfangere fungerer også i varierende
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grad som erosjonsvern og bølgebrytere (se illustrasjoner på følgende sider).
Den enkleste typen sedimentfangere består rett og
slett av grove hønsenettingremser som buktes ut elva
og endeforankres i landfeste. Et eksempel på dette
ble observert i Skokie River, der man hadde problemer med både kanterosjon og stort finsedimentinnhold i elva. Løsningen virket bare delvis vellykket.
Konstruksjonen er billig, men virker nokså spinkel.
Tilveksten av vegetasj on var variabel.
Mer utbredt er bruk av ulike typer fiberruller. Det
lages en pølse av fibernett (gjerne kokos fiber eller
lignende) som tylles med vekstmasse og forankres
med plugger i elvekanten. Slike konstruksjoner er
brukt både i USA og i Sverige, og finnes som kommersielt produkt. Det er gunstig å kombinere
fiberrpølser med å stikke pluggplanter i vekstmassen.
Sedimentfangere vil nok vanligvis ha størst effekt i
relativt stilleflytende elver som transporterer mye
finstoff. De vil ikke fange inn de grove steinfraksjonene som ofte dominerer i bratte, næringsfattige vassdrag som det jo er mange av i Norge.
Bruker man for enkle og spinkle konstruksjoner, er
det dessuten stor sannsynlighet for at de blir tatt av
den første større flommen hvis de ikke har fått god
tid til å stabilisere seg.
På tross av disse begrensningene, anbefales det å
prøve ut sedimentfangere under noe ulike forhold i
vassdrag også her hjemme slik at man kan vinne mer
erfaringer med muligheter og begrensninger.
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Flytende fI'/ (_Schwlmmklmpen Isllnds.). "tmlnn-Green syst_lnc.
gJenIlItt I Thompson '" Green 1994.

Lunkere (rugger)
Lunkere, eller rugger, som de foreslås kalt på norsk,
er åpne trekister som plasseres og forankres som
underbygg for ovenforliggende elveskråninger.
Konstruksjonen er mest kjent fra amerikanske
forhold. De eksemplene vi har sett har til nå for det
meste vært brukt i relativt små og stilleflytende elver
i prærielandskapet, men det er opplyst at de første
eksemplene på vellykket bruk av dem kom fra større
elver med relativt stor fallgradient både i Illinois og i
Wisconsin (Roseboom 1995).
Erfaringene med lunke re er gode der de har vært
brukt. De gir skjul for fisk, og konstruksjonene virker

solide og stabile. Lunkerne er stort sett laget som
kraftige trekonstruksjoner av hardved, gjerne eik,
men Roseboom angir i sin beskrivelse av prosjektet i
Waukegan River at det også har vært brukt konstruksjoner av resirkulert plastmateriale. Hvis lunkerne
konstrueres av trevirke, er det viktig at de stort sett
er dykket slik at treverket ikke råtner.
Lunkere finnes ikke i dag som kommersielt produkt.
Montering og utplassering har i de fleste prosjektene
som er beskrevet vært utført med innsats fra frivillige interesseorganisasjoner.
Lunkere er konstruksjoner det vil være svært interessant å prøve ut under norske forhold.

Eksempler pt utradlljonelle konstruksjoner brukt I elver.taurerInlll USA (GJenIlItt I Madsen 1H5b)
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Trerøtter
Både i Tyskland og USA har det blitt ganske vanlig å
bruke store trerøtter som biotopjusterende tiltak
langs elvekanter. Røttene gis en solid forankring i
sideskråning eller elvebunn, og bidrar til å skape et
mer variert strømningshabitat, skygge og skjul for
fisk og som sedimentfangere.

Tiltaket er trolig mer aktuelt i mange andre land enn
hos oss. Det er ofte sparsomt med naturlige forekomster av rotvelt fra storvokste trær, så tilgang på
materiale kan være begrenset. Derfor er det nok i
lavlandsvassdrag i Sør-Norge slike tiltak kan ha mest
aktualitet. Skal man plassere trerøtter i elva, må det
gjøres en vurdering av om tiltaket kan ha uheldige
oppstuvingsvirkninger, for eksempel ved å fange opp
drivtømmer og opprotede trær under flom.
Vassdragshåndboka anbefaler bare å bruke tiltaket i
sideelver og små bekker.

A-jacks

A-jacks er betongkryss som brukes for å sikre elvekanten der det er stor erosjonspåkjenning. Konstruksjonene graves godt ned i elvekanten og overfylles
med jord og tilsås, gjerne i kombinasjon med at store
steiner legges ut i elvekanten for å gi variasjon og et
naturlig utseende. Hvis overdekningen er liten eller
massene synker sammen eller renner av, kan det
oppstå en lite tiltalende situasjon med oppstikkende
betongarmer. Dette er derfor en produkttype som
ikke anbefales med mindre det er akutt mangel på
stein.

Snitt av .osjontllkrlng med lunk.e (til venstre) og A-JKks (ov.). Fr. Ros.
boom eul. 1997.

Nedenfor: SedImentfeng. av h_ettlng l Skolde RIv. med Innpl.ntet
p.... leg,.. (Innfelt dmq). Begge foto: EI ... r . .g
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Tiltak i elveskråningen
Hovedformålene med tiltak i elveskråningen er å
bryte opp en monoton form, og å fjerne det karrige
inntrykket gjennom å etablere vegetasjon. Et frodig
vegetasjonsbilde vil i seg selv løse mye opp på den
monotone formen.
For å oppnå dette er det viktigste å bygge opp et
stabilt dekksjikt. Det kan skje ved å slake ut vollen,
eller å armere den på en eller annen måte. Prinsippene for dette, samt fordeler og ulemper ved de ulike
metodene, er behandlet tidligere i rapporten.
Sikring av skråningsfoten er som regel nødvendig for
å ivareta stabiliteten oppover i skråningen også. Noen
av de teknikker som ble beskrevet i foregående
avsnitt tjener også til et slikt formål.
Hvis man ikke snakker om rene punkttiltak, er det
ønskelig å variere de teknikkene man anvender for
ikke å skape en ny type monotoni.

Terrengforming
Utplanering av erodert elveskråning til stabil
helningsvinkel, og tilførsel av toppdekke
og egnet plantemateriale. Er ikke relevant
for forbygde elvestrekninger, og mest
forelver med små og moderate
flommer i f.eks. ravineland-

US Departrnent of Agriculture (USDA 1998) behandler
i sin håndbok de aller fleste kjente teknikker for
skråningsstabilisering der det tas biologiske hensyn.
Disse er vist som blokkdiagrarnmer sammen med
anbefalinger, begrensninger og retningslinjer for
bruk.
Ettersom etablering av vegetasj on i skråningen er
hovedvirkemidlet, blir de mest aktuelle tiltakstypene
gjennomgått nærmere i neste avsnitt om vegetasjonsetablering.
Rent teknisk finnes det selvfølgelig en rekke andre
måter å stabilisere elvefot og elveskråning på i tillegg
til de ovenfornevnte, samt tradisjonell steinkledning.
Biedenharn et al. (1997) nevner de fleste. Det er
mange anvendelige metoder for erosjonssikring,
men flere av disse har lite med elverestaurering å
gjøre.

BANK SHAPING AND VEGETATING

~~""""--~::J:~

skap.Forsterking
av skråningsfoten
er ofte nødvendig
for å hindre ny
erosjon og utrasing.

Grenpakker
Grenpakker er vekselvise lag med grener og
komprimert jord som særlig brukes til
å stabilisere svanker og erosjonsgroper.
Helningen bør helst ikke være brattere
enn 1 : 2. Det kan være nødvendig å drenere
vekk kildefremspring som forårsaker
erosjonen. Det må brukes rotskytende arter,
hos oss vanligvis Salix-arter som vier, selje
og pil.
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Grenmatter
En tykk matte av 2 - 3 m lange vedstiklinger
legges som et dekke for markbeskyttelse og
skuddvekst. Kan også virke som sedimentfanger. Skråningen må ha etjordunderlag og
ikke være for ustabiL Maksimum helning 1 : 2,
helst 1 : 3 eller slakere. Grenmatten må forankres godt med plugger for ikke å undergraves.
særlig i nedkant. Det må som for grenpakker
brukes godt rotskytende arter.

Stammer i dvale
Ungtrær av poppel, osp e.L i vinterdvale rammes
rett ned i grunnen, minst 1 m. Brukes dels som
med tanke på moderat erosjonsvern, dels for å
etablere trevegetasjon. Brukes særlig der grunnvannsnivået ligger lavt der mindre
stiklinger ikke oppnår kontakt.
Det må påregnes større utgang
av planter enn ved andre stiklinger.
I Norge er vekstsesongen kort, og det er
usikkert om metoden har så mye for seg.

Vedstiklinger
Vedstiklinger er mindre og middels store stiklinger, opptil tommelfingertykke og 1 m lange.
Stiklingene kuttes i toppen og spisses nede. Ca. 1/5
av stiklingen skal stikke opp etter planting.
Det kan være nødvendig å grave pilot
hull for ikke å deformere stiklingene. Vedstiklinger anbefales
som regel ikke brukt alene uten
supplerende metoder som geotekstiler,
grenmatter e.L

Grenknipper (faskiner)
Grenknipper er bunter av vedstiklinger som er
bundet sammen i pølseform. De er særlig
egnede til å bremse overflateerosjon i skråningen. Det graves en renne der grenknippene
legges nedi. Buntene forankres ved
å slå plugger gjennom dem.
Rennene fylles nesten igjen.Det
settes gjerne vanlige vedstiklinger på
nedsiden av grenknippene, og geotekstiler
e.L legges gjerne ut mellom radene.
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DORMANT POSTS

LIVE STAKES

LI VE FASCINES

Pluggplanting
Pluggplanting er vedstiklinger som drives ned i
åpningene mellom steinkledningen. Det er
enklest å få dette til samtidig som flomverkene
legges ut. Stiklingene må drives så langt ned i
fYllingen at de får kontakt med
grunnvannet. Det kan derfor være
ganske mye arbeid med å lage
pilothull for pluggplantene.
Plantene hevdes å være gunstige fordi de
binder sammen og drenerer underlagsmassene.

Geotekstiler
Geotekstiler kan legges ut på flere forskjellige
måter. Det enkleste er å kle den utover skråningen
som en duk. og feste den med plugger. Det kombineres gjerne med planter og jord. Her er vist en
metode hvor geonettet brettes
lagvis rundt grenknipper og overfYlles
med jord. Metoden skal tåle erosjonskreftene godt, og kan brukes på bratte
skråninger. Drenering av kildefremspring kan
være nødvendig.

Fiberruller
Fiberruller er pølser av geotekstiler. gjerne
kokosfiber eller hampfiber. som er fylt med
jord og snurpet sammen. Plantemateriale stikkes gjerne nedi den
ferdig utlagte pølsen. som forankres med plugger e.l. Det er flere
bruks- og utleggingsmåter som er
nærmere vist og omtalt andre steder i rapporten.

Strandsikring med trær
Felte trær legges som beskyttelse foran en erosjonsutsatt elvekant. Det skal være mest
mulig grenverk intakt. og
helst store trær. Trærne legges med kronen medstrøms.
og de forankres til et festepunkt
i skråningen. Denne løsningen anbefales bare for grunne og stilleflytende
elver. Mange i norsk fagmiljø vil nok oppfatte
dette som en meget kontroversiell metode.

JOINT PLANTING

VEGETATED GEOGRIDS

COCONUT FIBER ROLL

TREE REVETMENT
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Vegetasjonseta bleri ng

Formålet med å etablere vegetasjon langs elva er i
første rekke å dempe ned det monotone inntrykket
av steinforbygningene, som som oftest gir et svært
sterilt og karrig inntrykk. Et mer vekslende og variert
vegetasjonsbilde er vanligvis den enkeltfaktoren som
bidrar mest til å myke opp flomverkene
utseendemessig. Samtidig har vegetasjonen betydning for biotoputviklingen og det biologiske mangfoldet. Krattvegetasjonen gir skjul for landlevende
dyrearter, og trær nær elva skaper skygge og skjul for
fisken og bidrar med gunstig næringstilgang gjenom
økt tilførsel av strøfall i form av blader osv. På den
annens ide er det heller ikke noe mål å etablere et
tett, sammenhengende kratt overalt, Det gunstigste
er vanligvis et variert vegetasjonsbilde med veksling
mellom tette og åpne partier, og mellom karrige og
relativt frodige flater. Det gir både et mer interessevekkende utseende, mer kantsoner og en mer variert
sammensetning av lokale biotoper enn en tett
krattskog.

Naturlig vegetasjonsutvikling blir
begrenset
Det skjer alltid en viss naturlig utvikling også der
ingen tiltak settes i verk. Den største endringen
ligger i at steinoverflatene gradvis blir mer patinerte.
Etter hvert etablerer det seg gjerne noe mose og lav
på steiner som får ligge i ro. Som regel skjer det også
en langsom innvandring av noe gras, urter og småtrær, men sjelden i noe omfang og størrelse som
monner noe særlig. Uten andre tiltak blir dette det
egentlige klimaksstadiet for vegetasjonsutviklingen.
Det er tre hovedgrunner til at vegetasjonsutviklingen
blir så begrenset:
• Dårlig næringstilgang. De næringsfattige grunnfjellsbergartene som dominerer i fyllingene avgir lite
næringssalter, og tilgangen til organisk materiale er
stort sett uhyre sparsom. Gjødslingsforsøk av steintipper osv. viser likevel at det kan skje en betydelig
tilvekst av vegetasjon med tilførsel av gjødsel over
noen år (Hillestad 1973).
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• Ustabil vannhusholdning. Planter i skråningene
er gjerne utsatt for lange tørkeperioder i vekstsesongen. Betydningen av stabil vanntilgang kan
observeres ved å se på tilveksten på elveholmer som
sjelden blir oversvømmet. Her skjer det ofte et
betydelig krattoppslag selv på karrig steingrunn.
• Erosjonskrefter i skråningen. De fleste flomverk
bygges med helningsforhold ca. 1 : 1,5. Selve forbygningsvollen står stabilt nok, og det er lite bevegelse i steinura. Likevel virker fallgradienten negativt
inn på plantenes livsbetingelser. Hvis det ligger
snødekke i skråningen om vinteren, vil siget i snøen
kunne dytte på plantene slik at de ikke får stå i ro. I
verste fall kan de presse opp rotfestet. På grunn av
mangelfull kontakt med vekstunderlaget, er også
planterøttene utsatt for frost og uttørking. Det er
heller ikke alltid tilstrekkelig at det er relativt stort
finstoffinnhold når skråningene er bratte. I en
undersøkelse av et feilslått forsøk på vegetasjonsetablering i en bratt sandtaksskråning på Verket i
Hurum, ble det konkludert med at et av de største
problemene lå i telehiv i rotsonen. Ved gjentatt
veksling mellom frysing og tining, jekket
teleløsningskreftene planterøttene opp av jorden, så
plantene mistet festet og røttene frøs og tørket ut.
Skråningsforholdenes betydning for tilveksten kan
enkelt sees på forskjellen mellom toppflater og
skråninger på eldre elveforbygninger.

Motforestillinger mot vegetasjonsetablering
En innvending som ofte blir rettet mot ønske om å
etablere vegetasjon langs forbygde elvestrekninger er
at vegetasjonen kan komme til å svekke flomvernet .
Dels er det en bekymring for at rotveksten hos større
trær vil trenge inn mellom og svekke stabiliteten til
den anlagte steinforbygningen, dels at vegetasjonen
kan bli et oppstuvende hinder som bremser opp
flomvannføringen på en uønsket måte, både fordi
krattvegetasjonen øker friksjonen i kanaltverrsnittet
og ved at trær og røtter kan bli revet løs og ført med
strømmen for deretter å vase seg sammen og sperre

for den frie vannstrømmen. Det siste scenariet er nok
ofte det alvorligste.

myke overjordiske plantedeler som lar seg bøye ned
av vannstrømmen ved flomstigning.

En annen innvending er gjerne at den første større
flommen vil skylle bort alt sammen. Et spinkelt
vegetasjonsdekke vil ikke greie å stå imot vannets
krefter.

Urter, gras og mose
Urter og gras har myke stengler, og er rimelig i
anskaffelse og anlegg. På den annen side har de i
utgangspunktet ofte et svakt utviklet rotnett i
etableringsfasen, og planting må skje etter metoder
som tar hensyn til dette. Noen slike metoder er
beskrevet nedenfor.

Det er all grunn til å ta disse innvendingene på alvor,
men det handler nok mer om hvordan tiltakene
utformes enn om hvorvidt vegetasj on på flomverk bør
etableres i det hele tatt. Både disse forholdene og
ulikhet i forutsetningene og vekstvilkårene for
vegetasjonen gjør det fornuftig å behandle den nedre
delen av skråningstverrsnittet (skråningsfot og
elvekant) for seg, og den øvre del av skråningen for
seg.

Skråningsfot og elvekant
Denne sonen strekker seg egentlig fra vanndyp ned
til 1 m og opp til fuktsonen i overkant av vannspeilet,
der grunnvannstanden vanligvis er såpass høy at
plantene må ha stor toleranse for høyt fuktighetsnivå
i rotsonen. Det skilles gjerne mellom følgende fire
soner, se også illustrasjon:
• Dypt vann, 40 - 100 cm vanndyp
• Grunt vann, 20 - 40 cm vanndyp
• Sumpsone, O - 20 cm vanndyp
• Fuktsone, over normalvannstandsnivå
I elver der det er strykpartier er det begrensede vilkår
for plantevekst nedenfor fuktsonen. På stillestående
partier og i for eksempel terskelbasseng kan imidlertid plantesamfunn med rotsonen under vann opptre,
likeså i rolige bakevjer og lignende.
Planter som skal vokse i skråningsfot og elvekant i
kanaliserte vassdrag må ikke velges bare ut fra
toleranse overfor fuktighets grad og krav til vokseplass. I tillegg må plantene ha godt rotfeste, helst ha
god spredningsevne uten å være for aggressive, og

Inntil de seneste år har det kommersielle utvalget av
urter og gras vært relativt begrenset. Stort sett ble
det brukt ulike rene grasfrøblandinger på skråninger.
Etter hvert har det kommet ulike slag engfrøblandinger inn på markedet der det er blandet inn
frø av ulike blomstrende urter m .v. Det er utviklet
ulike blandinger for forskjellige vekstvilkår, for
eksempel for tørre eller for fuktige vokseplasser, eller
for næringsfattig eller kalkrik grunn.
Det nytter selvfølgelig ikke å så ut slike frøblandinger
direkte i elveskråningene. Det må tilrettelegges med
et egnet vekstmedium. I tillegg må det sikres nødvendig næringstilførsel i form av gjødsel og eventuell
kalk. Dette kan gjøres på litt forskjellige måter, og
det vil bl.a. være nyttig å prøve ut noen ulike gjødselprodukter for å vinne mer erfaring under norske
forhold.
Utlegging av matjordlag
Den tradisjonelle metoden er å legge ut et matjordlag og så i dette. For urter og gras bør dekketykkelsen
være 5 - 10 cm. I praksis er det så godt som umulig å
etablere et stabilt matjordlag i de fuktige sonene
langs elva. Jorda vaskes fort vekk ut av vannmassene.
Det er imidlertid kommet til nye teknikker som kan
vise seg bedre egnet for å etablere vegetasjon i
strandsonen.

Fuktsone over
vannstandsnivå
Sumpsone O - 20 cm
\

Grunt vann 20 - 40 cm

\

InndelinII l ulike vebtsoner I_nkanten
(llIum.jon fr. bt.logen dl Svinsk.
Dypt vann 40 - 100 cm

UvtrIdAB)
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Ferdig eng på rull
Dette er den enkleste varianten. Akkurat som man
lenge har dyrket ferdiggress på rull, har man nå tatt
denne metoden i bruk for produksjon av urterike
engfrøblandinger. Det finnes også forsterkede plantematter, der man har lagt ut jord og sådd til over et
enkelt fiberduknett som på den måten blir vevet inn
i plantematten. Plantemattene klippes til i egnede
lengder og leveres på palL Det må legges ut et grovplanert underlag med noe finstofffor at plantemattene skal få underlagskontakt. Mattene festes inn
i underlaget med treplugger eller lignende, og
vannes godt.

Metoden er først og fremst egnet der vannets mekaniske krefter ikke får slippe tiL På elvepartier med
strøm i elva bør man derfor ikke trekke et slikt dekke
for langt ned mot elvekant. På stilleflytende partier
og i terskelbasseng og lignende har metoden kanskje
mest for seg.
Det finnes også ulike typer mosematter, med og uten
urter og sukkulenter, som i utgangspunktet er
produsert for med tanke på vegetasjon på dekker og
tak. Mosevegetasjon er lite kravfull, og det kan være
aktuelt å prøve ut noen typer mosematter også i
kombinasjon med andre vegetasjonsmetoder.
Pluggplanter
Pluggplanter er oppalede småplanter som leveres
med rot- og jordklump. Disse kan stikkes ned i et
preparert underlag som kokosmatter med vekstjordunderlag, fiberruller og lignende. På grunn av
opplagsnæringen i rotklumpen har planten noe å gå
på i etableringsfasen.

Det produseres også spesielt kraftige pluggplanter,
såkalte maksipluggplanter, som er beregnet på

Mosematt.. (av.-.t) og f«dl. eng " rull (ned.-.t) .. produkt..
som vii kunne v. . egnet for etablaing av bunn dekk.. Kostnadsmealg « dett. forholdsvis dyr.I... ln.«, Il man Hr pr. I dA,
pr.". det ut og bruk. det Ibegrenset utltnllmlng til unt.. og
ov....ngaoner m.v. Ved
I..,....., Hr det V8ftI mull • •
nId..- kvadmmeta'prlsen vøentllg.

It.,...

utplanting direkte i steinfYllinger I steins trender. De
er dyrket i og leveres med en rotarmering av kokosfiber som gjør dem motstandsdyktige mot bølgeslag
og erosjon.
VeptujonMtablering rMd
mablp1uggplanter direkte I fle{ntytllng

Maksipluggplantene er nok mest egnet i strandsonen, men bør også kunne brukes hvis det ikke er
for tørkeutsatt og det er tilstrekkelig kontakt med
jordunderlag.

Metod. for utplanting av
IINIkIIpluggpl..t..

(fnISvInsb L6vtrlcls kat.log)
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Utvalget av pluggplanter er nå mye større enn for
noen få år siden. I Vedlegg A er det gjengitt en liste
over pluggplanter som med sikkerhet er kommersielt
tilgjengelig og som er spesielt egnet for utplanting
på fuktige steder som strandsoner og gruntvannsområder.

Strandmatter og fiberruller
Både strandrnatter og fiberruller er kokosnettprodukter med vekstjord som produseres med tanke
på etablering i strandsonen.
Strandrnatten er en kokosmadrass som forkultiveres
med ulike sump- og vannelskende planter. Mattene er
gjennomrotede ved levering og plugges fast i underlaget.
Fiberrullene er omtalt tidligere, og er altså en pølse
av kokosnett som er omspunnet en vekstj ordkj erne.
Fiberrrullen kan legges ut som avsluttende elvekant,
eller litt ut fra stranden som bølgebryter. Det samme
prinsippet ligger bak hønsenettingkonstruksjonen
som var brukt i Skokie River.
Kombinasjon av tiltakene
De ulike vegetasjons- og armeringskonstruksjonene
brukes gjerne sammen i kombinasjoner. Nedenfor er
for eksempel vist tre ulike måter for å reparere
erosjonsskadede strandsoner med bruk av strandrnatter og fiberruller m.v.
Trær og busker
Trær og busker som skal vokse i og nær strandkanten
må ha god rotingsevne, rask tilvekst og tåle stort
vannopptak og tidvis oversvømmelse. Dessuten bør
de ikke være for storvokste og ha myk og føyelig
2 strandruller + kokosnøtt
med pluggplanler og
utaådd engfrøblanding

Bølgebryter med strandrull
og strandmatte I strnadsonan

grenstruktur. En flerstammet vekst er vanligvis en
fordel. Artsutvalget er under norske klimaforhold
ganske begrenset.
Det er først og fremst vierarter og pil som har disse
egenskapene (arter i Salix-familien). Det er kommet
til et større utvalg avvierarter i norsk plante-

sortiment de senere årene. Tindved (Hippophai!
rhamnoides) er ellers en plante som vokser naturlig på
sandige elveører. Den kan være en egnet pionerplante på f.eks. elveholmer og øyer i elva hvis det er
tilgang på finsedimenter. Tindved er en nitrogenfikserende art som ikke trenger så stor næringstilgang. Hegg (Prunus padus) og selje (Salix caprea) er
småtrær som er nøysomme og som kan trives i nedre
del avelveskråningen der det er en viss fuktighetstilgang, men direkte bading av rotsonen liker de dårlig.
En god beskrivelse av endel ulike aktuelle arter av
busker og trær kan finnes i Grue (1998).
Massive kratt langs elvekanten bør unngås over lange
strekninger. De skaper et monotont vegetasjonsbilde,
og kan bli nesten ugjennomtrengelige slik at de
hindrer adkomsten ned til elva. Mindre krattbelter og
klynger kan imidlertid være gunstig for å skape
variasjon, og de kan også brukes til å skjerme andre
plantinger i våtsonen mot noen averosjonskreftene
ved å trekkes ut på bunetopper o.l.

Volltoppen og øvre del av skråningen
Ovenfor skråningsfoten og opp mot volltoppen er
vegetasjonen stort sett skånet mot erosjonskreftene
fra elva. Består skråningen av steinkledning er heller
ikke overflateerosjon noe problem, men hvis vollen
blir jordkledd og fortsatt er steil, kan erosjonen også
skape problem for etableringen av bunndekket inntil
dette har festet seg. Som oftest vil imidlertid hovedproblemet være dårlig grunnvannskontakt og utsatthet for tørke, samt skrint voksemedium være de
største problemene.
I skråningen vil det naturlig være mer innslag av
busker og trær enn i skråningsfoten, men for å skape
et stabilt vesktmiljø og bedre habitatsforhold er det
også av stor verdi å etablere et godt bunndekkesjikt,
gjerne et variert sjikt med veksling mellom mose,
gras og urter. Hvis det er aktuelt å etablere vegetasjon på selve volltoppen, er betingelsene der mye
gunstigere enn i skråningen, og det vil gjerne skje en
naturlig innvandring av stedegen vegetasjon over tid.
Oppslag av trær og kratt på volltoppen er gunstig
som spredningskilde for vegetasjon også nedover i
skråningen, men en prosess basert bare på naturlig
suksesjon vil ta lang tid og ha sine begrensninger i
hvor frodig karakter det kan bli. Som regel vil det
derfor være ønskelig å gå inn med aktive tiltak for
vegetasjonsetablering i skråningen.
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Urter, gras og mose
De metodene for etablering av bunndekke som ble
beskrevet under avsnittet om elvekant og skråningsfot er også aktuelle i den øvre del av skråningen. Man
bruker da helst frøblandinger som er mer tilpasset
tørre vekstforhold. Det enkleste (og rimeligste)
tiltaket vil gjerne være å legge ut et vekstjordlag og
så til med en grasfrøblanding i håp om at graset, som
har god rotingsevne, etablerer seg raskt. Både tørke
og overflateerosjon kan imidlertid oppstå, og medføre et dårlig resultat.

For å oppnå sikrere resultater og et mer frodig og
variert utseende, anbefales det å bruke supplerende
metoder på i hvert fall deler av skråningen man
ønsker å restaurere. Aktuelle metoder er:
Ferdig eng på rull
Som beskrevet tidligere. Gjelder også mosernatter og
tilsvarende.
Flytting av torv
I stedet for å bruke ferdigprodukter fra planteskole,
kan en billig og bra løsning være å flytte hele torvflak fra nærliggende områder. Det fordrer naturligvis
at det er tilgang på slik torv, men der det for eksempel er aktuelt å trekke vollen bakover, bør man ta
vare på torva og bruke den i vollskråningen.
Forsterkingslag av geotekstil
Kokosmatte eller tilsvarende legges ut over
skråningsflaten, plugges fast og plantes til. Det kan
brukes både ferdig preparerte vever med jord og frø ,
vanlig utsåing av frø, samt stikking av pluggplanter i
fiberduken. Skal man etablere pluggplanter i kombinasjon med grasrnatte, er det viktig å holde jorda
rundt planten åpen i etableringsfasen slik at graset
ikke kveler tilveksten. Geotekstil bør også kunne
brukes for å forankre stedegen torv som nevnt over.
Torva ligger mer stabilt og fuktighetsforholdene blir
sannsynligvis også bedret.
Trær og busker
Flere ulike metoder for etablering av et tre- og
busksjikt er vist under det tidligere avsnittet om
skråningsbehandling: Grenmatter, faskiner, stammer
i dvale og vedstiklinger.
Stiklingsmetoder
Vegetative etableringsmetoder som grenmatter,
faskiner, stammer i dvale og vedstiklinger er normalt
basert på å bruke stedegent plantemateriale som er
kuttet og samlet inn lokalt. Plantematerialet må
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behandles riktig for å oppnå et gunstig resultat. Det
krever et forarbeid som det ikke alltid settes av tid til.
Ideelt sett bør morplantene tilbakeskjæres kraftig
året før høsting. Stiklingene bør samles inn i hvileperioden på senvinteren og buntes/oppbevares mørkt
og kjølig i tett plastpose med litt fuktighet eller i
fuktig mose/torv.
Stiklingene må settes om våren. Bruk av stammer i
dvale er trolig den metoden som er minst egnet fordi
den både krever ekstra lagringsplass og fordi den vil
være mest utsatt for uttørking. Grue (1998) anbefaler
blyanttykke, kraftige rotskudd fra en tilbakeskåret
morplante. Svanska Lbvtrad AB opplyser imidlertid i
sin katalog av de har levert poppelstammer som
stiklinger opptil 13 m lange og med 20 cm i diameter.
Oppalede planter
Norsk Standard for Planteskolevarer NS 4400 deler
planteskoleproduserte planter inn i ulike kvalitetsklasser. For store, naturlike plantinger som det oftest
er snakk om ved elverestaurering, er det naturlig å
bruke overveiende små og rimelige kvaliteter. Aktuelle klasser er da:

NS 4404 Lett busk gruppe A og B. Minste størrelse
for busk med 3 grener, totalhøyde (th) fra 30 - 40 cm
og oppover til th 80 - 100 cm.
NS 4410 Hekk- og masseplante. Liten og rimelig
kvalitet med og uten grener. Totalhøyde (th) fra 40
cm til th 100 - 125 cm. Uten grener kalles slike
planter pisk.
Planter leveres som barrotplanter (bp) eller som

Ulike typer naturlige geotekstiler
Det er tendens til å sette likhetstegn mellom naturlige geotekstiler og kokosfiberrnatter. Imidlertid er det flere ulike materialtyper på markedet.
De har ulik pris, ulik maskeåpning, men også ulik
nedbrytningstid. Det kan være nyttig å tenke igjennom hvor mange år man tror man trenger stabiliteten før armeringsnettet brytes ned. Sisal har den
hardeste fiberen, og har en nedbrytingstid på
minst 10 år. Den er svært bestanding mot å absorbere vann i fiberen. Dernest kommer kokosfiber i
noen ulike kvaliteter, gjerne med 5 - 6 års
nedbrytingstid. Jute, derimot, har gjerne en levetid på bare to år. til gjengjeld har den svært gode
egenskaper når det gjelder å holde på fuktigheten. Hamp og lin er ennå mykere og skjørere kvaliteter.

karplanter (co). Barrotplantene er naturligvis billigst,
men er vanligvis mer utsatt for utgang og dårligere
tilvekst enn karplanter. En anbefalt metode er å
plante etter et såkalt ammeplantingsprinsipp, der man
bruker billige masseplanter som beskyttelse (ly,
frostvern og fuktighet) rundt noen varige trær som
man ønsker å foredle frem som fullvokste . I henhold
til denne metoden, skal ammeplantene fjernes etter
7 - 12 år så de ikke lenger hemmer utviklingen til de
varige trærne. Det krever at det er et veldefinert og
varig forvaltningsansvar for plantingene, hvis ikke
grunneier eller en annen organisasjon har interesse
for eller påtar seg oppgaven.
Oppalede planter må etableres i et egnet vekstmedium. Man regner gjerne med at busker bør
plantes i fra ca. halvmeters dekketykkelse og oppover,
mens trær vanligvis bør ha en dekketykkelse på fra
ca. en meter og oppover. Jorda bør holdes ugras fri de
to første årene etter planting.
Markdekke
Både for å holde på fuktigheten, holde ugraset unna,
og hindre erosjon i vekstjorlaget, kan det være
gunstig med et beskyttende markdekke. Aktuelle
dekketyper er kompostert bark eller halm, sand eller
grus, eller også i fiberduk eller geotekstil. Markdekker fordyrer plantingene, men forbedrer også
resultatet.
Vegetasjonspølse i skråning
Stabilisering av skråningen er som nevnt et av
hovedproblemene ved vegetasjonsetablering. I det
tidligere omtalte prosjektet ved Otta er det gjort

forsøk med å legge ut vegetasjonspølser med jevne
mellomrom og i 45 graders vinkel på skråningen for
å bremse overflateerosjonen og vannavrenningen.
Tanken er at vegetasjonspølsene skal bli spredningskilder for videre vegetasjonsutvikling. Hvis metoden
har noe for seg, er det kanskje lettere å akseptere at
utseendet virker ganske kunstig i etableringsfasen.
Tre- og buskslag
Trær og busker som skal utvikle seg i elveskråninger
bør være tørkesterke, og gjerne også vindsterke.
Ryggraden i plantingene bør bestå av naturlig forekommende planteslag, og ellers også hovedsakelig av
robuste planter med et naturlikt preg og voksemåte
(landskapsplanter). Naturlige treslag i elveskråninger
er gjerne or (svartor, Alnus glutinosa og gråor, Alnus
incana), selje (Salix caprea), osp (Populus tremula), bjørk
(Betula pubescens, B. pendula), rogn (Sorbus aucuparia),
ask (Fraxinus excelsior) ogfuru (Pinus sylvestris). Lind
(Tilia cordata) og alm (mmus glabra) forekommer også,
særlig der det er lunt klima og et varmt jordsmonn.
Disse treslagene kan gjerne varieres med noen
innslag av blomstrende trær og busker. Hegg (Prunus
padus) har som nevnt ofte elvekanter som en naturlig
vokseplass, men også rødhyll (Sambueus racemosa),
slåpetorn (Prunus spinosa) og villroser (Rosa canina m.fl.)
kan trives godt i litt steinete, tørre og karrige skråninger. Hassel (Corylus avelIana), krossved (Viburnum
opulus), platanlønn (Acer pseudoplatanus), spiss lønn (Acer
platanoides) og pil (doggpil, Salix daphnoides) kan være
andre aktuelle planteslag.

YegetasjOlllplJIHr l_gt ut I en e/vllkrlnlnll ved ottL (Foto: LenMrt Rlngstr6m)
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Omfang og kostnader

Elverestaureringsprosjekter vil naturligvis variere
betydelig i omfang, fra små punkttiltak til større
elvestrekninger. Det er vanskelig å anslå kostnadsdata uten noe særlig refereanseunderlag. Mye vil
også ha med organisering og gjennomføringsmåte å
gjøre.
I Måna-prosjektet er det gjort et grovt kostnadsoverslag for de planlagte restaureringstiltakene. I estimatet inngår der også en tilbakeføring av noen sideløpsstrekninger, samt en delopprustingstiltak på veisiden (parkeringsanlegg, gang-I sykkelvei m.m.). Hvis
man ser på kostnadene knyttet bare til tiltakene i
den ca. 2,2 km lange hovedkanalen, er disse anslått
til ca. 5 mill. kr. eks. mva. (1998-priser). Tiltakene i
elveskråningene er stort sett begrenset til den ene
siden av løpet, så det gir en løpemeterpris på ca. kr. 2
000 ensidig. Da inngår imidlertid også bygging og
reparasjon av terskler og en del andre tiltak i elveleiet, som utgjør betydelige kostnadsposter.

Ved gjennomgang av de utenlandske restaureringseksemplene ser man også at det er stor forskjell på
kostnadene fra prosjekt til prosjekt, og på måten
disse er blitt finansiert og gjennomført.
Danmark
Det finnes i de tilgjengelige publikasjonene ingen
totaloversikt over hva Danmark har brukt til å
gjennomføre elverestaurering de siste 15 årene etter
at den nye vannressursoven trådte i kraft, men
innsatsen har åpenbart vært betydelig. De 24 prosjektene som er presentert i Hansen (1996) spenner fra
DKK 18 000 til 5,3 mill. Gjennomsnittlig kostnad pr.
prosjekt er på vell mill. DKK, men det er da mange i
størrelsesorden 300 - 500 000 kroner, og et fåtall på
flere millioner kroner som trekker opp. Disse prosjektene alene, som bare er et utvalg for å vise
spennvidden, har dermed beløpet seg til ca. 25 mill.
danske kroner. Finansieringen har i stor grad skjedd
av amtene, som imidlertid har større finansiell og
administrativ autonomi enn den fylkesadministrative systemer vi har i Norge.
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Tyskland (Bayern)
Bayerisches Landesamt fUr Wasserwirtschaft
(Vassdragsforvaltningen i Bayern) rår årlig over store
budsjetter til både flom sikrings- og miljøtiltak i
bayerske vassdrag; i størrelsesorden oppunder 50
mill. DEM, tilsvarende over 400 mill. norske kroner.
Det er ikke her skilt spesielt ut for miljøpostene, men
disse får årlig en betydelig andel av dette beløpet. I
hovedvassdragene (vassdrag av 1. og 2. orden) gjøres
mesteparten som prosjekter i forvaltningens egen
regi. I småelver og bekker er det opp til lokalkommunen eller grunneierne selv å iverksette tiltak,
men det er flere økonomiske stimuleringsordninger
som skal oppmuntre til en miljørettet profil for
tiltak og skjøtsel. Ved flomsikringstiltak ytes det for
eksempel vanligvis et statlig tilskudd på 50 %, men
hvis det brukes ingeniørbiologiske metoder kan
tilskuddsprosenten gå opp til 70 %. Det stimuleres
også til ulike typer randsoneprogrammer der det gis
tilskudd til både planlegging og gjennomføring av
elveforvaltningsplaner hvor det tas biotophensyn.
Eksempelvis har Landesratsamt Miesbach et eget
randsoneprogram ("Uferrandstreifenprogramm") der
det gis tilskudd til bønder og grunneiere som inngår
en avtale om å begrense gjødsel- og sprøytemiddelbruk, slå graset i samråd med miljøforvaltningen,
skåne stor enkelttrær og pleie kantsoner langs
småelver og bekker. Tilskuddet pr. m 2 er større enn
den alternative produksjonsavkastningen ville være
på arealet.
USA (Illinois)
Ved innføringen av USAs føderale vannressurslov av
1987 ble det fastsatt et program for å hjelpe delstatene i å vinne kontroll over diffus forurensning til
vann, vassdrag og grunnvann. De føderale miljøvernmyndighetene yter gjennom dette programmet
tilskudd til ulike prosjekter som defineres under
denne tiltakspakken (såkalte Seksjon 319-tiltak).
Elverestaureringsprosjekter vurderes som bidrag til å
vinne kontroll med diffus forurensning, og blir
derfor gjerne finansiert gjennom dette programmet.
Staten Illinois utgir to årlige statusrapporter for
Seksjon 319-tiltak, og gjennom å studere en slik

rapport fra 1997, får man et innblikk i aktivitets- og
kostnadsbildet.
Det gjennomføres for det første mye systematisk
overvåkings- og kartleggingsarbeid. Ca. 30 % av
elvestrekningene i illinois ble eksempelvis vurdert
mht. miljøstatus i 1996. I tillegg er det overvåkingsprogrammer for sjøer, våtmark og grunnvann. I alt
ble det forbrukt ca. $ 21 millioner i Seksjon 319prosjekter i perioden 1990 - 95. Mesteparten er
kommet fra føderale bevilgninger. I perioden 1996-97
ble det bevilget ca. $ 8 mill. Tallene for de senere
årene er ufullstendige fordi ikke alle prosjektene er
regnskaps avsluttede. I de bevilgede midlene inngår
administrasjon, rådgivning, seminar- og kursvirksomhet, publikasjoner og filmer foruten gjennomføring av konkrete tiltak.
Elverestaureringsprosjekter utgjør naturligvis bare
en mindre del av dette. Waukegan-prosjektet er tatt
inn i et nasjonalt overvåkingsprogram for noen
utvalgte Seksjon 319-prosjekter. Det har ikke vært
tilgjengelige kostnadsdata for hele prosjektet, men
disse ville trolig heller ikke vært representative for
andre prosjekter mht. kostnadsbilde og fordeling.
Blant annet ble det for en stor del brukt kursdeltakere og frivillige som arbeidskraft i installering av
lunkere og fiberruller m.v. Det er bevilget betydelige
midler til selve overvåkingen og til informasjonsrettede tiltak.
Elverestaureringsplanen for Skokie River ble gjennomført som en mer normal arbeidsprosess. Kostnadene for prosjektet er angitt til $ 630.000, og omfatter da for det meste ulike vegetasjonsetablerings-

tiltak og -teknikker over en ca. 4 km lang strekning.
Prosjektet ble gjennomført med en ca. 60/40% utgiftsfordeling mellom føderale og delstatlige myndigheter.

Hva med Norge?
Innsatsen hos oss har til nå vært beskjeden på dette
området. Sammenlignet med en del andre land har
vi et betydelig etterslep på miljøopprustingssiden i
norske vassdrag. Vassdragene våre er samtidig blant
de viktigste innslagene i kulturlandskapet, og kan ha
stor betydning for så vel lokale som nasjonale brukerinteresser.
I de landene hvor det satses forholdsvis mye på
miljøtiltak i vassdrag, ser vi at dette gjerne skjer som
en oppfølging av formulerte miljømål for
forvaltningsområdet og et ganske omfattende og
systematisk kartleggingsprogram. Hos oss har en etat
som Statens vegvesen i flere sammenhenger, ikke
minst gjennom arbeidet med NVVP 1998-2007,
formulert operasjonelle miljømål for virksomheten
av ulike slag, som for eksempel kvantifisering av
antall km vei (såkalte problemsoner) som i planperioden skal utbedres til en høyere miljøstandard i
form av støyreduksjon, forurensningsbelastning og
landskapstilstand.
Mye taler for at tiden er moden for å iverksette en
mer systematisk innsats av denne typen innenfor
vassdragsforvaltningen også. Om dette bør skje
gjennom omdisponering eller øremerking av
budsjettmidler, egne utviklingsprogram eller på
annen måte faller utenfor rammen til dette prosjektet. I denne omgang er det viktigste å få i gang en
diskusjon om disse problemstillingene.

De tunnelltt I gamle daller ogd.
EIv_krlnll med lir_matter I elven
Lech, 1925.
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Vedlegg A: Urteaktige planter for våt- og fuktsone
Plantene nedenfor finnes pr. i dag som kommersielt tilgjengelige produkter. Noen av disse er
uvanlige i Norge, eller lite egnede for annet enn de aller beste klima betingelser. Flere avartene
hører først og fremt hjemme i tilknytning til stillestående vann.

Kodeforklaring: forkortelsene nedenfor angir naturlig vekstsone for de ulike planteslagene. For
planter som har kraftig vekst og danner tette bestand, er disse spesielt merket med bokstaven B.
Planter som kan leveres som produkt spesielt tilpasset vekst i karrig steinstrand er merket •.
Plantene har som nevnt ulike klimakrav, men det er ikke angitt herdighetssone her.

F = Fuktsone

D = Dypt vann, 40-100 cm

S = Sumpsone, 0-20 cm
G = Grunt vann, 20-40 cm

H = Havstrand (saltvann)
B = Bestandsbyggere

Latinsk navn

Norsk navn

Vokseplass

AchiIlea ~tarmica
Alisma p antago-aquat.
Angeliea s)'lvestris
Aster tripoIium
Bolbosclioen. maritimus
Briza media
Butomus umbellatus
Calla palustris
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex elata
Carex flacca
Carex lasiocarpa
Carex nigra
Carex ovaIis
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex rostrata
Carex vesicaria
Beocharis palustris
Eriophor. angustifoIium
Eriophorum vaginatum
Eu:patorium cannabinum
Fil1pendula ulmaria
Geum rivale
Gfvceria jluitans
G yceria maxima
Im pseudacorus
]uncus articulatus
]uncus compressus
luncus conglomeratus
luncus effusus
1uncus irtuexus
Lotus:pe unculatus
Lychms jlos-cucuIi
Lycopus eurohaeus
Lysimachia t yrsijlora
Lysimachia vulgaris
L)'thrum salicaria
Mentha aquatica
Menyanthes trifoliata
Molmia coerulea

Nyseryllik
Vassgro
Sløke
Strand asters
Havsivaks

F

Hjerte~ress

Brude ys
Myrkongle
Soleihov
Engkarse
Kvasstarr
Bunkestarr
Blåstarr
Trådstarr
Slåttestarr
Harestarr
Kornstarr
Toppstarr
Dronningstarr
Flaskestarr
Sennegress
Sum~lVaks

Dus il
Torvuil

~ortetrøst

jødurt
Enghumleblom
Mannasøtgress
Kj emJliesøtgress
Sver ·lje
flils~v
atslv
Knappsiv
~SoSlY

raSlV
Fortiriltunge
Hanekam
Klourt
Gulldusk
Fredløs
Kattehale
Vassmmte
Bukke lad
Blåtopp

F
F
F

SG

•

H
SG HB •

SG
S
FS
F
S
S
F
S
FS
F
F
FS
S
SG
FS
SG
FS
FS
F
FS
F
FS
S
FS
FS
F
FS
FS
FS
F
F
FS
S
FS
FS
FS
SG
F

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
B·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vedlegg A: Urteaktige planter for våt- og fuktsone (forts.)

F = Fuktsone
S = Sumpson e, 0-20 cm
G = Grun t vann , 20-40 cm

Myosotis scorpioides
Pnalaris arundinacea
Phragmites australis
Potentilla palustris
Ranunculus acris
Ranunculus ~ammula
Ranunculus ingua
Scirpus lacustris
Scirpus tabernaemont.
Scirpus sylvaticus
Scutellaria galericulat.
Serratula tinctoria
Silene dioica
Solanum dulcamara
~arganium erectum
tadiys palustris
Succisa pratensis
Triglochin maritimum
Triglochin palustre

D = Dypt vann, 40-100 cm
H = Havstrand (saltvann)
B = Best andsbyggere

Engforglemmegei
Strandrør
Takrør
Myrhatt
Engsoleie
Grøftesoleie
Kjempesoleie
Sjøsivaks
Pollsivaks
Sko~Sivaks

Skjo dbærer

~ærtistel

ød jonsokblomst
Slyngsøtvier

~mp~piggknopp

erSVlnerot
Blåknapp
Kiæresaueløk
yrsaueløk

*
FS
B*
FS
F S GDHB *
*
FS
F
*
FS
*
FSG
SGD B *
SGDH
•
FS
•
FS
F
F
•
FS
B*
SG
•
FS
F
H
F

(Bearbeidet etter katalog utgitt av Sviinska Lovtriid AB 1998-99)
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