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Kantsonenes betydning 

• Mangfold av arter  

• Økosystemtjenester 

• Viktig for vilt og fisk  

• Erosjonshindering 

• Unngå næringslekasje 

Sanglerke. Foto: Kim Abel. 

Fagerklokke.  
Foto: Kim Abel. 
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Mangfold av arter 

• Jordlevende 
organismer 

• Sopp 
• Lav 
• Moser 
• Karplanter 
• Insekter 
• Fugler Fotos: Kim Abel 
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Kantsonens funksjon for arter 

• Leveområde Moser på naken leire 
 Åkerugras 

 Kulturmarksplanter  
 (inkl. busker og trær) 

Sopp, lav og mose knyttet til 
skog og buskvegetasjon. 

• Fødesøk  Villbier, humler, sommerfugl
 Frøspisende biller 
 Rovinsekter, edderkopper
 Fugl 

• Skjul  Fugl, vilt m.fl. 

• Spredningsvei/ Moser, karplanter, vilt, fugl, 
korridor vannlevende organismer 

  
Foto: Torbjørn 
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Økosystem-tjenester 

• Pollinering 

• Biologisk kontroll av skadedyr 

• Nedbrytning og tilbakeføring av 
næringsstoffer til jorden 

• Rensking av avrenning fra 
åkermark til bekker og elver 

• Opplevelsesverdier  

Foto: Torbjørn 
Høitomt 



Utforming av kantsone 

• Jo bredere jo bedre! 

• Variert utforming begunstiger 
større mangfold av arter: 

Pløyd men ikke tilsådd/gjødslet/sprøytet 

 

 

 

 

 

Pløyd og tilsådd, men  

ikke gjødslet/sprøytet 
Vipe. Foto Kim Abel 

Gulnål. Foto Kim Abel 
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Variasjon i kantsonen 

Blomsterrike karplanter i åkerkanten begunstiger: 

• Humler 

• Sommerfugler 

• Villbier 

• Rovinsekter 

• Bonden (pollinering) 

Solitær bie på 
fagerknoppurt 
(t.v.) og nesle-
sommerfugl på 
rød-knapp (t.h.). 
Fotos: Kim Abel Foto: Kim Abel 



Variasjon i kantsonen 

Busker med stor blomstring 
og mye frukt begunstiger:  

• Insekter 

• Fugl 

• Bonden 
• Vannorganismer (minsket  

erosjon og avrenning av 
næringssalter) 

Slåpetorn i blomst. Foto: Kim Abel 

Korsved i frukt. Foto: Kim Abel 

Foto: Kim Abel 



Variasjon i kantsonen 
Trær med blomster og frukt begunstiger: 
• Insekter (selje er meget viktig på våren) 

• Fugl 

• Vannorganismer (strøfall fra løvtrær) 

• Bonden (pollinering) 

• Fiskeren (renere vann, mer fisk) 

• Friluftslivet (opplevelsesverdier) 

Rogn. Foto: Carl Farmer Grå fluesnapper i kirsebærtre. Foto: Kim Abel 
Foto: Torbjørn 
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Kantsone mot vassdrag 
Åpen flommark og tresatt flommark  

• Tidligere meget vanlige naturtyper langs store 
langsomrennende  elver 

• Opprinnelig dynamiske systemer med: 

• jevnlige større og mindre oversvømmelser 

• utgravninger og masseforflytninger 

• Nå lite nydannelse av viktige leveområder som: 

• Kroksjøer 

• Elveører 

• Rasskråninger 

 

 

 
Åpen flomfastmark med trådsiv og 
bleikfiol. Foto: Rune Halvorsen 

Mandelpilkratt: 
Foto: Kim Abel 



Kantsone mot vassdrag 
Åpen flommark og tresatt flommark  

• Trusler mot biologisk mangfold 

• Regulering av innsjøer og vassdrag 

• Forbygninger 

• Oppdyrking 

• Forurensing 

• Forsøpling 

• Fremmede arter 

• Opphør av hevd 

• Gjengroing 

 

Mandelpilkratt: 
Foto: Kim Abel 

Gjengrodd kroksjø med hageavfall og svart-
listet art (kanadagullris) i kanten. Foto: Ulrika 
Jansson 



Kantsone mot vassdrag 
Rødlistete naturtyper i  NiN 
(med relevans for området): 

• Åpen flomfastmark (NT) 

• Mandelpilkratt (NT) 

• Doggpilkratt (NT) 

• Elveløp (NT) 

• Kroksjøer, meandere og 
flomløp (EN) 

• Ravinedal (VU) 

• Leirskredgrop (NT) 

Mandelpilkratt: 
Foto: Kim Abel 



Kantsone mot vassdrag 
Hevdet flommark (slått og beite) 

• Tidligere beitemark (kombinert med slått) der det nå 
er åker eller kratt 

• Ryddig av kratt, slått og beite begunstiger arter som 
er avhengige av forstyrret mark inkludert flere 
rødlistete karplanter og moser 

• Kjempespringfrø (HR) begunstiges også av rydding - 
ikke rydd hvis området ikke skal hevdes 

Storfe i skjøtsels-
arbeid i et gammelt 
kulturlandskap. 
Foto: Kim Abel. Foto: Torbjørn 

Høitomt 



Utvalg av rødlistearter i 
Leira - Nitelva 

Karplanter 
Mandelpil  (VU) 
Hvitpil (VU) 
Myrstjerneblom (EN) 
Bleikfiol (VU) 
Firling (VU) 
Nikkebrønsle (VU) 
 
Sopp 
Krembarkhette (NT) 
Broddsopp-snyltekjuke (NT) 

Moser 
Gulnål (DD) 
Svartnål (DD) 
Nuddgrøftemose (DD) 
Flaggmose (NT) 
Grøftelommemose (NT) 
Vassgaggelmose (VU) 
 
Insekter 
Blodrød høstlibelle (NT)   
Bred blålibelle  (EN) 

Fugl 
Hortulan (CR) 
Åkerrikse (CR) 
Myrrikse (EN) 
Vipe (NT) 
Sivhøne (NT) 
Nattergal (NT) 
Stær (NT) 
Vaktel (NT) 
Sivhauk (VU) 
Vannrikse (VU) 

Foto: Torbjørn 
Høitomt Foto: Kim Abel 



Biologens og det biologiske 
mangfoldets “drømmekant” 

Åker (usprøytet og ugjødsel) - jordlevende dyr, fugl 
2-5 m pløyd sone - moser 

5-10 m urterik kant/fukteng - karplanter, 
insekter, fugl 

10-20 m busker og trær- insekter, fugl, 
sopp, lav, moser 

vassdrag - vanninsekter, fisk 

 

Foto: Torbjørn 
Høitomt 

Foto: Kim Abel 



Viktig kilde 

Foto: Torbjørn 
Høitomt 



Kulturlandskapet nå og tidligere 

2 km 

Takk for meg!  
 

Spørsmål? 

Vi har dyrket opp meget store arealer av tidligere 
naturlig og dynamisk flommark. Kan vi da ikke gi tilbake 
noen smale kanter til det biologiske mangfoldet? 

Foto: Torbjørn Høitomt 
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