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Kantvegetasjon som tiltak mot arealavrenning
Are Johansen
NLR Lofoten
Tlf: 908 54 690
are.johansen@lr.no
I løpet av våren kommer tiltaksplanene knyttet til vannforskriften ut på høring.
Etablering av kantvegetasjon
mot vassdrag vil være et av
mange aktuelle tiltak der forurensing fra blant annet landbruk er et problem. Regelverket for RMP-midler åpner for
at det allerede i 2014 kan gis
tilskudd som kompensasjon
for redusert avling i ugjødslet
randsone.
Kantvegetasjon – fordeler og
ulemper
I forbindelse med nydyrking er
det krav til minimum 6 meter
udyrket areal mot bekker, elver,
vann eller sjø. På dyrket areal er
det krav til 2 meter kantvegetasjon som ikke jordarbeides. Her
kan man sprøyte mot ugras etter
nærmere avtale med kommunen.
Kantvegetasjonen har flere positive virkninger for biologisk
mangfold. I tillegg til å være
leveområde for innsekter, fugler
og dyr, gir den skyggevirkning
som bidrar til bedre betingelser
for livet i vannet. I erosjonsutsatt jord vil kantvegetasjon også

være med på å stabilisere kantene. Røttene til busker og trær er
med på å armere ustabile skråninger. Derfor er det viktig å
vurdere undergrunnen før man
fjerner kantvegetasjon som et
ledd i skjøtsel av kulturlandskap
eller for å ordne opp i drenering.

Permanent kantvegetasjon som
ikke høstes er et stort problem
for drenering, særlig på tette
jordarter og arealer som ligger
lavt i forhold til vannspeilet.
Alle har sett kanten som bygger
seg opp under og innenfor nettinggjerder. Denne kanten sperrer for vann som ikke trekker
ned i jorda. På vinterhalvåret
Kantvegetasjon hindrer også
fører dette til oppdemming i
utvasking av partikler og næmildværsperioder, større isdanringsstoffer, og er dermed sær- nelse enn nødvendig og seinere
lig viktig mot arealer der det
opptørking på våren. I vekstsedyrkes korn, potet, grønnsaker songen skaper slike demninger
og grønnfôrvekster. Man unngår problemer i perioder med mye
også at gjødsel havner ut i van- nedbør. Derfor er det grunn til å
net på grunn av spredning eller advare mot etablering av permaavdrift fra denne.
nent kantvegetasjon på grasarealer der dreneringen i utSå lenge kantvegetasjonen kan gangspunktet fungerer dårlig.
høstes er det ingen ulemper for
landbruket. Eneste problem er
Dersom man har andre probleknyttet til rehabilitering av dre- mer, som for eksempel ustabile
nering der man er nødt til å fjer- skråninger, er situasjonen en
ne vegetasjonen for å sikre god helt annen. Busker og trær vil
dreneringsvirkning. Her må det bidra til stabilisering. Da er det
gjøres en avklaring med komviktig at man legger til rette for
munen. Dersom kantvegetasjo- godt og jevnt fall gjennom venen består av busker og kratt
getasjonssonen før tilplanting.
har man et problem i forhold til
drensgrøfter. Her må det være
Ugjødslet randsone som
tette rør rundt drensrørene til en høstes
kommer godt innenfor vegeta- Ugjødslet randsone kan være et
sjonssonen. Særlig selje har
effektivt tiltak mot avrenning
lange rotskudd som stikker seg fra grovfôrarealer. Man unngår
inn gjennom slissene, kveiler
både risiko for direkte spredseg opp og tetter rørene fullning i vann og avdrift ved utkjøstendig.
ring. Det er også grunn til å tro

at en del næringsstoffer som
følger jordvannet blir tatt opp i
denne sonen. For at ugjødslet
randsone skal ha maksimal effekt er det viktig at avlingen her
høstes. Dette fører til at næringsstoffer som er tatt opp i
plantene fjernes fra systemet.
Kantvegetasjon som overvintrer
fryser ned og råtner. Dermed
lekker den ut fosfor og nitrogen
til vassdraget. Ved høsting
unngår man også at det bygges
kant, som i sin tur gir dårligere
drenering og redusert plantevekst.
Kantvegetasjon og
vannforskriften
Landbruket har hatt fokus på
vannkvalitet og forurensing i
mange tiår. Gjødselplanlegging,
miljøplaner, bedre spredeutstyr
og større bevissthet hos gårdbrukerne har bidratt til bedre
tilstand i mange vassdrag. Det
er fortsatt mye som må gjøres,
men det er viktig å tenke helhet
og hva som fungerer best.
Forskning over lang tid viser at
fosforinnholdet i jorda har størst
betydning som forurensingsfaktor fra landbruket når man ellers
ivaretar andre hensyn for å redusere forurensing. Reduksjon i
tilførsel fra gjødsel er dermed
det viktigste tiltaket. I våre områder vil det si bruk av fullgjød-

sel uten fosfor på bruk med
rikelig tilgang på husdyrgjødsel
og spredning av husdyrgjødsel
til rett tid.
Tiltak som rensedammer, kantsoner og ugjødslet randsone er
også effektive metoder, men her
er det viktig å planlegge plassering og samordne med tiltak
som reduserer tilførselen av
næringsstoffer.
Det er viktig at bøndene i Nordland fortsatt er aktive i å redusere forurensing fra landbruksdrifta. Men man må ikke uten videre gå inn på løsninger som reduserer avlinger eller er til ulempe
for drifta. Tiltakene er frivillige
og det gis tilskudd som skal
dekke ulemper. Når forslagene
om tiltak for å bedre vannkvaliteten nå kommer må bønder og
veiledere være aktive for å få til
gode løsninger. Noen steder kan
det være ugjødslet randsone,
andre steder rensedammer. Permanent kantvegetasjon er ut fra
faglige vurderinger bare ønskelig i svært spesielle tilfeller, og
det er da viktig med tilrettelegging som ivaretar behovet for
god drenering.

