
DIFFERENSIERT VASSDRAGSFORVALTNING 
RETNINGSLINJER: 
 
Vassdragsområdene skal underlegges en differensiert forvaltning hvor de Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag skal være styrende for all aktivitet i tilknytning til 
vassdragene. Dette for å sikre tilstrekkelig vern i vassdrag med tilhørende randsoner. 
 
Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag med årssikker 
vannføring, jf. vannressurslovens § 11. Etablering av og gjenoppretting av manglende 
vegetasjonsbelte skal søkes gjennomført der det anses ønskelig. Kantvegetasjonen langs 
vassdrag reduserer forurensning fra jordbruksarealer, stabiliserer elvebredden mot erosjon og 
er viktige leveområder for planter og dyr. 
 
Der større høyspenttraséer krysser eller følger vassdrag må det ved rydding under disse tas 
tilstrekkelig hensyn slik at vegetasjonen ikke raseres, men beholde busker og trær som ikke 
under noen omstendighet vil komme i berøring med høyspentledningene. 
 
Der byggegrense ikke er markert på plankartet, gjelder eksisterende byggegrenser fastsatt i 
gjeldende detaljplaner. 
 
Selve vassdragsstrengen, innsjøer og tjern gis arealkategorier hjemlet i § 20-4, 1. ledd nr. 5 
i plan- og bygningsloven.  
 
De ulike arealbrukskategoriene for landområder og vassdragsstrenger angis med ulike farger, 
og i kartets tittelfelt angis betegnelsen på forvaltningsklasse før navnet på selve 
arealbrukskategorien. 
 
Flere av de mange små vann, tjern, pytter og sidebekker til hovedelvene Ellingsrudelva, 
Losbyelva og Fjellhamarelva er for små til å gis noen egen arealbrukskategori på 
kommuneplanens arealdel. Disse skal også underlegges en differensiert forvaltning i tråd med 
prinsippene for de større vassdragene. Vassdrag er i denne sammenheng definert slik den 
framgår av vannressurslovens § 2. 
 
Forvaltningsklasse 1: 
Verneverdiene er særlig knyttet til kulturminner, grøntstruktur og nærfriluftsliv. Det skal 
særlig legges vekt på å ivareta og sikre grøntstrukturen langs vassdragene, samt utvikle 
sammenhengende grøntkorridorer der dette mangler og hvor det er mulig å opparbeide dette. 
Vannsystemet er et viktig landskapselement i det urbane miljø, og det må etterstrebes å bevare 
dette som en trivselsfaktor.  
 
Forvaltningsklasse 2: 
Innenfor disse områdene skal vern av hovedtrekk i landskapet og områdenes 
landbrukstilknytning vektlegges. 
 
Verneverdiene kan være store og er ofte knyttet til kulturlandskapet, kulturminner, 
nærfriluftsliv og spesielle naturfaglige forhold. Verneverdien kan også være knyttet til 
helhetsvurderinger av vassdragene. 
 
 
 

Side 1 av 2 



Forvaltningsklasse 3: 
Innenfor disse områdene skal vern av hovedtrekk i landskapet og områdenes 
landbrukstilknytning vektlegges.  
 
For vassdragsområder innenfor Marka skal sist reviderte markabestemmelser legges til grunn 
for skjøtsel og tiltak. 
 
Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne menneskelig 
aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet må unngås. Vannkvalitet 
og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former for inngrep som reduserer 
vassdragets verdi må søkes unngått.  
 
Hele vassdrag i denne klassen vil være relativt intakte økosystem. Det er stor verneverdi 
knyttet til nedbørsfeltet som system. I tillegg vil det som oftest være betydelige 
verneinteresser for et eller flere fagfelt. I forvaltningen av vassdragene må det legges vekt på 
at verneverdiene ikke forringes, noe som også innebærer at vassdragenes lite berørte preg må 
bevares. 
 
For områder i Losbydalen er det svært viktig at områdets naturfaglige, vitenskapelige, 
opplevelsesmessige og landskapsmessige verdier blir bevart. Inngrep som enkeltvis eller i 
sum reduserer vassdragets verdier, inkludert tiltak som forverrer vannkvaliteten eller 
vanskeliggjør en bedring av denne, må søkes unngått.  
 
Ramstadslottet naturreservat og Østmarka naturreservat i klasse 3 er fredet etter 
naturvernloven og omfattes derfor av egne vernebestemmelser som forvaltes av fylkesmannen 
i Oslo og Akershus. 
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