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Bærum Elveforum 
Bærum Elveforum ble opprettet på årsmøtet 25. mars 2015. 

Bærum Elveforum er et kompetanse - og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums 
vassdrag, med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, 
primært i byggesonen.  Vi bidrar til bevisstgjøring av ansvar og roller mellom frivillige organisasjoner 
og kommunens etater, og bidra til dialog med og samhandling mellom involverte. Vi ble etablert 
våren 2015. 

Vi samarbeider med kommunale etater, grunneiere, skoler og barnehager, velforeninger/borettslag, 
jeger- og fiskerforeninger, næringsinteresser og andre som fremmer innbyggernes interesse for å ta 
vare på og oppleve vassdragene. 

Organisasjon 
Styret: Bo Wingård (leder), Merete Ulstein, Per Håkon Nervold, Anders Anker-Rasch, Eirik Fjeld og 
Steinar Christensen 

Valgkomiteen: Bjørn Evje (leder), Kenneth Grimley og Haakon Thaulow 

Revisor: Kjell Nakstad 

Sekretariatsleder: Terje Bøhler 

Elvegrupper, elvevenner og kontakter  
Tre elvegrupper er med i Bærum Elveforum: Skallumdammens Venner, Lysakervassdragets Venner og 
Sandvikselvas Venner. Interessegruppen Engervannsgruppa ble etablert høsten 2018, 

Vi har med oss elvevenner fra alle Bærums vassdrag: Bekkestubekken, Burudelva, Eiksbekken, 
Haugsbekken, Isielva, Laugerudbekken, Nadderudvassdraget, Sandvikselva, Ståvibekken og 
Østernbekken.  

Vi har med oss representanter fra faggrupper i Bærum kommune og andre organisasjoner: Natur- og 
idrettsavdelingen, Geodataseksjonen, Statens Vegvesen, Asker og Bærum Historielag, Bærum Turlag, 
Oslofjordens Friluftsråd, Brukerrådet for fisk, Vestre Bærum Sportsfiskeforening, Bærum 
Sportsfiskere, Bærum Jeger- og Fiskeforening, Skui Vel, Tanum Vel og Sandvika Vel, samt Bærum 
Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum.  

Vi samarbeider nært med Oslo Elveforum, Asker Elveforum, Naturvernforbundet i Bærum og Bærum 
Natur- og friluftsråd. 

Ved utgangen av året hadde vi 254 elvevenner og kontaktpersoner, en økning på 22 fra 2018. Vi har 
mange som følger oss på Facebook. 

Vi følger opp henvendelser som vi får fra våre elvevenner, gjennom Bærum Elveforum på Facebook 
eller våre hjemmesider. I 2018 dreide det seg om en håndfull saker. 
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Økonomi og regnskap  
Bærum Elveforum er en interesseorganisasjon. Vi har ikke betalende medlemmer. Ingen elvegrupper 
eller elvevenner betaler kontingent til Bærum Elveforum. Vi tar sikte på å drive Bærum Elveforum 
med prosjekt-, støtte- og sponsormidler fra det offentlige og næringslivet. Vi har ikke fått driftsstøtte 
fra Bærum kommune de siste årene.  

Styrets medlemmer og mange elvevenner bidrar med betydelig egeninnsats.  

Bærum Elveforum gjennomfører prosjekter for å avklare og undersøke forhold som fortoner seg som 
problematiske. Vi driver også en utstrakt tilrettelegging og spredning av informasjon om vann og 
vassdrag i kommunen. 

 

  

Bærum 
Elveforum 

 

  

Regnskap for 2018 
 

Dato Historikk 

   2019.02.25 Ferdigstilt 
   

     

     

     Resultatregnskap 
   

  

Årsregnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Budsjett  
2019 

Driftsinntekter 
   3120 Sponsorinntekter CENTRA-gruppen 30000 30000 30000 

3960 Kommunal støtte (Driftsmidler fra Bærum kommune) 0 0 0 

     Prosjektinntekter 
   3960 Elvelangs i Bærum (turbeskrivelser langs vassdragene) 0,00 134000 

 3960 Opprydding i Skallumdammen og Tjernsrudbekken 0,00 208000 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 0 78000 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 10000 0 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 18000 0 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 10000 0 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 40000 0 
 3960 Støtte til seminar "Forvaltning av urbane vassdrag" 4000 0 
 3960 Mottatt kr. 20.000 fra BK for søppelplukking ved Engervann 20000 

  3960 "Miljøprosjekt Øverlandselva - Miljøregistrering" fra BK 81250 81250 
 3960 Støtte til prosjekt "Elvelangs" 

  
100000 

SUM INNTEKTER fra feltene over: 213250 531250 130000 
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Nye prosjekter i 2019  

Har ikke fått innvilget noen av våre foreslåtte prosjekter for 2019 
   SUM Driftsinntekter (fra Ark2) 213250 

  

     

     Driftsutgifter 
   4000 Seminar/kurs (arrangere) 73310 83000 

 4100 Prosjekt "Vassdragsleden" 0,00 10000 
 4100 Prosjekt Elvelangs i Bærum (turbeskrivelser langs 

vassdragene) 0,00 134000 
 4100 Opprydding i Skallumdammen og Tjernsrudbekken 0,00 208000 
 4100 "Skoleprosjekt med Faktaark"  0,00 20000 
 4100 Miljøreg.-prosjekt Øverlandselva 81250 81250 
 4100 Prosjekt NorElv 50000 50000 
 4100 Prosjekt "Elvelangs" 

  
100000 

5510 Kontorlederlønn inkl. MOMS (SENATUR) 55000 70000 60000 

6020 Kursavgift ... 0 0 0 

6030 BEF-møter m/eksterne (forummøter etc.) 11506 3000 10000 

6040 BEF-møter interne 0 1000 1000 

6710 Profilering, markedsføring, trykksaker 0 0 
 6800 Kontorrekvisita 0 1500 1000 

6810 IT-drift, styreWeb, domeneshop 3102,5 2600 3300 

7770 Bank- og kortgebyr 125,5 300 300 

7790 Andre kostnader 12745 2000 10000 

(SUM kolonne over/her) 287039 666650 
 SUM Driftsutgifter (fra Ark2) 287039 666650 185600 

     

     Driftsresultat: -73789 -135400 -55600 

Finansinntekter/renter: 85,04 
  Årsresultat 

 
-73703,96 

  

     Balanse pr 31.12.2018 
   Eiendeler 

    Kapital i fjor (pr 1/1-2018) 161921,78 
  Kapital i år (pr 1/1-2019) 88217,82 
  

     Egenkapital 
    Kapital pr. 1.1.2018 161,921,78 

  Årsresultat 
 

-73703,96 
  Kapital pr. 1.1.2019 (kalkulert over) 88217,82 
  Kapital pr. 1.1.2019 (fra årsoppgave) 88217,82 
  Kapital pr. 1.1.2020 (antatt) 32617,82 
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Revisors rapport 
Kjell Nakstad har også i år revidert vårt regnskap. Revisors rapport vil bli fremlagt på årsmøtet. Det 
oversendte regnskapet til revisor er identisk med det som er presentert på de foregående sidene. 

Torsdag 19. april 2018 holdt Bærum Elveforum, sammen med Oslo Elveforum og Asker Elveforum, 
seminaret "Forvaltning av urbane vassdrag". Seminaret ble holdt hos CIENS Forum, Forskningsparken 
– Oslo Science Park. Seminaret ble fulltegnet med 126 påmeldte. Foto Terje Bøhler. 

 

 

I området ved Grini næringspark er det svært mange rør som munner ut i Østernbekken. 

Foto Terje Bøhler.  
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Prosjekter 
Vi har utarbeidet rapporten Miljøregistrering Øverlandselva og Østernbekken. Her dokumenterer vi 
miljømessige avvik i og langs elven og bekken fra Østernvann. Miljøtilstanden i vassdraget – slik den 
også ble dokumentert i fjorårets Miljøregistrering Sandvikselva og Miljøregistrering Lomma - er 
slettes ikke noe å skryte av. Her finner vi mye søppel, mange villfyllinger, manglende kantvegetasjon, 
mange rør med avløp direkte i elva, mye hageavfall og mange svartlistede planter. Bærum kommune 
har opplyst at de har knapt med midler til å følge opp avvikene slik at de kan bli lukket.  

Seminaret Forvaltning av urbane vassdrag ble arrangert i april 2018, i samarbeid med Oslo 
Elveforum og Asker Elveforum. Det var 131 deltakere på seminaret, som ble holdt i lokalene til CIENS 
på Blindern. Seminaret ble sponset av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Asker kommune, Bærum 
kommune, Oslo Elveforum og CIENS. 

Vi opprettet Skallumdammens Venner sammen med initiativtaker Eivind Mathisen. 
Venneforeningen samler inn midler fra grunneier og interesserte naboer slik at vegetasjonen rundt 
dammen ble tynnet ut, og jobber for å få midler til opprensing av selve dammen og tilførselsbekken. 
Bærum kommune vil i løpet av 2020 sørge for at overflatevannet fra Tjernsrudbekken blir tilbakeført 
til Skallumdammen, og at fossen fra Ringeriksveien kan bli gjenåpnet.  

Sammen med Geodataavdelingen i Bærum kommune jobber vi videre med prosjektet Bærums blå 
liste. Planen er å publisere kart over kommunens åpne og lukkede vassdrag med tilhørende register 
over vassdragene.  

Vannområde Indre Oslofjord Vest har gjort en omfattende registrering av vannforekomstene i 
Bærum. Vi holder oss orientert om miljøtilstanden i vassdragene, og følger med etterhvert som 
tiltaksplanen for å sørge for at miljøtilstanden i alle vassdrag - der det er mulig - bringes opp på 
nivåene God eller Meget God innen 2021. 

Prosjektet NorElv – Norsk Elveforum – ble etablert med midler fra Miljødirektoratet for å være en 
aktiv pådriver som skal oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet med å etablere 
sitt lokale elveforum. Hensikten var å inspirere til mer lokal medvirkning for å beskytte og eventuelt 
forbedre vannmiljøet i lokale vassdrag. Vi samarbeidet med Oslo Elveforum og Asker Elveforum for å 
lage hjemmesidene.  

Vi samarbeidet med Naturvernforbundet i Bærum om opprydding i og langs Engervann. 

Det er betydelig interesse for å verne Engervann mot utbygging og skaffe mer kjennskap om vannets 
natur og miljøforhold. I forbindelse med planleggingen av for forummøtet 13. november ble 
Engervanngruppa etablert.  

Etter at vi gjennomførte en analyse av sedimentene i Steinstjern sendte vi en rapport til Franzefoss, 
Kolsås Skianlegg og Bærum kommune om at bunnen i tjernet var dekket med et lag med kalk slik at 
de naturlige prosessene i sedimentlaget var stoppet opp, trolig allerede for mange år siden. Vi følger 
opp saken i 2019. 

Vi arbeider videre med prosjektet Vassdragsleden i Bærum – et sammenhengende turveinett 
med levende blå-grønne korridorer. Vassdragsleden skal vise turveier langs vassdragene våre fra 
fjorden til Marka. Vi etterlyser pådrivere for å få lagt stier nær vassdrag, slik at man skal komme seg 
langs bekker og elver uten å måtte gå på asfalt og veier med trafikk. Vi har godt samarbeid med 
Naturvernforbundet i Bærum om Vassdragsleden. 

Vi har skrevet artikler til Nøttekråka, halvårsmagasinet til Naturvernforbundet i Bærum.  

Vi har kommet et stykke på vei med prosjektet Teinesteder og fiskehøler i Isielva og Sandvikselva.  

  

http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Milj%C3%B8prosjekt%20%C3%98verlandselva%20-%20Milj%C3%B8registrering&ID=13518
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Seminar%20om%20Forvaltning%20av%20urbane%20vassdrag&ID=12596
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=TIL%20BIDRAGSYTERE%20I%20DUGNADEN%20FOR%20SKALLUMDAMMEN&ID=14299
http://www.norelv.no/
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Engervann%20som%20naturreservat!&ID=14499
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Bekymringsmelding%3A%20Steinstjernet%20og%20Steinsbekken&ID=12595
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Her kom vi til kort 

 Vi har fremdeles ikke funnet ut av hva navnet Lomma kommer av, til tross for henvendelse til 
språkforskere og historikere.  

 Vi har ikke hatt ressurser til å følge opp prosjektet Skui miljødal i samarbeid med Skui Vel. 

 Under henvisning til lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) har Bærum 
Elveforum fremholdt at byggeforbudssonen mot vassdrag skal regnes fra vannkanten ved 
tiårsflommen. Dette forslaget har ikke kommet inn som retningslinje i Kommuneplanen. 

 Vi har ikke fått gjennomslag for at Bærum Elveforum i en byggesak skal representerer 
vassdraget der vassdraget er nabo.  

 Vi har ikke fått støtte fra Bærum kommune til driften av Bærum Elveforum. 

Forummøter og Årsmøte 

 Vi har arrangert ett forummøte og ett årsmøte. Møtene ble holdt på Kalkmølla Kulturstasjon. 

 Årsmøte tirsdag 4. april på Kalkmølla: Årsberetning og regnskap for 2017, valg av styre, revisor og 
valgkomité; Kristin Vigander holdt foredrag om blomster og planter i Bærums Vassdrag. Det var 
24 deltakere på årsmøtet. 

 Forummøte tirsdag 13. november på Kalkmølla. Hensikten med forummøtet var å orientere om 
Engervannets historie og naturverdier. Engervann er en unik brakkvannsforekomst. Fra 
Sandvikselva og Rønne elv kommer ål, laks og sjøørret opp i Engervann og vandrer videre opp i 
Øverlandselva. I og langs Engervann er det en rik flora og et yrende fugleliv. Engervann er et viktig 
tur- og rekreasjonsområde. Bærum Elveforum har foreslått for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
at Engervannet vernes. Det var over ca 50 deltakere på forummøtet.  

 Vi har holdt syv styremøter. 

Samarbeid med Bærum kommune 
Våre nærmeste kontaktpersoner i Bærum kommune er vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen i 
Natur og Idrett og Gro Angeltveit i Vann og avløp. I tillegg har vi god kontakt med avdelingsleder Eilev 
Gunleiksrud og konsulent Morten Merkesdal.  

Viktige saker – i tillegg til de som vi har tatt opp i Samarbeidsforum for vassdrag (se nedenfor) - har 
vært etablering av sti langs Isielvas vestside; rehabilitering av Skallumdammen; oppfølging av 
miljøregistreringene av Isielva, Lomma og Sandvikselva; miljøregistreringene for Øverlandselva og 
Østernbekken; tiltaksplanen for Bærums vassdrag; seminaret Forvaltning av urbane vassdrag; 
Bærums Blå Liste; samarbeid om Bærum Elveforums arrangementer. 

 

Parti fra Haga golf – ved Østernbekken.Foto Terje Bøhler (2018)  

http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=%C3%85rsberetning%202017&ID=11913
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Forumm%C3%B8te%20om%20Engervann%20tirsdag%2013%2F11&ID=13468
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Uttalelser 
Noen saker som vi har uttalt oss om:  

 Regional sikkerhetsavdeling på Ila 
 Detaljregulering Nadderud stadion 
 Lorangmyr som deponiplass av stein fra infrastrukturprosjekter 
 Høring om Bærum kommunes utomhusplan 
 Tilleggshøring på kommuneplanens arealdel 2018 – 2035, Område Rykkinn – Brekkeski 

omsorgsboliger 
 Sandvika elvepromenade 
 Østlandsjords søknad om tillatelse til drift av anlegg for behandling av avfall i Isiveien 76 
 Veiledende Plan for Offentlige Rom – Lysakerbyen 
  Merknad Nybråten teinested. 
 Vi har oppfordret Fylkesmannen til å spille inn Engervann som naturreservat til MDir. 

Vi har kommet med innspill til de politiske programmene om forvaltning av vassdragene i Bærum. 

Samarbeidsforum for vassdrag 
Administrasjonen av elver, bekker, vann og vassdrag er etter sin natur tverretatlig. Mange enheter i 
Bærum kommune arbeider med utfordringer som angår vassdragene våre.  

Samarbeidsforum for Vassdrag er et møteforum mellom Bærum Elveforum og relevante enheter i 
Bærum kommune. Bærum Elveforum organiserer møtene med innkalling og møtereferat. Møtene 
holdes i Kommunegården i Sandvika.  Vi holder to møter i året. 

Vi hadde disse sakene opp på møtene 1. juni og 16. november: Om vannforvaltningen i Bærum 
kommune; orientering om Tiltaksplan Indre Oslofjord Vest; status i arbeide med åpning av lukkede 
bekker; kommunens oppfølging av miljørapportene fra Isielva, Sandvikselva, Lomma og 
Øverlandselva; avrenning fra snødeponier og veier.  

SaFoVa fungerer godt, med aktiv deltakelse fra kommunale etater og Naturvernforbundet i Bærum. 
Bærum Elveforum spiller en betydelig rolle i dette samarbeidet. Vi har de mange aktivistene – 
elvevennene med uvurderlige kunnskaper om lokalmiljøene. Vi fungerer som en nyttig lyttepost ut i 
befolkningen. Ikke minst kan vi hevde våre synspunkter og øve påtrykk uavhengig av politiske 
føringer og administrative begrensninger. På den måten kan SaFoVa være en pådriver for gjenåpning 
av lukkede elve- og bekkestrekninger, for at strekninger i og langs vassdragene holder en 
tilfredsstillende natur- og miljøstandard, at det er mulig å komme seg langs vassdragene fra fjorden 
til Marka, og for utvikling av Bærums blå-grønne infrastruktur i byggesonen. 

Kontakt med politikerne 
Vi har hatt møter med Morten Skauge, leder av Sektorutvalg for Miljø, Idrett og Kultur. Vi deltok på 
høringen som Planutvalget arrangerte i forbindelse med Løvenskjolds foreslåtte utbygging på 
Fossum. 

  

https://portal.styreweb.com/api/files/658512/YrWe3rv-RESREfyX7kJz-w/H%C3%B8ringsuttalelse%20Regional%20sikkrehetsavdeling%20pa%CC%8A%20Ila%2020180910.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dRegional%2520sikkerhetsavdeling%2520p%25C3%25A5%2520Ila%25
https://portal.styreweb.com/api/files/548807/if8gWaLRa06FuP6_Z6qCHQ/Innspill%20detaljregulering%20Nadderud%20stadion%20utkast%2020180514.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dDetaljregulering%2520Nadderud%2520stadion%26ID%3d12372
https://portal.styreweb.com/api/files/345381/UIneZw1200yR9-ZOgeIhww/Brev%20PBE%2020180115_v4.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dLYSAKERBYEN%26ID%3d11371
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Engervann%20som%20naturreservat!&ID=14499
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Seminarer 
Vi har deltatt på flere seminarer: 

 Vannområde PURA – Follo/Oslo – Jubileumsseminar 8. mai 

 Vannforeningen – Våtmarkseminar 20. november Vannområde Indre Oslofjord Vest – 
Forurensningstiltak 6. desember 

 Vi holdt foredraget ”Ikke alt er rosenrødt” på Bærum Natur- og Friluftsliv sitt seminar 
”Vann er liv!” på Bekkestua bibliotek den 7/11. 

 Vi hadde stand i Sandvika Teater i forbindelse med festaften ”Kolsås-Dælivann 40 år!” – en 
markering av at det var 40 år siden landskapsvernområdet Kolsås-Dælivann ble etablert. 
Naturvernforbundet i Bærum sto som arrangør. 

 Vi deltok på årets Vannområdeseminar arrangert av vannområde-koordinator Ingvild Tandberg 6. 
desember.  Seminaret omhandlet status for noen av forurensningstiltakene i vannområdet.  

  

 

 
Avrenning fra Haga golf – ved Seterbekken. 

Fote Terje Bøhler (2018) 

 

  

http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=B%C3%A6rum%20Naturfestival%202018%20-%20Vann%20er%20liv!&ID=12443
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Andre elveforumer 
Bo Wingård er medlem av styrene i Lysakervassdragets Venner, Oslo Elveforum og 
Naturvernforbundet i Bærum. Vi har løpende kontakt med Asker Elveforum. 

Frivillige 
Vi har annonsert vår organisasjon under frivillig.no, og tre personer har meldt sin interesse. Disse vil 
på ulikt vis bedra med oppgaver for Bærum Elveforum.  

Sponsorer og midler til prosjekter 
Vi får gratis møtelokaler i Kalkmølla Kulturstasjon ved Franzefoss, stor takk til anleggssjef Øystein 
Ulsletten hos Franzefoss Minerals AS!  

Vi fikk god sponsorstøtte fra Centra-gruppen. Tusen takk! 

Vi fikk prosjektmidler fra Miljødirektoratet, Bærum kommune, Asker kommune, Oslo Elveforum, 
Fylkesmannen i Oslo Akershus, CIENS. 

 

 

 

Ca 1000m2 av den skadelige fremmede karplanten legepestrot truer viktig naturområde (”A-verdi” i 
Miljødirektoratets Naturbase) ved Seterbekken Haga Golf. Foto Terje Bøhler (2018) 


