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Etterlysning av reaksjoner på saken:  

 

KLAGE PÅ RASERING AV GRØNTBELTE, VILTTREKK og BEKKEFAR PÅ ØKRI  
Gnr. 77 Bnr. 337. Andre Gnr/bnr 77/350, 352,353 Adresse Økri, 1340 SKUI 

Vår dato: 25.11.2015 

 

Vi har registret at vi ikke har fått noen svar eller tilbakemeldinger på vår klage av 25.11.2015. 

Det er lite tilfredsstillende å ikke få svar på et brev hvor vi peker på forhold vi anser som klart i 

strid med forutsetningene for tiltaket.  

Vi ber igjen om å få svar på våre spørsmål, både fra Bærum kommune og fra Fylkesmannen. 

 

Vi har registrert situasjonen i dag slik:  

 - del av bekken er lagt i rør, og - det foregår til dels større masseforflytninger og nedsetting av 

større kummer i området 

 

Våre spørsmål i dag er – i tillegg til spørsmålene i brevet av 25.11.2015: 

- Hva viser prøver tatt av forurenset vann før graving startet? 

- Hva er gjort for å fjerne forurensningskilden og hva bestod den i? 

- Hvor er det blitt av forurensningen? 

- Har man kontroll over både grunnvannet og det forurensede vannet? 

- Om forurensningen er fjernet, kan det gis garantier for at det ikke ligger igjen rester, eller kommer 

mer? 

- Er det satt ned kontrollbrønner for kontinuerlig overvåkning? 

- Hva er planen for å rehabilitere det ødelagte grøntbeltet og viltdraget? 

- Er det utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan? 

 

Aktive og oppfølgende tiltak er vesentlig for å få kontroll med de mange forurensningskildene langs 

Isielven og derved tilsiget av forurensninger og som blir til avleiringer i og ved Sandvikselvens 

utløp og i Vestfjorden med fisk, bade- og rekreasjonsliv. 

Det er derfor avgjørende at kilden til forurensingen finne, fjernes og følges opp i ettertid. Dette må 

være gjort og dokumentert før bygging tillates igangsatt. 
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Oppsummeringen i brevet av 25.11.2015 var dette: 

«Avsluttende kommentar og tiltak. 
BNF ser frem til snarlig svar samt tiltak for å stoppe, ansvarliggjøre tiltakshaver og tilbakeføre 

grøntområdet og bekkefaret, samt sikre god kvalitet på vannet som renner ut i Isielven. 

Mest mulig av Bråtesprekkbekken og ravinedalen må derfor gjenåpnes, forurensede masser fjernes, 

ravinedal og bekkefaret rehabiliteres og tilplantes med større stedegne trær og stedegen vegetasjon. Dette 

også for å sikre god vannkvalitet i bekken før den renner ut i Isielva. Vannføringen er her mer enn 

sigevann. Det stilles krav om fremtidig vannkontrol.  

 

Ved reguleringsplaner og bygging i områder som går over lukkede bekker skal disse vurderes åpnet. 

Overfornevnte tiltak må derfor realiseres.  Det er ikke lenger anledning til å lukke og rørlegge bekker. 

 

Midlertidig brakkerigg må fjernes snarest mulig da den presser den allerede smale grøntkorridoren 

nedenfor, som er eneste gjenværende og derved viktig viltdrag for hjortedyr i området.  Viltdraget vil ellers 

bli en avstengt enklave for dyrene som finner det vanskelig å komme videre. 

Viltdraget og grøntbeltet må derfor reetableres med stedegen vegetasjon og fullvoksne trær. 

 

Sett fra nærområdet og berørte og interesserte organisasjoner er det en stadig kamp å ivareta vassdrag, 

bekker og grøntbelter i elveområder langs Isielven.  

 

Det synes som det, tross stadig uttalte gode intensjoner, er liten respekt og forståelse for vassdrags og 

grøntbelters betydning og verdier. Det oppleves også som det er en «kultur» for å maksimere utnyttelsen av 

byggeområdet på bekostning av bekker, vann og naturområder og derved søke dispensasjon / endring av 

vedtatte planer uten full høring eller politisk behandling.  

En slik «kultur» er ikke akseptabel.» 

 

 

Vi mener forholdene i denne saken er meget alvorlig og at den «kulturen» det representer, for 

å maksimere utnyttelse på bekostning av vann, bekker og naturområder, ikke er akseptabel 

og at det må gjøres tiltak for å få slutt på denne måten å behandle vassdrag og grøntområder 

på. 

 

Vi ber igjen om rask behandling og svar. 

 

Med hilsen  

Bærum Natur- og Friluftsråd 

.  

Rigmor Arnkværn (sign.) Morten Heldal Haugerud (sign.) 

Leder nestleder 

 

Kopi: Bærum Elveforum  

Skui Vel  

Berger og Rykkinn Vel  

Bærum Velforbund 

Naturvernforbundet i Bærum   

Ordføreren  

Planutvalget  

MIK utvalget  

Politiske partier i Bærum ved gruppeledere 


