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Engervann - fugleliv og verneprosess 

• Fokus på Engervann fra 2018 

• Mdir’s skriv av 1/11-2018 (supplerende vern) 

• BEFs Forummøte 13/11 viet Engervannet 

• Engervannsgruppa 

• Verneforslag og verneprosess 
 



Toppdykker (NT) 
 

foto jostein myre 

 

(2011, 2014-2018) 



Fokus på Engervann 

• Vannskibane 

• Skyskrapere 

• Fotballbane 

• Vikens hovedsete til Leif Tronstads plass 

 
 



Fokus på Engervann - Skyskrapere 

 
 



Fokus på Engervann - Fotballbane 

 
 



Fokus på Engervann - Vikens hovedsete  

 
 



Gravand (fåtallig) 
 

foto terje bøhler 

 

(«store antall») 



Mdir’s skriv av 1/11-2018 (supplerende vern) 

 
 



Dvergdykker (VU) 
 

foto jostein myre 

 

(59 funn i ADB) 



BEFs Forummøte 13/11 viet Engervannet 



Isfugl (næringssøk i 
Engervann) 
 

foto jostein myre 

 

(9 registreringer i ADB) 



Engervannsgruppa 

• Etablert av BEF den 23/10-2018 

• Repr. fra BEF og Norsk Ornitologisk Forening  

• Bakgrunnen for dette prosjektet (Bærum 
Elveforum, vannet er truet fra flere hold): Å gjøre 
dette viktige vannet til et enda mer attraktivt 
område for fugl, dyr og mennesker (tur- og 
rekreasjonsområde) samt å hindre at vannet 
brukes til andre ting (fotballbane etc.).  

 



Engervannsgruppa 
Gjøre Engervann til ”Bærums Østensjøvann”? 



Engervannsgruppa – Muligheter (1 MNOK) 



Engervannsgruppa – gjøremål 2019 

• Sette opp viltkamera (predatorer) 

• Etablere noen hekkeplattinger for fiskemåke 

• Sette opp gjerde i sørøst 

• Og/eller skilt “Takk for at du holder hunden i 
bånd” 

• Opphening av fuglekasser rundt vannet 

• Fortsette arbeide med “Helhetlig plan” 

 



Lappfiskand (VU) 
 

foto ketil knudsen 

 

(10 registreringer i ADB) 



Verneforslag og verneprosess – BEFs innspill 

•  …Bakgrunnen er bl.a. at Engervannet er en sjelden 
brakkvannslokalitet (naturtype) som vi tror ikke er representert 
i dagens naturreservater. Engervann er den eneste 
brakkvannslokaliteten i landet som ligger på kambrosilursk 
grunn, noe som gjør at det er spesielt næringsrikt.  

• Miljødirektoratet sier på sine hjemmesider at bl.a. følgende 
kriterier skal ligge til grunn for utvelgelse av områder til 
supplerende vern:  
 
  - Områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig  
     representert i norske verneområder  
  - Områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og 
    naturtyper)  



Verneforslag og verneprosess – status pr idag 

 

• Saken er til vurdering hos Mdir 

• Prosessen videre – avvente resultat fra Mdir/FM 

• Dato ??? 

 
 



Isfugl (næringssøk i 
Engervann) 
 

foto jostein myre 

 

(9 registreringer i ADB) 



Takk for meg … 
  


