
Naturbaserte løsninger
– har de kommet inn i miljøforvaltningen slik som de fortjener?

Anders Iversen, Miljødirektoratet
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Dette skal jeg snakke om

1. Økosystemtjenester og naturbaserte løsninger

2. Hva skjer internasjonalt? IUCN og EU

3. Hva gjør miljøforvaltningen i Norge?

4. Kan være vinn-vinn-løsninger?

5. Påstand: Å bevare natur er som regel billigere enn å 

restaurere eller etterlikne.



Nature-based solutions

Ecosystem-based adaptation

Natural water retention measures

Green infrastructure

Re-Naturing cities

Ecosystem services

Natural capital



Støttende Forsynende

KulturelleRegulerende

Økosystemtjenester

• Luft- og vannrensing

• Vannregulering og 

flomdemping

• Erosjonsbeskyttelse

• Avfallsnedbryting

• Pollinering

• Biologisk kontroll

• Klimaregulering

• Næringsstoffer kretsløp

• Vann kretsløp

• Fotosyntese

• Primærproduksjon

• Habitater, økologi, og evolusjon

• Mat og ferskvann

• Fiber og biomasse

• Bioenergi

• Kjemikalier og medisiner

• Gener

• Kunnskap og læring

• Friluftsliv og rekreasjon

• Turisme

• Livskvalitet og velvære

• Stedsidentitet

• Symbolverdi og inspirasjon

• Åndelig og religiøst

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2013-10/id734440/


Eksempel: elvemuslingen som filtrerer vann

Foto: Virginia Tech



Vannets regulerende økosystemtjenester 

Regulering av vannforsyning

Regulering av vannkvalitet

• Vannrensing (filtrering og kjemisk nedbrytning)

• Erosjonskontroll

• Temperaturregulering

• Biologisk kontroll

Demping av ekstreme hendelser

• Flomdemping i vassdrag

• Overvannshåndtering i byer og tettsteder

• Beskyttelse av kyst



Definisjon av «naturbaserte løsninger»

“Løsninger som inspireres av og støttes av natur, 

som er kostnadseffektive, 

og samtidig leverer miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler 

og bidrar til robusthet” 

“Tiltak for å beskytte, forvalte bærekraftig, og restaurere 

naturlige eller endrede økosystemer, 

som effektivt og fleksibelt svarer på samfunnsutfordringer, 

og samtidig leverer fordeler i form av velferd og naturmangfold” 



IUCN Publications on Nature-based Solutions

https://portals.iucn.org/library/node/46342
https://portals.iucn.org/library/node/9680
https://portals.iucn.org/library/node/45825
https://portals.iucn.org/library/node/46343
https://portals.iucn.org/library/node/46191
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions/publications-nature-based-solutions


Verne og beskytte vannets kilder

Etablere alternative flomveier for å 

redusere oversvømmelse nedstrøms 

Dyrke avlinger på helninger 

for å redusere erosjon og 

øke infiltrasjon

Gi rom for kantsoner langs 

vassdrag for å sikre vannkvalitet 

og begrense erosjon 

Bevare og restaurere våtmark 

Beskytte og restaurere vegetasjon, 

våtmark og sanddyner langs kysten

Beskytte og restaurere rev, for å 

beskytte kysten og habitater 

* Høsting av vann

Rensing av avløpsvann 

& demping av flom

(fungerende våtmarker)

* Bidra til infiltrasjon og 

biologisk retensjon

(grønnstruktur i by)

* Styrke infiltrasjonen 

med urban avrenning

(f.eks. permeabelt dekke)

* Fange regnvann 

på grønne tak

Koble elvene til flomsletter og grunnvann

Restaurering av skoglandskapet for å 

redusere flomeffekter, stabilisere 

skråninger og bidra til rent vann  

https://www.iucn.org/downloads/a3_natural_infrastructure_final.jpg


https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs


https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-flood-management/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014
https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy Document on Natural Water Retention Measures_Final.pdf
http://nwrm.eu/guide/


https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb117980-d5aa-46df-8edc-af367cddc202
https://nbs2017.eu/
https://nbs2017.eu/
https://nbs2017.eu/
https://www.think-nature.eu/


http://nwrm.eu/
http://nwrm.eu/sites/default/files/documents-docs/53-nwrm-illustrated.pdf
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/list-of-all-case-studies


http://nrcsolutions.org/
http://nrcsolutions.org/strategies/#case_studies
http://nrcsolutions.org/strategies/#case_studies


Foto: IUCN Water

http://www.worldwaterforum8.org/
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/


Hva gjør miljøforvaltningen i Norge?

1. Råd til departementene om virkemidler

2. Prosesser

3. Kunnskap

4. Informasjon og veiledning

5. Tilskudd til tiltak



1. Råd til departementene om virkemidler

• Bruk av åpne, blågrønne løsninger. 

• Myndighet for gjenåpning av vassdrag 

delegeres til kommunene.

• At kommunene kan innføre et overvannsgebyr.

• At NVEs bistandsordning til flomsikring og 

miljøtiltak utvides til å omfatte gjenåpning.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-16/id2465332/


NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

Kilde: NOU 2015:16



NOU 2015:16 Overvann – oppfølging

• Endringer i pbl § 27-2 fra 1. juli 2017: avledning av 

overvann skal være sikret før oppføring av bygning 

blir godkjent. 

• Endringer i byggesaksforskriften (SAK) §§ 5–4 og 6-4 

fra 1. juli 2017: informasjon om overvann i 

byggetillatelse og rammetillatelse.

• Endringer i kart- og planforskriften fra 1. mars 2018: 

hovedformål utvidet med blågrønn struktur og 

vannspeil, nytt hovedformål ‘overvannstiltak’ for 

infiltrasjon/fordrøyning/avledning.



NOU 2015:16 Overvann – oppfølging

• Endringer i statlige planretningslinjer for klima 

og energiplanlegging og klimatilpasning – på 

høring: Planer skal ta hensyn til behovet for 

åpne vannveier, overordnede blågrønne 

strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.

• Kommunenes adgang til å gebyrfinansiere 

overvannsanlegg utredes. 

• Andre endringer i pbl, forurensingsloven, 

vannressursloven utredes.

Foto: Anne Sofie Gjestrum



2. Prosesser og samordning

• Direktoratsgruppen for klimatilpasning

 Dele informasjon og diskutere utforinger i klima-

tilpasningsarbeidet.

• Direktoratsgruppen for vannforvaltning

 Prosjekt koordinering av restaurering av vassdrag og våtmark.

• Naturfareforum

 Forebygging og håndtering av bl.a. flom og skred.

• Regionale vannforvaltningsplaner 

 Miljømål og tiltak for vannmiljø – økologi og kjemi.



3. Kunnskap

http://www.miljodirektoratet.no/Global/klimatilpasning/COWI_Veileder overvann overvannsh%C3%A5ndtering J%C3%A6ren_2013.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_26.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Oktober-2017/Naturbaserte-losninger-for-klimatilpasning/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M450/M450.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/subnettsteder/framtidens_byer/klimatilpasning/2014/bgf_veileder_byggesakhoveddelen2014.01.28.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M100/M100.pdf


4. Informasjon og veiledning

Nettsider: 

• Klimatilpasning.no

• Miljøkommune.no

Kommunenettverk i-front

Seminarer og konferanser:

• Klimatilpasningskonferanse

• Nasjonalt restaureringsseminar



http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Klima/Klimatilpasning/


http://www.klimatilpasning.no/eksempler/
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/


Kommunenettverket i-front

• 11 største kommuner - fremtidens byer

• Kompetanseheving og kunnskapsdeling

• Felles prosjekter og studieturer

• Regionale fyrtårn i egen region

• Referansegruppe i prosesser 

• Brobygger til andre sektor/fagmiljø. 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M647/M647.pdf


Foto: Anders Iversen

Seminarer og konferanser – noen eksempler



Miljødirektoratets tilskuddsordninger

Restaurering av våtmarker

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Tilskudd til klimatilpasningstiltak

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Februar-2017/Plan-for-restaurering-av-vatmark-i-Norge-2016-2020/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=26&soknadsaar=2018&Menyvalg=SOKNADSSENTER
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=32&soknadsaar=2018&Menyvalg=SOKNADSSENTER
http://www.miljodirektoratet.no/no/?query=v%c3%a5tmark&q=v%c3%a5tmark
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/agder/vannomrader-agder/mandal-audna-vannomrade/dokumenter/innkallinger/hefte-tiltak-for-et-godt-vannmiljo-2016.pdf


Tilskudd: Restaurering av våtmarker (nasjonal plan)

Målsettinger:

• Redusere klimagassutslipp 

• Tilpasning til klimaendringer 

(flomdemping)

• Bedring i økologisk tilstand

Budsjett:

• 2016: 13 mill.

• 2017: 26 mill.

• 2018: 20 mill.

Eksempel: Storfelten naturreservat Foto: Pål Martin Eid



Tilskudd: Vannmiljøtiltak (omsøkbar)

Målsettinger:

• Medvirke til å nå miljømålene

• Tiltak, tilrettelegging, organisering

• Informasjon

• Utredninger

Budsjett:

• 2016: 8 mill.

• 2017: 38 mill.

• 2018: 22 mill.

Eksempel Østfold: Bekkerestaurering Kalnes



Tilskudd: Klimatilpasning (omsøkbar)

Målsettinger:

• Styrke kommunenes arbeid med 

klimatilpasning

• Kunnskap og kompetanseheving

• Utredinger av kommunale tiltak

Budsjett:

• 2017: 6,4 mill.

• 2018: 6,4 mill.

Eksempel Drammen 

Kommune: 

Kunnskap og 

erfaringer med 

regnbed i lokal 

overvannshåndtering.

Foto: Helene Totland Müller, Miljødirektoratet



Naturbaserte løsninger kan være vinn-vinn

Flomdemping

Naturebaserte løsninger
Overvannshåndtering 

Binde karbon

Grønnstruktur Rekreasjon, friluftsliv, turisme

Attraktive byområder

Naturmangfold

Vannrensing



Påstand: Å bevare er som regel billigere enn å restaurere eller etterlikne

Fra svensk konferanse om marin 

restaurering, mars 2018:

- Vi må være bevisste på at det koster å 

restaurere. Det bygges fremdeles opp 

en negativ naturkapital, og det må vi 

ta ansvar for. 

- Vår gjeld til naturen kan fastsettes ved 

å utrede i kroner hva det koster å 

restaurere til god miljøtilstand.  

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/experten-det-kostar-att-aterstalla/


Påstand: Å bevare natur er som regel billigere enn å restaurere eller etterlikne

Bevare (unngå forringelse)

Reparere (avbøte)

Restaurere (gjenopprette)

Kompensere (etterlikne)

«Det enkle er ofte det beste»?

Ofte dyrere og mer krevende?
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