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Fjerning av kantsone langs Grimesundvannet i Sigdal kommune 

Langs Grimesundvannet i Sigdal er kantsona fjernet over en strekning på 200-300 m. 

Det forelå ikke søknad til Fylkesmannen før hogsten ble foretatt. I § 11 i 

vannressursloven er det ikke tillatt å foreta omfattende hogst i kantsoner langs 

vassdrag, uten dispensasjon fra Fylkesmannen. Grimesundvannet er artsrikt med 

flere fiskearter. Fylkesmannen ser alvorlig på at kantsona er fjernet. Fylkesmannen 

mener at hogsten er brudd på § 11. Vi vil be NVE vurdere hvilken reaksjonsform som 

er aktuelt i dette tilfellet.  

 

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen om hogst i 

kantsona langs Grimesundvannet i Sigdal over en strekning på 200-300 m (gnr./br. 76/1).  

Hensikten med hogsten er å tilrettelegge for flere fiskeplasser. Hogsten er dokumentert 

med bilder. Det er også lagt ved et skriv fra Viken Skog.  

Vurdering 

Generelt er kantsoner langs vassdrag viktig for akvatisk liv, samt for planter og dyr med 

tilknytning til vassdrag. Vegetasjonssoner reduserer også avrenning av næringsstoffer til 

vassdragene. Kantsona er videre viktig for å gi skygge og tilførsel av organisk materiale til 

ferskvannsorganismer. 

Kantsonas betydning som velfungerende økologiske biotoper, har gitt beskyttelse i 

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. Uten dispensasjon fra Fylkesmannen kan det ikke foretas 

omfattende inngrep i vegetasjonssoner mot vassdrag.  

Ut fra flyfoto var kantsona ved Grimesundvannet før hogsten frodig med tre og busksjikt. 

Trærne var en blanding av lauvtrær og furu. Vedlagte bilder viser at kantsona nå er fjernet 

helt over en lengre strekning. Omfanget er langt større enn det som er nødvendig for å 



  Side: 2/2 

skape fiskeplasser. Busker, greiner og kvist ligger igjen i terrenget.  Dette underbygger at 

kantsona var vegetasjonsrik før hogsten.   

Grimesundvannet er en del av Horgavassdraget. Vannmiljøet er rikt med både ørret, sik, 

abbor og ørekyte. Kantsona utgjør også en viktig biotop for flere fuglearter. Før hogsten var 

kantsona viktig for å hindre avrenning til vassdraget.  Denne funksjonen er spesielt viktig 

siden vannet ligger nært opp til en trafikkert veg. Lauvrike kantsoner bidrar også med 

organisk materiale til vassdraget. Grimesundvannet er regulert med periodevise tørrlagte 

strandsoner som reduserer produksjon av bunnlevende organismer.  Bortfall av organisk 

materiale i form av lauv osv. fra kantsona, vil forsterke denne negative effekten. 

Konklusjon 

Hensikten med ryddingen langs Grimesundvannet var ikke ordinær skogsdrift, men for å 

rydde fiskeplasser. Ifølge e-post fra Viken Skog har hogsten skjedd i et omfang som ikke var 

forutsatt. Vi kan heller ikke se at hogsten er i samsvar med norsk skogstandard.   

Det er ikke søkt Fylkesmannen om dispensasjon for å hogge i kantsona langs 

Grimesundvannet. Hvis det hadde vært søkt, ville Fylkesmannen vurdert å gi fritak fra § 11 

på visse vilkår. En dispensasjon ville imidlertid ikke omfattet så omfattende hogst som det 

som har skjedd her. Et av vilkårene ville vært at vegetasjonen i kantsona ikke skulle fjernes 

helt. Enkelte steder kunne det blitt gitt tillatelse til å tynne i kantsona for å lage fiskeplasser.   

Fylkesmannen ser alvorlig på den hogsten som har skjedd langs Grimesundvannet. Siden 

det ikke er søkt om dispensasjon før hogsten ble foretatt, mener Fylkesmannen at 

inngrepet er brudd på § 11 i vannressursloven.  Vi vil derfor be NVE vurdere hvilken 

reaksjonsform som er aktuelt i dette tilfelle.   
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