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MÅL
TRANSFORMASJON AV GRESSPLEN
– til klimapositive landskap med 

høy økologisk verdi



PREMISSER 
FOR TRANSFORMASJON

BÆREKRAFTIG RESSURSBRUK
– liten innsats og stort utbytte



HVORFOR 
TRANSFORMERE?

En gressplen kan transformeres til et mer 
BÆREKRAFTIG OG KLIMAPOSITIVT LANDSKAP



VÅR TIDS
UTFORDRINGER

NEGATIVE AREALBRUKSENDRINGER 
som medfører klimagassutslipp og tap av naturmangfold



HASLE/OSLO



TAP AV NATURMANGFOLD

«Mennesket er i 
ferd med å forårsake 
klodens sjette 
masseutryddelse»

NRK (2016)

«Norge har ikke 
klart å nå ett 
eneste av de 20 
målene for natur 
og naturmangfold, 
som verdens land 
gjennom FN har 
satt seg»

Transit (2020)

Klimakrisen og 
naturkrisen må 
løses sammen.»

Naturen er på 
retur, og vi har ikke 
«bare» en 
klimakrise, men 
også en naturkrise. 

NRK (2021)

«Naturmangfold er 
menneskehetens 
livsgrunnlag på 
planeten. FNs 
naturpanel melder 
at naturmangfoldet 
aldri før har vært så 
truet som det er i 
dag.»

FN-sambandet 
(2021)

2 3 41

https://www.nrk.no/nordland/_-mennesket-er-i-ferd-med-a-forarsake-klodens-sjette-masseutryddelse-1.13086565
https://www.transitmag.no/2020/09/16/christian-steel-i-kjolvannet-av-naturrapporten-hvor-er-statsministeren/
https://www.nrk.no/ytring/klimakrisen-og-naturkrisen-ma-loses-sammen-1.15431412
https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/naturmangfold


BYØKOLOGISK
VERKTØYSKASSE

HVORDAN KAN DU BIDRA TIL Å LØSE VÅR 
TIDS STØRSTE UTFORDRINGER?



BÆREKRAFT 
– i et byøkologisk 
perspektiv SOSIAL BÆREKRAFTNATURMANGFOLDRESSURSBRUK OG 

KLIMAGASSUTSLIPP
KLIMATILPASNING



NATURMANGFOLD

RESSURSBRUK OG 
KLIMAGASSUTSLIPP

KLIMATILPASNING

OVERFORBRUK AV RESSURSER OG KLIMAGASSUTSLIPP
Svares ut med sirkulære, ressursreduserende 
og karbonpositive landskap

KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER
Svares ut med klimatilpasset og 
bærekraftig overvannshåndtering

TAP AV NATURMANGFOLD
Svares ut med ivaretakelse og 
styrking av naturmangfold



Naturmangfold Sosial bærekraftRessursbruk og 
klimagassutslipp

Klimatilpasning
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Klimapositivt landskap: 
massebalanse, sirkulære 
jordblandinger og planter som 
lagrer og fanger CO2.

Permanent, kortreist og 
flersjiktet beplantning med lavt 
skjøtselsbehov som driftes etter 
økologiske prinsipper.

Varierte høyder på terreng 
og flersjiktet vegetasjon bryter 
dominerende vindretning og gir 
forbedret lokalklima.

Overvann skal håndteres åpent og 
vegetert iht. til tretrinnsstrategien 
og skal gjennom et grønt filter før 
det slippes ut til vassdrag/sjø.

Sammenhengende 
grøntstrukturer med
koblinger til omgivelsene.

Flersjiktet vegetasjon unik for 
regionen utvikles over og 
under vann, med utgangspunkt 
i kartlegginger og funn.

Landskapet kan bli en møteplass og 
inkluderende arena, som bidrar til 
trivsel, tilhørighet, læring og 
verdiøkning.



MENY TRANSFORMASJON AV GRESSPLEN
5 anbefalte transformasjonsalternativer



Eng1

4

2

3

5

Spiselig landskap

Prydbeplantning for pollinatorer

100-meterskog

Vann som ressurs

MENY
Muligheter for 
transformasjon 
av plenområder



1. Eng

4. 100-meterskog

2. Spiselig landskap

3. Prydbeplanting

5. Vann som ressurs

OMRÅDE

A. Bolig tett by

C. Næringseiendom
logistikk

Prosess

FASE 2: MULIGHETSSTUDIE FASE 3: 
PROSJEKTERINGFASE 1: AMBISJONER FASE 4: 

ETABLERING
FASE 5: 

SKJØTSEL
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TRANSFORMASJONSPROSESS – eksempel på muligheter for næringseiendom

Utgangspunkt

Kundens ønsker 
og behov

B. Næringseiendom 
tett by

KARTLEGGING MULIGHETER

D. Vegareal og 
samferdsel

E. Annet

ANALYSE 
av tomtens 
potensial



TRANSFORMASJONSMULIGHET

Eng1



Sørøstnorsk tørreng, etablert på taket av Økern Portal. 

TRANSFORMASJONSMULIGHET

Eng1

ØKOLOGI OG EGENSKAPER:
1. Tørreng med norske arter er 
viktig/verdifullt for pollinatorer.

2. Bidrar til økt naturmangfold og kan 
gjenskape økosystemer som er gått 
tapt som følge av arealbruksendringer.

3. Bærekraftig ressursbruk
– etablert tørreng har ikke
behov for vanning slik som plen i tørre 
perioder. + lavt gjødsel/skjøtselsbehov

SUKSESSKRITERIER
1. Valg av norsk plantemateriale, 
fortrinnsvis lokal frøkilde.

2. Grunnanalyser av lokalklima 
og jordsmonn, sikre tørr og skrinn jord.

3. Skjøtsel med slått 1-2 ganger årlig, 
hvor høyet får ligge en uke og tørke på 
bakken for å frø seg før det tas vekk.

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet 
tørker ut. Dette gir en robust beplanting som krever lite skjøtsel, 
og tørreng er godt egnet til å etablere på skrinn jord, og områder 
hvor gressplen ofte tørker ut. 

Skjøtsel

Etablering
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Eng – etablering av planter med stor verdi for pollinerende insekter1

Kalkmark på Vega Scenes grønne tak, 
engtjæreblom og prestekrage i blomstring.

1 2 3

4

Etablering av pluggplante, 
Vega Scene

12 NORSKE ARTER
FOR ENG

1. Bergmynte
2. Rødknapp
3. Smørbukk
4. Gulmaure
5. Ryllik
6. Blåklokke
7. Prestekrage
8. Rundskolm
9. Engtjæreblom
10. Tiriltunge
11. Engsmelle
12. Hjertegress

Utvalgte arter fra
NIBIO Sør-østnorsk 
blomsterengblanding
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1. Bie pollinerer rødknapp. 
2. Humler på smørbukk. 
3. Bie og sommerfugl på rødknapp. 
4. Eng med gress og verdifulle, stedegne arter for pollinatorer. 



ØKOLOGI OG JORDKVALITET
Høylendt og lyst areal
med skrinn jord og lite 
vanntilgang.

FJERNING AV 
FREMMEDE ARTER
I området bør det være minst 
mulig fremmede risikoarter som 
kan fortrenge stedegne arter i 
enga man etablerer.

ULIKE ETABLERINGSMETODER FOR ENG
Det finnes mange metoder for etablering av eng, 
deriblant slutte å slå, mosaikk, pløying , tilføring av ny 
jord og såing mm. For utfyllende informasjon knyttet til 
etablering av eng, se NIBIO’s faktaark: 

Praktiske råd ved etablering av blomstereng / 
naturgraseng - Nibio

PLANTEVALG
Etablering av stedegne pluggplanter, oppdyrket fra 
NIBIO blomsterengfrø for Sør-Østlandet.

ETABLERING MED TILDEKKING AV PLEN
En metode for etablering av eng kan være å dekke til 
eksisterende plen med lystett vekstmedium, i små 
flekker på ca. 50 cm i diameter, en flekk per kvm. På 
denne måten hindres eksisterende plen å vokse opp i 
disse flekkene. 2-4 pluggplanter av engblomster settes 
ned i vekstmediet på hver flekk.

SKJØTSEL
Etableringsskjøtsel – å luke fremmede 
arter er viktig. Det må påregnes ekstra 
skjøtsel i omleggingsperioden på 2 år

SLÅTT 1-2 GANGER ÅRLIG
En etablert tørreng skal slås 1-2 
ganger per år, hvorpå avklippet skal 
bli liggende en uke for å frø seg før 
det fjernes. 

FR
A

M
G

A
N

G
SM

Å
TE

En
g

1

ETABLERINGSKOSTNAD: 
Estimert etableringskostnad for 100 m2

(eks. prosjektering): 300-400 kr/m2

1. FORUTSETNINGER 2. ETABLERING 3. SKJØTSEL OG DRIFT

SKJØTSELSKOSTNAD: 
Estimert kostnad for treårig 
etableringsskjøtsel: 
70 kr/m2 per år

Skjøtselskostnad for etablert eng:
20 kr/m2 per år

https://nibio.no/tema/landskap/nibio-landvik-norsk-kompetansesenter-for-blomstereng-og-naturfro/praktiske-rad-ved-etablering-av-blomstereng--naturgraseng


TRANSFORMASJONSMULIGHET

Spiselig landskap2



Økern Portal samdyrkelag (video) : andelshavere i arbeid sammen med bybonde.
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Spiselig landskap2

ØKOLOGI OG EGENSKAPER:

1. Klimapositive jordblandinger

2. Flerårig, flersjiktet plantning med 
norske 
kultur- og naturplanter som er viktige 
for stedegne insekter 

3. Kortreist matproduksjon

4. Sosial bærekraft – andelsdyrking gir 
eierskap til avling og skaper samhold

5. Skaper nye arbeidsplasser - Bybonde 
og andre administrative roller.

SUKSESSKRITERIER

1. Grunnanalyser av lokalklima og 
jordsmonn

2. Flersjiktet og mangfoldig planting av 
nyttevekster med norsk opphav

3. Kombinasjon av både flerårige og 
ettårige kulturplanter 

4. Forankring av prosjektet i 
lokalsamfunnet

5. Gode driftskonsepter - regenerative, 
økologiske driftsprinsipper, med minst 
mulig skjøtsel og størst mulig verdi for 
naturmangfoldet

I det spiselige landskapet dyrkes både naturmangfold, mat og 
menneskemøter. Dyrking gir folk en større nærhet til jorda, 
kretsløpene og hverandre, og mulighet til å høste ureist mat.

https://youtu.be/mh5nH-jXqrs


TRANSFORMASJONSMULIGHET

Spiselig landskap – flerårige matskoger2

Skjøtsel

Etablering
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18 FLERÅRIGE ARTER FOR SPISELIG LANDSKAP

Bringebær
Rabarbra
Roser

Solbær
Stikkelsbær
Bjørnebær

Gråpære
Eple
Plommer

Markjordbær 
Bergmynte
Timian 

Kirsebær 
Druer
Tindved

Mynte 
Løpstikke
Jordskokk

Bergmynte (oregano) – en stedegen, lettdyrket og 
flerårig krydderurt som er svært attraktiv for 
pollierende insekter.
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Permanent matskog, hvor kombinasjonen av frukttrær, bærbusker og 
flerårige urter gir et rikt naturmangfold.
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FLERÅRIG MATSKOGATTRAKTIVE OG ENKLE KRYDDERHAGER



Andelshavere i Fornebu Samdyrkelag.
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Spiselig landskap – to ulike modeller for drift2

SAMDYRKELAGSMODELLEN
En stor kjøkkenhage driftes som et felles dyrkingsareal, der de 
som jobber på eiendommen, og om ønskelig også  naboer, kan 
kjøpe seg en andel. Et samdyrkelag driftes av profesjonelle 
bybønder, sammen med innsats fra andelshavere som får ta del i 
arbeidet, læringen, fellesskapet. De får også rett på en andel av 
produksjonen, og høster sine egne grønnsaker rett fra åkeren.

https://www.u-reist.no/samdyrkelag/

Bybonden og kjøkkensjefer på 
Clarion hotel the HUB. 
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B MARKEDSHAGEMODELLEN
På oppdragsgivers eiendom dyrker 
profesjonelle gartnere for restaurant, 
kantine og bar på eiendommen, Sammen 
med kjøkkensjef og kokker velges det ut 
hvilke grønnsaker som skal dyrkes, og 
hvor mye som skal høstes til avtalte tider. 
Kunden får produkter til markedspris, og 
samtidig den gode historien om maten 
som er ikke bare er kortreist – men helt 
ureist.

https://www.u-reist.no/markedshage/

https://www.u-reist.no/samdyrkelag/


PLANLEGGE ETTER BEHOV 
OG MULIGHETER Engasjere 
fagperson som 
landskapsarkitekt, økolog 
og bybonde.

JORDANALYSE
Analyse av stedlig jordsmonn 
for å avgjøre om det kan 
brukes og hvorvidt annen 
jord må tilføres. 

JORDBEARBEIDING
• Dersom stedlig jord kan benyttes ,

dekkes gammel plen over gjennom 
vinteren og freses opp på våren.

• Tilførsel av god jord/ kompost; 
1-20 cm avhengig av kvalitet på 
stedlig jordsmonn.

PLANTEVALG
MIN 50% arealdekke med flerårige spiselige 
planter (ville og kultur)
MAKS 50 % arealdekke med ettårige 
grønnsaker

BYBONDE ELLER ANLEGGSGARTNER KAN 
ENGASJERES FOR SKJØTSEL AV OPPRAGSGIVERS 
TOTALE GRØNTANLEGG 

Drift av samdyrkelag eller markedshage inngår som 
del av en helhetlig skjøtselsplan for grøntanlegget.

MARKEDSHAGEMODELL
Beskrivelse av markedshage:
https://www.u-reist.no/markedshage/

SAMDYRKELAGSMODELL
Beskrivelse av samdyrkelag:
https://www.u-reist.no/samdyrkelag/
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ETABLERINGSKOSTNAD: 
Estimert kostnad for 100 m2: 400-900 kr/ m2

Basert på kombinasjon av 50/50 flerårige 
vekster og ettårige grønnsaker.

1. FORUTSETNINGER 2. ETABLERING 3. SKJØTSEL OG DRIFT

ÅRLIG DRIFTSKOSTNAD FOR OPPDRAGSGIVER 
80 kr pr m2 

BYBONDENS DRIFTSKOSTNADER FOR 
MARKEDSHAGE OG SAMDYRKELAG 
Drift- og administrasjonskostnader finansieres av 
inntekter fra salg av andeler og råvarer, i tillegg til 
oppdragsgivers årlige avgift på 80 kr per m2.

https://www.u-reist.no/markedshage/
https://www.u-reist.no/samdyrkelag/
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Prydbeplantning for pollinatorer3



ØKOLOGI OG EGENSKAPER:

1. Klimapositive jordblandinger

2. Flersjiktet vegetasjon

3. Sosial bærekraft – vakre beplantinger 
i offentlige rom gir glede til alle

4. Tett plantedekke med relativt lavt 
skjøtselsbehov

5. Lang blomstringstid, viktig for å sikre 
kontinuerlig næringstilgang for 
pollinerende insekter lokalt

SUKSESSKRITERIER

1. Grunnanalyser av lokalklima 
(herdighetssone, vind- og solforhold) 
og jordsmonn (leirjord, sandjord m.m.)

2. Plantearter tilpasset områdets lokalklima, 
norskproduserte planter med fortrinnsvis 
norsk frøkilde

3. Tett planting med liten planteavstand, 
og god oppfølging i etableringsfasen

4. Økologisk drift og skjøtsel

Skjøtsel

Etablering
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I Ruseløkkveien har et plantefelt på 120 m2 blitt redesignet spesielt 
med tanke på pollinerende insekter, her er det vegetasjon i flere 
sjikt og redusert behov for skjøtsel. 

TRANSFORMASJONSMULIGHET

Prydbeplantning for pollinatorer og mennesker3

Ruseløkkveien, Vikaterrassen juli 2019: Staudebeplantning i god 
vekst bare en måned etter etableringen i juni samme år.
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Prydbeplantning for pollinatorer3

Detaljert planteplan for staudebeplantningen etablert i Ruseløkkveien, 
etablert i 2019.



TRANSFORMASJONSMULIGHET

Prydbeplantning for pollinatorer – flersjiktet, flerårig og stor sesongvariasjon3

1

Ruseløkkveien: Steppesalvie (fiolett), storkenebb (rosa) i blomstring.

2

3

10 POLLINATOR-
VENNLIGE ARTER 

1. Storkenebb
2. Prydkattemynte
3. Purpursolhatt
4. Steppesalvie 
5. Hjortetrøst
6. Bergmynte
7. Praktryllik
8. Strandkattehale
9. Sargenteple (busk)
10.Kirsebær (tre)

1. Storkenebb, 2. Kattemynte, 3. Purpursolhatt.
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ENGASJERE LANDSKAPSARKITEKT 
FOR PROSJEKTERING AV 
PLANTEPLAN

Prosjektere beplantning tilpasset 
områdets økologi, for å sikre godt 
stedstilpassede planter som gir lavt 
skjøtselsbehov etter ferdig etablering. 

JORDBEARBEIDING
Anskaffelse av kortreist, klimapositiv og 
torvfri vekstjord. 

PLANTEVALG
Bestille norskprodusert planter.

PLANTING
Tett planting for å sikre rask etablering. 
Plantene bør etableres på en gunstig tid på 
året, slik at de raskt får utviklet sine 
rotsystemer på den nye vokseplassen. 

SKJØTSEL
Etableringsskjøtsel i 3 år, i 
vekstsesongen juni-august kan det 
beregnes skjøtsel 1-2 ganger per 
måned.

ETABLERINGSKOSTNAD: 
Estimert etableringskostnad er avhengig av 
utgangspunkt på tomten og valgt utforming

1. FORUTSETNINGER 2. ETABLERING 3. SKJØTSEL OG DRIFT

SKJØTSELSKOSTNAD: 
Avhengig av utforming og 
størrelsen på anlegg
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

100-meterskog4



ØKOLOGI OG EGENSKAPER:

1. En 100-meterskog bygger på 
prinisipper for naturrestaurering, 
og kan gi et svært verdiullt
supplement til områdets 
naturmangfold

2. Utviklingen tar utgangspunkt i 
nærliggende naturområder, og 
skaper en klimapositiv liten skog 
med flersjiktet vegetasjon (trær, 
busker og stauder)

3. En 100-metersskog kan gi et 
svært verdifullt bidrag til 
nærmiljøet, i form av rekreasjon, 
naturopplevelser, samt lek og 
læring

SUKSESSKRITERIER

1. Utvikle artsrike 
vegetasjonssamfunn bestående 
av stauder, busker og trær

2. Trær plantes tett i begynnelsen, 
og tynnes etter hvert ut for å sikre 
god utvikling

3. I skogbunnen etableres en stor 
mengde bunndekkede stauder 
for å gi mindre skjøtsel og kontroll 
på ugras og invasive arter
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

100-metersskog4

En skog bidrar til å fange og binde karbon, og etablering av en 
100-metersskog vil være et langsiktig prosjekt som imøtekommer 
klimautfordringene og tilrettelegger for økt naturmangfold.

Skjøtsel

Etablering
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En 100-meterskog er verdifull, selv når den ikke er større enn 150 meter lang, og 50 meter bred.



ARTER FOR 100-METERSSKOGEN
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

100-metersskog4

Eik Selje Lønn 
Hegg Osp Svartor
Ask Alm Lind

Hassel Leddved 
Krossved Alperips

BUNNFLORA

TRESJIKT

BUSKSJIKT

Lerkespore Gullstjerne Hvitveis

De høye trekronene gir en romlig opplevelse, og gir et svalt mikroklima på 
høysommeren, med gode vekstforhold og næringstilgang for dyrelivet i nærområdet.



UTFORMING/PLANLEGGING AV 
ANLEGG I SAMARBEID MED 
ØKOLOG OG LANDSKAPSARKITEKT 

Utvelgelse av vegetasjon som er 
egnet på tomten

JORDBEARBEIDING
Sikre godt jordliv, skaffe jord fra eksisterende 
skog som blandes inn i skogbunnen

PLANTEVALG
Anskaffe plantemateriale som allerede 
finnes i nærliggende naturområder

PLANTING
Trær plantes tett, og i skogbunnen plantes 
det tett med stauder for å få rask tildekning 
av åpen jord for å hindre etablering av 
uønskede arter

SKJØTSEL
Oppfølging av vegetasjon i 
etableringsperioden, fokus på 
vanning og gjødsling

Tynning av plantede trær, 
utvelgelse av trær for videre vekst

Luke ut fremmede og uønskede 
invasive arter

ETABLERINGSKOSTNAD: 
Estimert etableringskostnad er avhengig av 
utgangspunkt på tomten og valgt utforming

1. FORUTSETNINGER 2. ETABLERING 3. SKJØTSEL OG DRIFT

SKJØTSELSKOSTNAD: 
Avhengig av utforming og 
størrelsen på anlegg, antall 
kvadratmeter nyetablert skog
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TRANSFORMASJONSMULIGHET

Vann som ressurs5



Stokkender i dam, etablert i tilknytning til logistikkeiendom på Alnabru.
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ØKOLOGI OG EGENSKAPER: 

1. Lokal overvannshåndtering

2. Utnyttelse av plenområder som 
er fuktige eller utsatt for 
oversvømmelse ved 
nedbørshendelser, og hvor 
gress ikke gror godt 

3. Vannmiljøer har svært høy verdi 
for naturmangfoldet, og kan 
tilrettelegge for verdifulle 
økosystemer.

4. Dammer er mulige nye 
habitater for fugler, samt 
amfibier som frosk og 
salamander.

SUKSESSKRITERIER

1. Akseptabel vannkvalitet

2. Glidende overganger mellom 
vann og terreng

3. Skjøtsel av vegetasjon i dam

I områder som ligger lavt i terrenget vil vann samles opp, og i slike 
områder kan plen transformeres til dammer, regnbed og våtmark. 
Dette er klimatilpassede overvannstiltak som avlaster avløpsnettet, 
gjennom å håndtere overvann på egen tomt og lede vannet ut i 
åpne overvannsløsninger.

Skjøtsel

Etablering
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Dam etablert i tilknytning til næringseiendom med kontorer.

Gårdsdam i landlige omgivelser.
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10 ARTER FOR FUKTIGE 
FORHOLD

1. Mjødurt
2. Kattehale
3. Sverdlilje
4. Ballblom
5. Rød jonsokblom
6. Vassmynte
7. Vendelrot
8. Vassgro
9. Sjøsivaks
10. Dronningstarr

ARTER FOR VANNRENSING
1. Dunkjevle
2. Takrør

BUSKER OG TRÆR
1. Vier (busk)
2. Pil (tre)

Alnabru, åpent bekkeløp i randsonen av logistikkeiendom.
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UTFORMING/PLANLEGGING AV 
ANLEGG I SAMARBEID MED 
ØKOLOG OG LANDSKAPSARKITEKT

1. Planlegg hvordan vann kan 
håndteres og gi ønsket vannstand 
gjennom året

2. Planlegg utforming og dybde i 
forhold til vedlikeholdsbehov

JORDBEARBEIDING OG PLANTING

PLANTEVALG
Sørg for at plantene i dammen får god 
soleksponering, og plasser i hovedsak 
trær og busker slik at de ikke skygger 
for vannet

OVERVINTRINGSMULIGHETER
Planlegg for overvintringsmuligheter 
for vannorganismene i området rundt 
dam, slik som overvintringshabitat for 
salamander og frosk

SKJØTSEL
Avhenging av type anlegg og 
beliggenhet i landskapet

EKSEMPEL PÅ SKJØTSEL AV DAM
Dammer må renses med noen års 
mellomrom, herunder tynning av 
vegetasjon og uttak av sedimenter i 
gjennomsnitt hvert 7. år, avhengig av 
næringstilsig og vegetasjonsutvikling

ETABLERINGSKOSTNAD: 
Estimert etableringskostnad 
for 100 m2 (eks. prosjektering): 
Fra 1000 kr/m2 

1. FORUTSETNINGER 2. ETABLERING 3. SKJØTSEL OG DRIFT

SKJØTSELSKOSTNAD: 
Avhengig av utforming og type 
anlegg, feks. regnbed, dam, flommark 
m.m.
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ENG OG PLANTER FOR POLLINERENDE INSEKTER

Blomstermeny for pollinerende insekter: 
https://blomstermeny.no

Etablering av eng, NIBIO: 
Praktiske råd ved etablering av blomstereng / naturgraseng – Nibio

Testbed Ruseløkkveien: 
https://www.asplanviak.no/prosjekter/testbed-ruseloekkveien

URBANT LANDBRUK – SPISELIG LANDSKAP
U-reist: https://www.u-reist.no

ETABLERING AV DAM

Gårdsdammer: https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/gardsdammer-
kinderegg-i-jordbrukslandskapet

KUNNSKAPSKILDER OG BIDRAGSYTERE

Bengt Tovslid

BIDRAGSYTERE:

Hans Martin Hanslin Andreas Capjon

Gry Ellen Ringstad

KUNNSKAPSKILDER:PROSJEKTTEAM ASPLAN VIAK:

Prosjektleder:                       Rune Skeie             Rune.Skeie@asplanviak.no
Prosjektmedarbeider:           Åse Holte                Ase.Holte@asplanviak.no

+
28.01.2022

+

https://blomstermeny.no/
https://nibio.no/tema/landskap/nibio-landvik-norsk-kompetansesenter-for-blomstereng-og-naturfro/praktiske-rad-ved-etablering-av-blomstereng--naturgraseng
https://www.asplanviak.no/prosjekter/testbed-ruseloekkveien
https://www.u-reist.no/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/gardsdammer-kinderegg-i-jordbrukslandskapet
mailto:Rune.Skeie@asplanviak.no
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Basert på deres eiendommer og ønsker, kan Asplan Viak 

foreslå en prosess der din organisasjon får mest mulig liv 

ut av dagens gressarealer. Asplan Viak kan også tegne ut 

konkrete forslag til hvordan omleggingen kan utformes, 

samt utarbeide dokumentasjon som er relevant for 

BREEAM In-Use sertifisering og bærekraftsrapportering og 

–profil. 

Asplan Viak ved Taran Aanderaa

Prosjektleder og fagansvarlig landskap

tlf: 456 71 221

taran.aanderaa@asplanviak.no

Er du interessert i å få mer ut av gressarealene 
på din eiendom?

Dersom du allerede vet om et gressareal du ønsker å 

legge om, tilbyr U.Reist å utføre jobben med å legge 

om fra gress til landskap med høy økologisk verdi, 

samt å drifte arealene med engasjerende 

driftskonsepter. 

U.reist ved Andreas Capjon

Urbant landbruk og anleggsgarter

tlf: 928 05 167

andreas@u-reist.no

mailto:taran.aanderaa@asplanviak.no
mailto:andreas@u-reist.no
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