
 

Friluftsliv og naturglede i Bærums blå-grønne vassdrag 

 

Forummøte om Laksens år 2019  

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det 
internasjonale året for laksen. Dette skal foregå gjennom å fremme internasjonalt samarbeid om 
forvaltning og forskning. Villaksens år i Norge skal handle om den fantastiske villaksen og dens rolle i 
nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år.  

Dette vil vi følge opp! Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere (VB), Bærum Jeger og fiskeforening 
(BJFF) og Brukerutvalget for fisk inviterer Bærum Elveforum (BEF) til Forummøte om Laks og sjøørret 
i Sandviksvassdraget 

Initiativtakere og arrangementskomité er Morten Merkesdal (Brukerutvalget), Bjørn Olav Rosseland 
(Norges miljø- og biovitenskapelige institutt, NMBU), Kjell Skovholt og Bjørn Evje (VB), Atle Skattebøl 
(BJFF), Steinar Christensen og Bo Wingård (BEF) 

Tid og sted 

Tirsdag 12. november kl. 1830 – 2130. Forummøtet holdes i Kalkmølla. 

Programskisse 

Tid Programpost Foredragsholder 

1830 Velkommen Bo Wingård, leder BEF 

1835 Sandvikselva – et eldorado for fisk og fiskere 

Bærum kommunes innsats med mange millioner kroner de siste 10-
årene har ført til betydelige miljøforbedringer langs Sandvikselva. 
Dette har vi fått til sammen med grunneierne, næringslivet, velene, 
fiskeforeningene og andre frivillige organisasjoner. Vi må fortsette 
innsatsen slik at vi har levende vassdrag med rikt naturmangfold til 
glede for innbyggerne og dyrelivet i og langs vassdragene våre.  

Lisbeth Hammer 
Krogh, ordfører 
Bærum kommune 

 
Laks og sjøørret i et historisk perspektiv, dagens situasjon 

1845 Sandviksvassdraget – pionervassdrag for lakseforvaltning 

Rosseland vil illustrere det kultiveringsarbeidet som har funnet sted i 
Sandvikselva, med hovedvekt på de de siste 70 år. Sandvikselva har i 
generasjoner vært brukt i forsknings- og undervisningssammenheng, 
og hatt en enorm betydning langt utover Norges grenser. At en 
«kommunal kloakk» og en «veidumpingsplass» har forblitt fiskerik, er 
beviset på at dugnadsarbeid og kunnskapsrike mennesker kan skape 
«undere i vår tid».  

Bjørn Olav Rosseland, 
professor emeritus 
NMBU 

1915 Sandvikselva – et eldorado for laksefiskerne 

Brukerrådet for fisk; samarbeid mellom fiskeforeningene; 
dugnadsarbeid; forvaltning av vassdraget og av fiskerettighetene; 

Atle Skattebøl, leder 
BJFF og Bjørn Evje, 



fiskeoppsyn; inntekter og utgifter; hva politikerne og Bærum 
kommune må være særlig oppmerksom på; . . .  

leder VB 

1930 Pause med smaksprøver 

2000 Sandviksvassdraget – Oslofjordens viktigste gyte- og 
oppvekstområde for laks og sjøørret 

Fra fangst, gyting og klekking via oppvekst og utsetting til utreise og 
tilbakekomst for laks og sjøørret, om klekkeriet på Hamang; hvordan 
Bærum kommune forvalter fiskeressursene; overvåkning og 
tilrettelegging; laks og sjøørret i 2019; utfordringer og trusler;  

Morten Merkesdal, 
klekkeribestyrer, 
Brukerutvalget 

 Fremtiden for Sandviksvassdraget fiskeressurser 

2015 Fiskeressursene i Oslofjorden og Sandviksvassdraget  

Laks og sjøørret i fjorden og vassdragene. Trusler for bærekraftige 

fiskestammer. Hvordan står det til med bestandene av laks og 

sjøørret i vassdragene i Oslofjordområdet generelt og 

Sandviksvassdraget spesielt. Hva kommunen og brukerne må være 
særlig opptatt av. 

Jonathan Colman, 
førsteamanuensis 
Norges Miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet 

2045 By og land – elv og vann: utfordringer med økt urbanisering 

Etterhvert som byene vokste ble byvassdragene ofte salderingsposter 
når industri, infrastruktur og boligområder skulle utvikles. Vannet ble 
forurenset, fisken forsvant og vassdragsnære områder ble bygget ned. 
I takt med velstandsutviklingen økte miljøbevisstheten. Innbyggerne 
ville ha levende vassdrag. God tilgjengelighet og rent vann i elver og 
bekker er nødvendige krav i vårt moderne og urbane samfunn. 

Arthur Wøhni, 
kommunaldirektør 
Bærum kommune 

2100 Spørsmål og innlegg, filmer om laksekultivering og laksefisket i 
Sandvikselva 

Alle  

2130 Skitt Fiske!  

   


