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Bekkestua 24. april 2019 

Til Morten Skauge, Stig Olai Kapskarmo, MIK-utvalget 
Kopi Arthur Wøhni, Svein Finnanger, Dag L. Stien, Ole Kristian Johansen, Ingvild Tandberg, Gro Angeltveit, 
                Linda Marie Skryseth, Svein Finnanger 

 

Befaringer i Øverlandsvassdraget med MIK 

9. mai har vi invitert MIK-utvalget med orientering om og befaring langs midtre deler av 
Øverlandsvassdraget. Her er programmet: 

 1400 Presentasjon av miljørapportene om Isielva, Sandvikelva, Lomma og Øverlandselva, 
sted: møterom rådhuset (TBD) 

 1500 Avreise fra Sandvika 

 1515 Oppmøte på parkeringsplassen på Haga Golf - befaring langs midtre del av 
Øverlandsvassdraget 

 1615 Avreise fra Haug skole  

 1630 Ankomst Sandvika 

Befaringen starter ved Haga Golf, og går langs vestsiden av Østernbekken til samløpet med 
Sæternbekken, der Øverlandselva begynner. Videre opp langs nedre del av Sæternbekken, og 
deretter på turstien langs og over Øverlandselva til gangveien langs sydsiden av Haug gård og opp til 
Haug skole. Utvalget hentes på skolen, for deretter å kjøre tilbake til Sandvika. 

Underveis vil vi vise noen av A-avvikene som er gjengitt i miljørapporten. Vi vil komme inn på 
vannforbruket til Haga Golf når det gjelder vanning av golfbanene, og hva dette kan si for 
vannføringen i Øverlandselva. Vi vil vise store menger med golfballer som havner utenfor golfbanen, 
og til slutt piggtrådgjerdet som ligger langs stien opp mot Haug. 

Lukking av avvikene og kontroll med vannuttak og vannføring faller inn under Bærum kommunes 
forvaltningsansvar hva angår villfyllinger, forurensninger og vassdragsforvaltning. Golfballer på 
avveie og et farlig piggtrådgjerde har også kommunen virkemidler til å få gjort noe med. 

 

Kart over lokaliseringen av ulike saker som er tatt opp i dette dokumentet. 
Ca. 1000m2 legepestrot er ganske sammenfallende med området med avrenning (i rødt)  



   

 

 

A-avvik: Villfylling ved Østernbekken nedenfor Nordli gård 
Det ligger mye søppel og skrot langs Østernbekken nedenfor Nordli gård. 

   

Vanning av golfbanene 
Haga Golf har anlagt dammer langs Østernbekken. Herfra pumpes vann for å vanne golfbanene på 
begge sider av bekken fra Nordli til Haug. Det er tre måter dammene kan fylles med vann på: direkte 
avløp fra jordene omkring, pumping fra grunnvannsmagasinet og pumping fra bekken. Høyt 
vannforbruk kan redusere vannføringen nedstrøms i Østernbekken og i Øverlandselva. I perioder 
med lite vann i vassdraget – slik det var under fjorårets tørkesommer – er det viktig at den naturlige 
vannføringen i vassdraget opprettholdes. Vannføringen registreres i Bærum kommunes målestasjon 
Blomsterkroken rett ovenfor Nadderudbekkens utløp i Øverlandselva. 

 

 

 

 

 

Bærum kommune bør ha oversikt over tillatelser til å pumpe vann fra bekk og grunnvann, om 
vannforbruket til Haga Golf, og hvordan dette innvirker på vannføringen i Østernbekken og 
Øverlandselva.  

 



   

 

 

 

Øverlandselva var nesten gjengrodd sommeren 2018. 
Parti fra Øverlandsjordene, rett sør for golfbanen. 

 

 

Utfyllinger til bekkene 
Har Haga Golf har fylt ut masser ut over bekkedalene til Østernbekken og Sæternbekken. 
Skråningene har blitt stedvis svært bratte. Byggeforbudsonen er 30 m.  

   

 

  



   

 

 

A-avvik: Legepestrot 

Legepestrot er en fremmed, skadelig karplante, plassert i risikokategori ”SE” - Svært høy risiko 
(Fremmedartslista 2018). 

Legepestrot har etablert og spredd seg i kanten av golfbanen på nordsiden av Østernbekken og 
Seterbekken i et ca. 1000m2 stort område. Dette området huser flere forekomster av blærestarr 
(Carex rhynchophysa) som er en ansvarsart for Bærum kommune. 

På sydsiden av bekkene og videre langs Øverlandselva er det sumpskog med "A-verdi" i Naturbase. 
Legepestroten må ikke spre seg over på sydsiden av bekkene. Den har allerede etablert seg på stien 
langs Sæternbekken. 

I følge NINA-rapport 1432 ”Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og 
spredningshindrende tiltak” finnes pr i dag ingen klar bekjempelsesstrategi, men Bærum kommune 
må umiddelbart sørge for årlig overvåkning for å se at arten ikke har spredd seg over elva til det 
viktige naturområdet her. Detaljert info (kart, bilder) om forekomsten har vi lagt inn i 
artsobservasjoner.no (se her (link)). 

 

   

A-avvik: Forurenset sigevann til Østernbekken 
Det er (minst) to utløp til Østernbekken fra golfbanen, med svært tydelig forurenset sigevann ca 100 
m ovenfor samløpet med Sæternbekken. 

 

 

 

A-avvik: Forurenset sigevann til Sæternbekken 
Det er flere utløp fra golfbanen med tydelig forurenset sigevann over et lengre stykke langs 
Sæternbekken. Det er gravet en grøft langs rideveien nedenfor jordene der det ligger forurenset 
vann. Det er tydelige spor etter vann fra grøften som har rent over til Sæternbekken. 

https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/20623466#SightingDetailImages


   

 

 

Det er et mindre område med forurensinger med grå farge på rideveien. Kan dette skyldes lekkasje 
fra en gammel kloakkledning? 

   

Golfballer 
Golfballer hører neppe under kategorien A-avvik. Imidlertid er det hundrevis – om ikke tusenvis - av 
golfballer i skogen og på elvesletta på sydsiden av Østernbekken før den renner ut i Øverlandselva. I 
golfsesongen kan det være farlig å oppholde seg her. Det å hindre ferdsel her er neppe en god 
løsning. Her må Haga Golf selv sørge for å sette opp tilstrekkelig høye gjerder for å stoppe uvesenet.  

Hva kan Bærum kommune gjøre for å få dette til? 

   

Piggtrådgjerde 
Langs turveien fra Øverlandselva til Haug ligger et piggtrådgjerde på bakken. 

   

Vel møtt til orienteringen om Øverlandsvassdraget og befaringen fra Haga Golf til Haug 9. mai! 

 

 

 

Hilsen Terje Bøhler 

Sekretariatsleder Bærum Elveforum  


