Alna i Svartdalen, linerle ved Akerselva og Alna nord for Alnaparken.

Slik bevarer du kantvegetasjonen
Kantvegetasjon er det ”grønne beltet langs et vassdrag” dvs. det naturlige og
viltvoksende plantelivet langs ferskvann. Kantvegetasjonen dekker området fra
vannkanten og helt opp til ﬂomsikkert land og kan bestå av alt fra sumpplanter
til urter, busker og trær. Bredden på kantvegetasjonen varierer fra sted til sted
etter naturgitte forhold.
Kantvegetasjon er spesielt lovbeskyttet gjennom vannressurslovens § 11:
“Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter
og dyr.” I tillegg er vi gjennom vannforskriften pålagt å sikre en best mulig beskyttelse og
bærekraftig bruk av elvene og de andre vannforekomstene. For å oppnå vannforskriftens
mål om ”god økologisk og kjemisk tilstand” innen 2021, er det essensielt å opprettholde
kantvegetasjonen.

Hva er tillatt – og ikke tillatt?
•
•
•
•
•

Selv på privat grunn er det ulovlig å fjerne kantvegetasjonen.
Skjøtsel må skje på en slik måte at det ikke strider mot vannressursloven.
Eventuell plukkhogst og rydding må skje på en så skånsom måte, at de samme
dyre- og planteartene har et like godt livsmiljø etter hogsten som før hogsten.
Større og mindre trær som fjernes, må være erstattet av ny tilvekst av trær
(tre for tre), før det kan ryddes eller hogges på nytt.
Dersom kantvegetasjonsbeltet reduseres i bredden, kan dette også være i strid
med vannressursloven, siden mer forurensning da vil kunne nå elva.

Du må ikke sette i verk tiltak som ødelegger eller
forringer kantvegetasjonen. Dette omfatter blant annet:
•
•
•
•
•

Uttak av masse
Oppsetting av byggverk
Lagring av gjenstander, materialer eller masse
Tømming av hageavfall og spredning av fremmede plantearter (fremmede
plantearter kan spre seg med hageavfall og fortrenge våre hjemlige planter)
Tømming av annet avfall

Er du i tvil om hva som er tillatt, ta kontakt med Bymiljøetaten.
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Telefon: 21 80 21 80.

Faktaark om kantvegetasjon utgitt av Oslo kommune, Bymiljøetaten

Hvorfor er kantvegetasjon
så viktig?
Kantvegetasjonen langs vassdrag
har et stort mangfold av dyre- og
plantearter.
Kantvegetasjon motvirker erosjon
og demper ﬂom på en naturlig
måte.
Kantvegetasjon hindrer forurensning i elver og bekker. Næringssalter,
jord og løsmasser holdes igjen i
vegetasjonsbeltet før det når elva.
Dette gjelder både forurensning fra
hager, veier og jordbruksområder.
Tilførsel av døde trær, kvister og
løv til elvebunnen, gir næring og
skjulesteder for mange dyr som
lever i vann.
Kantvegetasjonen skygger for
elva og skaper dermed mer stabil
vanntemperatur. Dette er viktig for
ﬁskenes levevilkår.
I tettbygde strøk er kantvegetasjon
viktige grønne lunger og verdifulle
vandringskorridorer for vilt.
I tettbygde strøk skjermer
kantvegetasjon oss mot traﬁkkstøy.

