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Sammendrag 

Steinssletta er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Seltebekken, 

Vakerbekken og Myrabekken er viktige bekkedrag gjennom dette landskapet. I den forbindelse 

har grunneiere, kommunal forvaltning og Fylkesmannen sett et behov for å utarbeide en 

veileder for skjøtsel av bekkene på Steinssletta. 

Første versjon av veilederen ble utarbeidet av Ask Rådgivning i 2009. Nå i 2017 er veilederen 

blitt oppdatert. Oppdateringen skjer i sammenheng med at det er laget et konkret forslag til 

tiltaksplan med kart og bilder med tanke på skjøtsel av bekkekantene.  

Veilederen gir en kort beskrivelse av bekkene, og denne støttes av egne bilder og noen 

skråbilder fra Hole kommunes kart på nett fra 2009. Bekkenes forskjellige soner deles inn i 4 

kategorier etter type vegetasjon og bredde på kantsonen til bekken. For hver av disse 4 

kategoriene gis det skjøtselsråd. 

Til slutt i veilederen er det presentert tre kart som viser tilstanden til kantvegetasjonen slik den 

ble kartlagt 11. januar 2017.  

Leif Simonsen i Norconsult ble engasjert for å revidere veilederen. Kommunenes kontaktperson 

har vært Mathea Storihle. Kontaktpersoner hos Fylkesmannen har vært Åsmund Tysse og Per 

Rønneberg Hauge.  
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 Innledning 

 Bakgrunn 

Kulturlandskapet på Steinssletta er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap. Grunneiere og 

landbruksforvaltningen i området har derfor hatt et ønske om å utarbeide en veileder for 

hvordan bekkekantene i området kan skjøttes.  

Satsingen på utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å 

ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og 

miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

 Målsetting 

Den overordnede målsettingen med en veileder for skjøtsel av bekkene er å opprettholde eller 

styrke kulturlandskapselementet samtidig som grunneiernes driftsmessige interesser knyttet til 

landbruksdrift ivaretas. Veilederen skal vise prinsipper og retningslinjer som bør benyttes i 

området. 

 Verdier og utfordringer - metode 

Bekker i jordbrukslandskapet er verdifulle på flere måter: 

1. Det visuelle kulturlandskapet fra stor til liten skala. Med stor skala menes hvordan 

kulturlandskapet ser ut fra større utsiktspunkter som toppen av Hurumåsen eller 

Kongens utsikt på Krokskogen. Med liten skala menes nærinnsynet. I første rekke fra 

der vei krysser bekk, der sti går langs eller over bekk eller der folk på annen måte ofte 

kommer nært inntil bekkeløpet.   

2. Biologiske kvaliteter i en bekk i kulturlandskapet kan være mange. Til selve 

bekkestrengen vil det være knyttet vannlevende innsekter og andre dyr som for 

eksempel amfibier. Er vannføringen årsikker og stor nok kan det også leve fisk her. I 

kantvegetasjonen mellom bekkestrengen og jordekanten finner vi flere typer trær, gras 

og urter. Trær og busker kan være viktige leveområder for fugl. Her kan det være både 

reirplasser, mat og generelt skjul. Videre kan bekkestrengene virke som naturlige 

trekkeveier for småfugl. Rådyr kan gjerne ha tilhold i bredere kantsoner i bekkene.  

3. Rensemessige kvaliteter. Bekker kan virke som naturlige renseanlegg for jord og 

næringsstoffer som vaskes ut med bekken. Størst renseeffekt oppnås i sakteflytende 

partier der jordpartikler kan sedimentere. Dersom det i tillegg er grunne flomsoner som 

bekken kan flyte ut over ved flom vil renseeffekten øke ytterligere. I de aktuelle bekkene 

er det også laget en rekke fangdammer. Dette er kunstige våtmarker som er konstruert 

for å fange opp jord og næringsstoffer før vannet renner ut i Steinsfjorden. Busker og 

trær vil også til en viss grad kunne ta opp næringsstoffer og dermed hindre dem fra å 

ende i Steinsfjorden.  
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4. Dreneringsvei for vann. De åpne bekkene er viktige som dreneringsvei for vann i 

landskapet. All drenering fra landbruksarealer i nedslagsfeltene ender ut i bekkene, 

enten i form av utløp fra samlegrøfter eller at drensrørene går rett i bekkene.  

For landbruksarealer på hver side av bekkene kan kantsonen langs bekken være en utfordring.  

1. Skyggeeffekter. Dersom kantsonen er bevokst med busker og trær kan dette gi skygge 

og fuktigere forhold på de nærmeste arealene - særlig på nord og østside. 

 

2. Kvist og trær på jordet.  Dersom kantskog og busker ikke skjøttes kan busker og trær 

vokse inn over jordekanten. Dette kan skape utfordringer for drifta ved at det er til 

hinder for landbruksmaskiner. F.eks. kan speil og glass knuse. Uten skjøtsel av 

kantskogen kan den etter hvert hindre driften så mye at landbruksarealer går ut av drift.   

 

3. Erosjon i jordekant. Bekkene har en naturlig tendens til å meandrere. Denne 

prosessen kan fremskyndes ved at trær og busker vokser opp i bekkeløpet. Vann kan 

bli presset inn mot bekkekantene og dermed gi erosjon inn mot jordekanten som igjen 

kan påvirke jordbruksarealer. På den annen side kan også busker og trær fungere som 

en erosjonssikring.  

 

4. Erosjon rundt rørutløp. Rørutløpene til bekkene kan ha svakheter. Dette gjelder 

særlig om det er gamle sement- eller teglsteinsrør. Et kjent problem er at det blir 

erosjon rundt ytterste rør, at dette faller litt ned og åpner et nytt erosjonspunkt ved 

utløpet av det bakenforliggende røret. Slik kan erosjonen fortsette bakover og innover 

på jordet.  

Det å styrke bekkenes landskapsmessige, biologiske og delvis rensemessige kvaliteter vil i 

praksis si at man må tillate en del busker og trær og vokse opp i kantsonen til bekken. Dette 

kan være en utfordring jordbruket langs bekkene og for å opprettholde bekken som effektiv 

vannvei.  

Siden området er valgt ut til et nasjonalt viktig kulturlandskap vil de visuelle landskapsmessige 

kvalitetene bli tillagt stor vekt. I tillegg vil det gis balanserte råd som gjør at man kan kombinere 

landbruk, landskap og øvrige kvaliteter på en best mulig måte.  

 Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget om bekkene er hentet inn gjennom en befaring den 11. januar 2017. I 

tillegg blir en del grunnlag fra veilederen fra 2009 benyttet.  

 Planområde med aktuelle bekker 

Planområdet består av de tre bekkene Seltebekken, Vakerbekken og Myrabekken som alle 

munner ut i Steinsvika i Steinsfjorden, Hole kommune. De nordre delene av Vakerbekken og 

Myrabekken ligger i Ringerike kommune. Figur 1 (neste side) viser kartutsnitt over 

kulturlandskapsområdet og de tre bekkene.  
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Figur 1. Kart over Steinssletta utvalgte kulturlandskap. Seltebekken, Vakerbekken og Myrabekken er 
markert spesielt.  

Myrabekken 

 

Vakerbekken 

Seltebekken 
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 Bekkebeskrivelse 

 Seltebekken 

Seltebekken starter litt udefinert vest og nordvest for Steinsåsen og kommer først reelt til syne 

som i hovedsak åpen, sammenhengende bekk ved Bråtan. Den renner videre forbi Selte og 

deretter nord for Stein gård og inn i våtmarksområdet i Steinsvika. 

Seltebekken er i hovedsak smal med svært begrenset kantsone mot vei og jordbruksarealer fra 

Bråtan og frem til E16. På denne strekningen er det også lite busker og trær i bekkekanten. 

Bekken er tydelig kanalisert og har ingen meandrerende partier. Fra E16 til Steinsvika blir 

bekkeprofilen langt bredere med i hovedsak gras- og våtmarksvegetasjon, men også noen 

busker av salix-arter. På denne strekningen er det også etablert fangdammer. Figur 2 viser 

bekken sett fra Steinsvika mot Bråtan i vest.  

 

Figur 2. Seltebekken fra utløpet i Steinsvika mot Bråtan i vest. Bildet er hentet fra veilederen fra 2009.  

 Vakerbekken 

Vakerbekken har sitt utspring i skogsområdene ved Hammerenga og Grunntjern og renner 

videre sydover, hovedsakelig i jordbruksområder forbi Søndre Vaker, Bure, Kongelv, Hårum og 

ut i Steinsvika.  

Fra Hammerenga til Kongelv er Vakerbekken hovedsakelig smal med en smal kantsone mot 

jordbruksarealer. Det er små trær og busker langs det meste av strekningen, men enkelte 

steder er det bare en smal sone med gras og urtevegetasjon. Syd for Kongelv øker 

bekkebredden, busker og trær blir større og det er ganske tett tresatt vegetasjon langs mye av 

Seltebekken 
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bekken, kun avbrutt av et tidligere beiteområde og fangdammer. Syd for Vollgata og frem til 

Steinsvika er det i hovedsak en bred åpen kantsone med noen busker og trær og flere 

fangdammer. Figur 3 viser bekkene sett fra Steinsvika mot nord.  

 Myrabekken 

Myrabekken starter i områdene oppe ved Ultvedttjern og renner hovedsakelig gjennom 

jordbruksarealer til Åsaveien, forby Myra og Hårum ned til Steinsvika.  

Bekken er i hovedsak smal med varierende grad av busker og noen trær i bekkekanten. Lengre 

strekninger har bare grasvegetasjon i kantsonen. Ved Åsaveien er det noe mer trær og ved 

fossen ved den øvre Hårumgården er det naturlig trevegetasjon. Det meste av bekken 

oppstrøms den nedre Hårumgården er kanalisert. Fra den nedre Hårumgården og sydover blir 

kantsonen brei og dominert av grasarter. Noen større trær og busker forekommer. Figur 3 viser 

bekkene sett fra Steinsvika mot nord.  

 

 

Figur 3. Vakerbekken og Myrabekken sett mot nord fra deres samlede utløp i Steinsvika. Bildet er hentet 
fra veilederen fra 2009. 

Myrabekken 
Vakerbekken 
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 Skjøtselsråd 

 Idealistiske skjøtselsråd 

Følgende råd er av mer idealistisk karakter i den forstand at de vil kreve at noen arealer som i 

dag er dyrka mark tas ut av drift og bli omgjort til bekkekantsone. Det har normalt vært motstand 

mot slike tiltak i jordbruket. Rådene karakteriseres derfor som idealistiske og noe som den 

enkelte grunneier selv må ta et verdivalg om skal gjennomføres.  

Idealistiske skjøtselsråd: 

 Øke meandreringen av bekkene.  

o Dette gjelder særlig de strekningene som er svært smale og kanaliserte.  

o Se likevel mer spesifikke råd om meandrering, effekter og tiltak i kapittel 3.2.3. 

 Utvide bredden på kantsonen mellom bekk og jordbruksareal der den er smal i dag. 

o Dette kan gi mer plass til busker og trær og en meandrerende bekk i 

bekkesonen mellom jordekantene. 

 

Ulempene med disse tiltakene er at det kan bli mer flom i kraftige nedbørsperioder som følge 

av mindre vannføringskapasitet i bekken. Videre kan det gå tapt noe jordbruksareal.  

Fordelene er at bekken blir et tydeligere kvalitetselement i jordbrukslandskapet og det gir bedre 

forhold for fugle- og dyreliv. Det kan også bli noe mindre netto erosjon i bekkekanten som følge 

av slike tiltak.  
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 Generelle skjøtselsråd 

Det er samtidig med oppdatering av denne veilederen også laget et forslag til konkret tiltaksplan 

for skjøtsel av bekkene Seltebekken, Vakerbekken og Myrabekken. Stedfestede og konkrete 

forslag til tiltak finnes i den planen. De generelle rådene som gis i det følgende er ikke knyttet til 

sted, men til type utfordring.  

Kommunenes generelle skjøtselsråd for bekkekanter er at det kan gjennomføres det man kaller 

«vanlig vedlikehold og skjøtsel», men at man skal tilstrebe å bevare busker og trær slik at det 

opprettholdes en god variasjon langs bekkeløpet.  

De følgende skjøtselsrådene er ikke ment å gå på tvers av dette generelle rådet, men utdype 

det og presiserer hvordan skjøtselstiltak kan gjennomføres slik at målene nevnt i kapittel 1.2 

nås. 

 Busker og trær i bekken 

Trær som står på bekkekanten eller i bekken, og som hindrer vannstrømmen vesentlig eller 

fører til erosjon i bekkekantene, kan fjernes.  

Trær som har falt, eller er i ferd med å falle, over bekken kan føre til at vannstrømmen hindres, 

at det oppstår vesentlig erosjon rundt trærne eller at det blir oppstuving og flom oppstrøms de 

aktuelle trærne. Slike trær kan fjernes.  

 

Figur 4. Vakerbekken nord for Vollgata. Tett skog av større gråor. Bestandet kan tynnes, men siden 
kantsonene er meget brede her anbefales det i første rekke å konsentrere skjøtselen til overgangen mot 
jordekantene. Dersom vegetasjonen fører til fare for flom på nærliggende jorder bør det også gjøres tiltak i 
den vannførende delen av bekkeløpet. Bildet er fra august 2009.  
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Tette bestander av storvokste trær (som oftest gråor) bør få utvikle seg fritt, men skjøtsel som 

beskrevet over kan foretas. Slike bestander kan også tynnes. Ved tynning er det et mål at 

rotskudd skal erstatte fjernede trær. Ved hugst bør dette skje i kortere seksjoner slik at noe 

skog står igjen. Der det hugges bør andre busker og mindre trær få stå igjen. Når ny tresatt 

vegetasjon er godt etablert i den hugde sonen kan neste sone hugges etter de samme 

prinsippene. 

Busker i bekkeløpet kan fjernes dersom de styrer vannstrømmen slik at erosjonsfaren øker, 

faren for oppstuving og flom øker, eller hvis det leder til økt erosjon i bekkekanten (figur 5). 

 

Figur 5. Oppslag av busker i Myrabekken har presset vannstrømmen over mot motsatt bekkekant. Det gir 
erosjon i bekkekanten og kan føre til hyppigere flom ut over nærliggende jorder. Bilde tatt den 11. januar 
2017.  

Rydding av busker og trær på en side av bekken bør avklares og koordineres med grunneier på 

motsatt siden av bekken slik at ikke uforutsette eller uønskede erosjonshendelser oppstår. Det 

kan i noen tilfeller være slik at fjerning av busker og trær på en side av bekken vil være et viktig 

erosjonshindrende tiltak på motsatt side av bekken.  

Svartor har et meget dypt og armerende rotsystem som stabiliserer bekkekanten. Svartor bør få 

stå og kan også plantes inn dersom grunneier ønsker å plante trær.  

Det bør opprettholdes en god variasjon i treslag langs bekkene. Svartor, gråor, ask, rogn, hegg 

og vierarter er noen viktige arter. God variasjon gir grunnlag for større variasjon i dyrelivet.  
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 Bredde på kantsone 

Minimum kantbredde fra normalvannstand til jordekant bør ikke være mindre enn 2 meter ihht. 

forskrift om produksjonstilskudd.  

Generelt bør det tilstrebes kantbredder som er større enn 2 meter da renseeffekter på jord og 

næringsstoffer fra tilstøtende jordbruksarealer øker med økende bredde på kantsonen. En total 

kantbredde på 4 meter bør tilstrebes. Eventuell tilleggsbredde utover 2 meter kan etableres som 

«grønn sone» og kan være tilskuddsberettiget. Grønne soner kan være spesielt aktuelle i 

flomutsatte områder.  

Alternativt kan det etableres grasdekte vannveier langs bekkene der det er flomutsatt eller det 

er fare for erosjon. Slike grasdekte arealer går under betegnelsen vegetasjonssone i 

landbruksforvaltningen i Buskerud. Vegetasjonssoner er for tiden tilskuddsberettiget i RMP-

ordningen på visse vilkår.  

 Meandrering 

Sterk meandrering oppstår bl.a. som følge av 

erosjon i bekkens yttersving, mens det 

dannes «halvøyer» eller «nebb» i 

innersvingen. Denne type erosjon kan utvikle 

seg til å gå inn på dyrket jord.  I noen bekker 

vil det være aktuelt å rette ut bekken igjen ved 

å grave bort deler av halvøya og eventuelt 

steinsette yttersvingen. Steinsetting i bekkene 

på Steinssletta er imidlertid mindre aktuelt 

pga. lite fall og relativt liten vannføring.  

Meandrering kan føre til noe økt erosjon i bl.a. yttersvinger, men også økt sedimentasjon i 

innersvinger. Hvis meandreringen fører til flom ut over bekkeløpet kan sedimentasjonen også 

øke fordi vannhastigheten går ned på oversvømte arealer nær bekkeløpet. I de midtre og øvre 

delene av de tre bekkene er det lite fall og smale kantsoner. Her vil sterk meandrering kunne 

føre til bl.a. mer flom og økt bredde på kantsonen mot nærliggende jordbruksarealer. 

Meandreringen bør derfor holdes på et moderat nivå der bekkeløpet er smalt og flomfaren stor. 

Se for øvrig om bekkerensk lenger ned og om idealistiske mål i kapittel 3.1. 

 Steinsetting 

Formålet med å steinsette er å hindre erosjon og utrasinger i bekkekanten. Tiltaket kan 

gjennomføres som et forebyggende tiltak eller et avbøtende tiltak der det allerede er 

erosjonsproblemer. 

Betydelig steinsetting i bekkene på Steinssletta er imidlertid mindre aktuelt pga. lite fall og 

relativt liten vannføring og dermed relativt liten eroderende kraft. Prinsippene vises likevel her 

dersom det skulle oppstå punkter der et slikt tiltak er aktuelt.  

Teknisk beskrivelse 

Under arbeidet bør det tas bort litt mer masse enn det steinen fyller. Man unngår da at 

steinfyllingen presser vann over på motsatt side av bekken og skaper problemer der. Noen 

steder har det rast ut store jordmengder. Der kan det være aktuelt å fylle tilbake jord før det 
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steinsettes. I forbindelse med steinsetting kan det også være aktuelt å gjøre noe utretting av 

bekken på stedet ved å grave bort nebb eller rotsystemer fra busker i bekkeløpet (se 

beskrivelser over). 

Til steinsetting i de aktuelle bekkene på Steinssletta kan for eksempel stein fra jordet benyttes 

dersom steinene er kantete og av variert størrelse. Det beste er imidlertid sprengstein med 

variert størrelse opp til ca. 30 cm i diameter, da sprengstein binder seg bedre sammen. Kult kan 

benyttes der vannhastigheten ikke er for stor. Rullestein av lik størrelse anbefales ikke da dette 

er ustabilt og vannet lett kan erodere mellom og bak steinene.  

I mindre bekken kan man benytte en fronthelling på ca 1:1,5 og en lagtykkelse for stein på ca. 

0,3 – 0,5 meter. Fiberduker kan benyttes der det er lette jordarter og stor fare for erosjon.  

Figurene under viser prinsippene for enkle erosjonssikringer med stein. Mengde stein og 

omfanget av tiltaket tilpasses de lokale forholdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) er en enkel erosjonssikring. Dersom det er større fare for undergraving bør en lage fotgrøft og legge 

filterduk B). Kilde: NVE - Vassdragshåndboka (1998). 
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 Bekkerensk 

Deler av bekkene på Steinssletta har lite fall, men relativt stor sedimenttransport. Her kan det bli 

en betydelig sedimentering. Dette er i utgangspunktet positivt da massene ikke kommer ut i 

Steinsfjorden, men over tid vil bekken bli grunn og vannet kan renne inn over jordene ved stor 

vannføring (figur 6). Videre vil eventuelle drensutløp bli begravd i jord. Det er da aktuelt med 

bekkerensk.  

Bekkerensk bør planlegges og koordineres med naboeiendommer på motsatt side av bekken 

og eiendommene nedstrøms. 

 

Figur 6. Et område i Myrabekken der det er behov for bekkerensk. Bekken er grunn og drensutløpene er 
helt eller delvis nede i sedimentene. Bilde tatt 11. januar 2017.  
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 Generelle skjøtselsråd knyttet til bekketype 

Bekkestrekninger med ikke tresatt, bred kantsone  

Dette er i hovedsak de nedre delene av bekkene der det i dag er fangdammer eller 

våtmarkspregede områder. De nedre delene av Seltebekken, Vakerbekken og Myrabekken 

faller inn under denne kategorien. 

 Av hensyn til fangdammene og våtmarksområdenes funksjon som naturlig renseanlegg 

ved flom bør tette bestander av trær og busker ikke få gro opp i våtmarkspregede 

områder 

 Eventuelle beiter bør om mulig vedlikeholdes ved fortsatt beiting. Naturlig oppslag av 

busker og trær på tidligere beiter kan aksepteres 

 Trær og busker som er til fysisk hinder for jordbruksdriften (trær og busker nær 

jordekanten) kan fjernes 

 Bekken bør få meandrere fritt innenfor kantsonen, men kan rettes noe ut igjen dersom 

bekkeløpet fører til fare for ras og erosjon i kanten mellom jorde og bekk. Alternativt kan 

den erosjonssikres i sårbare punkter 

 Bekken kan renskes dersom sedimentasjonen i bekkeløpet er årsak til flom på jordene 

eller at dreneringsutløp fra jordbruksarealene ikke lenger har utløp til frie vannmasser 

 Eventuelle fangdammer må vedlikeholdes. Det er viktig å sørge for at 

sedimentasjonskammeret ikke er fullt og er godt fungerende 

 Figur 7 viser eksempel på aktuelle områder  

 

 

Figur 7. Skråbilde av utløpet til Vakerbekken til venstre og Myrabekken til høyre. Nedre deler består av 
brede bekkesoner med våtmarkspreg, fangdammer og lite busker og trær. Bilde fra om lag 2008-2009.  
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Bekkestrekninger med bred, tresatt kantsone  

Dette er i hovedsak de nedre delene av bekkene der det i dag er ikke fangdammer eller 

våtmarkspregede områder. Deler av Vakerbekken og Myrabekken passer inn i denne 

kategorien  

 Trær og busker som er til fysisk hinder for jordbruksdriften (trær og busker nær 

jordekanten) kan fjernes eller kvistes 

 Plukkhugst av større trær i kantsonen kan gjøres. Det bør imidlertid ikke gjennomføres 

snauhust av slike busk- og skogsområder langs bekken. Hugst i forbindelse med 

reetablering eller restaurering av beiteområder kan gjennomføres 

 Bekken bør få meandrere fritt innenfor kantsonen, men kan rettes noe ut igjen dersom 

bekkeløpet fører til fare for ras og erosjon i kanten mellom jorde og bekk. Alternativt kan 

den erosjonssikres i sårbare punkter 

 Bekken kan renskes dersom sedimentasjonen i bekkeløpet er årsak til flom på jordene 

eller at dreneringsutløp fra jordbruksarealene ikke lenger har utløp til frie vannmasser  

 Figur 8 viser eksempel på et aktuelt område fra Vakerbekken  

 

  

Figur 8. Vakerbekken litt nord for Vollgata. Bekkesonen er bred og det er mye busker og trær. Noen 
henger inn over jordet og kan beskjæres eller fjernes for ikke å være til fysisk hinder for driften av 
jordekanten. Venstre bilde er situasjonen i august 2009. Høyre bilde er desember 2016. Det ser ut til å 
være ryddet etter 2009, men noen større trær har veltet ut over jordet i 2016.  
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Bekkestrekninger med smal, tresatt kantsone 

Dette er i hovedsak partier av varierende størrelse i midtre og øvre deler av bekkene.  Deler av 

Vakerbekken og Myrabekken faller inn i denne kategorien.  

 Trær og busker eller greiner av disse som er til fysisk hinder for jordbruksdriften kan 

fjernes 

 Plukkhugst av større trær i kantsonen kan gjøres. Det bør imidlertid ikke gjennomføres 

snauhust av slike busk- og skogsområder langs bekken. Hugst i forbindelse med 

reetablering eller restaurering av beiteområder kan gjennomføres 

 Hvis kantsonene har tilstrekkelig bredde bør bekken få meandrere fritt innenfor denne 

sonen. Den kan rettes noe ut igjen dersom svinger i bekkeløpet fører til fare for ras og 

erosjon i kanten mellom jorde og bekk. Alternativt kan erosjonsutsatte yttersvinger 

erosjonssikres  

 Bekken kan renskes dersom sedimentasjonen i bekkeløpet er årsak til flom på jordene 

eller at dreneringsutløp fra jordbruksarealene ikke lenger har utløp til frie vannmasser  

 Figur 9 viser eksempel på aktuelt område fra Vakerbekken  

 

 

Figur 9. Vakerbekken sett fra Hurumåsen mot sydvest i august 2009. Bekken har en varierende, men i 
hovedsak smal kantsone med busker og trær. Befaringen i januar 2017 viser at det skogkledde området 
midt i bildet nå er tynnet slik at det i hovedsak står enkelttrær igjen.  
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Bekkestrekninger med smal, ikke tresatt kantsone 

Dette er i ofte lengre partier i midtre og øvre deler av bekken.  Øvre deler av Seltebekken og 

noen deler av Vakerbekken og Myrabekken passer inn i denne kategorien. 

 Det bør være en minimumsmålsetting at i alle fall mindre busker og trær bør få vokse 

opp. Formålet er å tydeliggjøre bekken med tilhørende kantsone som landskapselement 

i jordbrukts kulturlandskap 

 Trær og busker som blir så store at de er til fysisk hinder for jordbruksdriften kan 

fjernes. Annet oppslag av busker og trær bør tillates. Når disse blir for store kan de 

hugges. På denne måten oppnår man at det hele tiden er i alle fall noen busker i mindre 

trær i bekkekanten 

 Busker og trær som fører til erosjonsproblemer i bekkekanten bør vurderes fjernet 

dersom man ikke vil tillate at bekken meandrer og skaper en bredere bekkesone  

 Bekken kan renskes dersom sedimentasjonen i bekkeløpet er årsak til flom på jordene 

eller at dreneringsutløp fra jordbruksarealene ikke lenger har utløp til frie vannmasser 

 Figur 10 viser eksempel på et aktuelt område i Seltebekken  

 

 

Figur 10. Øvre deler av Myrabekken i desember 2016. Kantsone uten eller med svært få busker eller trær.  
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 Tilstanden på kantvegetasjonen – januar 2017 

I det følgende ligger tre kart som viser resultatet av kartleggingen kantvegetasjon utført 11. januar 

2017. 

Hovedinntrykket er at Vakerbekken har betydelig mer busker og trær i kantsonen enn Myrabekken. 

Seltebekken har forholdsvis lite busker og trær i kantsonen.  

Selv om det ikke ble gjort en detaljert kartlegging av vegetasjonsforholdene i 2009 kan det se ut til at 

det er noe mindre tresatt kantsone i 2017 enn det det var i 2009. Der var under befaringen i 2017 også 

klare tegn på aktiv skjøtsel av vegetasjonen i bekkekanten en rekke steder.  
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Figur 11.Tilstanden i øvre deler av Vakerbekken og Myrabekken den 11. januar 2017. Grønn strek: Kantskog og 
busker. Oransje strek: Hovedsakelig grasdekke. Stiplet grann og oransje: Spredte busker og trær. Grønne 
prikker: Enkeltbusker og trær. 



 

 

Oppdragsnr.: 5167900   Dokumentnr.: 01   Versjon: J01 

Skjøtsel av bekker på Steinssletta  |  Veileder for skjøtsel av Seltebekken, Vakerbekken 

og Myrabekken 

 

 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\79\5167900\5 arbeidsdokumenter\55 rapport_veileder\rapp_skjøtsel av bekker på 

steinssletta 2017 b01.docx 
2017-02-28  |  Side 23 av 24 

 

 

Figur 12.Tilstanden i nedre deler av Vakerbekken og Myrabekken den 11. januar 2017. Grønn strek: Kantskog og 
busker. Oransje strek: Hovedsakelig grasdekke. Stiplet grann og oransje: Spredte busker og trær. Grønne 
prikker: Enkeltbusker og trær. 
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Figur 13.Tilstanden i Seltebekken 11. januar 2017. Grønn strek: Kantskog og busker. Oransje strek: Hovedsakelig 
grasdekke. Stiplet grann og oransje: Spredte busker og trær. Grønne prikker: Enkeltbusker og trær. 

 


