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Bærums Blå Liste 

Bakgrunn 

21. mars 2014 hadde Naturvernforbundet i Bærum et møte 
med Tekniske Tjenester i Bærum kommune om konseptet 
Bærums Vassdragsatlas.  

8. mai 2015: Avklarende møte med Bærum kommune. 
Konseptet Bærums Vassdragsatlas ble forkastet. I stedet ble 
man enige om å utarbeide Bærums Blå Liste, en oversikt over 
alle åpne og lukkede bekker, etter mønster av Oslos Blå Liste. 
Kjell Berge i Geodata ble kommunens prosjektleder. 

Budsjett 
Tilsagn om bidrag på kr. 100 000 fra Naturvernforbundet i 
Bærum  

Prosjektgruppe Bo Wingård, Anne Gøril Aas, Morten Heldal Haugerud 

Beskrivelse 

Prosjektet vil konsentrere seg om bekker i Vestre Bærum, dvs 
Lomma-, Isi- og Sandviksvassdraget. Baalsruds kart fra 2000 
over lukkede bekker i Østre og Midtre Bærum ansees som 
tilfredsstillende. Kartene fra dette prosjektet blir digitalisert og 
lagt inn. 

Bekkelukking på jorder som ble utført før 1950-årene – dvs 
bekker som ikke er vist på de gamle kartbladene - blir ikke vist 
på denne versjonen av Bærums Blå liste. 

Status 

Møte med TT 30. november 2015:   VA har  kartlag med 
rørledninger med diameter 300 og 450 mm og Geodatas kart 
over åpne bekker. VA har gamle kart fra 1950-60 tallet. 
Mesteparten av bekkelukkinger i Bærum ble utført på denne 
tiden og sendere. Ole Kristian Johansen tegner opp av bekker 
fra disse kartene, som deretter blir digitalisert av Geodata. 
Dette blir trolig gjort i løpet av desember. 

Gjenstående 
arbeid 

Supplere kommunens navnebase med Bærum Elveforums 
oversikt over navn kommunens vassdragselementer.  

Kjell Berge i Geodata presenterer prosjektet på Forummøtet 25. 
februar 2016. 

 

Solbergbekken 

Bakgrunn 

12. desember 2013: Presentasjon av Bærums Blå Liste – Om 
åpning av bortebekker for MIKK. Naturvernforbundet i Bærum 
og Bærum Natur- og Friluftsråd foreslo åpning av tre bekker: 
Eiksbekken, Solbergbekken og Ståvibekken. MIKKs leder Bjørn 
Røtnes ba Jan Willy Mundal, leder av Tekniske Tjenester, om å 
utarbeide forprosjekter. 

VA hadde utarbeidet to forslag for Solbergbekken: Åpning og 
overføring til Engervann. 



   

 

 

Beskrivelse 
VA har besluttet at Solbergbekken åpnes fra Solberg til nederst 
i Skytterdalen. 

Prosjektgruppe 
Bo Wingård (NiB og LvV), Rigmor Arnkværn (BNF), Erik 
Arnkværn (BNF), Morten Heldal Haugerud (BNF og Skui Vel), Per 
Håkon Nervold (Skui Vel) 

Budsjett Ingen utgifter for Bærum Elveforum  

Status 

8. oktober 2015: Hans Thoresen fra Vann- og avløpsenheten i 
Bærum kommune presenterte planene for åpning av 
Solbergbekken. Planleggingen er ferdig og entreprenør er 
kontrahert. 

Gjenstående 
arbeid 

Bærum Elveforum følger med. 

 

Eiksbekken 

Bakgrunn 

12. desember 2013: Presentasjon av Bærums Blå Liste – Om 
åpning av bortebekker for MIKK. Naturvernforbundet i Bærum 
og Bærum Natur- og Friluftsråd foreslo åpning av tre bekker: 
Eiksbekken, Solbergbekken og Ståvibekken.  

MIKKs leder Bjørn Røtnes ba Jan Willy Mundal, leder av Tekniske 
Tjenester, om å utarbeide forprosjekter. 

Beskrivelse  

Prosjektgruppe 

Bo Wingård (NiB og LvV), Rigmor Arnkværn (BNF), Erik 
Arnkværn (BNF), Morten Heldal Haugerud (BNF og Skui Vel), Per 
Håkon Nervold (Skui Vel), sammen med Merete Ulstein fra 
Eiksbekkens Venner. 

Budsjett  

Status 4. januar 2016: Status ukjent. 

Gjenstående 
arbeid 

Bærum Elveforum følger med. 

 

Ståvibekken 

Bakgrunn 

12. desember 2013: Presentasjon av Bærums Blå Liste – Om 
åpning av bortebekker for MIKK. Naturvernforbundet i Bærum 
og Bærum Natur- og Friluftsråd foreslo åpning av tre bekker: 
Eiksbekken, Solbergbekken og Ståvibekken. MIKKs leder Bjørn 
Røtnes ba Jan Willy Mundal, leder av Tekniske Tjenester, om å 
utarbeide forprosjekter. 



   

 

 

Beskrivelse  

Prosjektgruppe 

Bo Wingård (NiB og LvV), Rigmor Arnkværn (BNF), Erik 
Arnkværn (BNF), Morten Heldal Haugerud (BNF og Skui Vel), Per 
Håkon Nervold (Skui Vel. 

Budsjett  

Status 4. januar 2016: Status ukjent. 

Gjenstående 
arbeid 

Bærum Elveforum følger med. 

Nadderudbekken 

Bakgrunn 

23. desember 2015: epost fra Tom Ekeli om utfylling og hogst 
inntil Nadderudbekken ved Nadderudveien 68, og tidligere 
utfylling ved Nadderudveien 64 c.  

30. desember 2016: Brev til Bærum kommune om utfylling, 
hogst, samt anmodning til Bærum kommune om å utarbeide en 
mulighetsstudie for åpning av Nadderudbekken. fra Dyrefaret til 
Bekkestua skole. 

Beskrivelse  

Prosjektgruppe Bo Wingård og Tom Ekeli. 

Budsjett Ingen for Bærum Elveforum  

Status 4. januar 2016: Status ukjent. 

Gjenstående 
arbeid 

Bærum Elveforum følger med. 

Løxabekken 

Bakgrunn 

11. mai 2015: Bærum kommune inviterte til en befaring av den 
nedlagte Løxabekken. Deltakere var Anne Garnås og Ole 
Kristian Johansen fra Bærum kommune, og Bjørn Lunøe,  Per 
Håkon Nervold og Bo Wingård fra Bærum Elveforum. Etter 
befaringen ba Garnås om Bærum Elveforum kunne sende en 
forespørsel om Bærum kommune kunne utarbeide en 
mulighetsstudie for etablering av en dam mellom ovenfor 
kuverten under Johs. Haugeruds vei og Hauger Skolevei.  

25. juli 2015 sendte Bærum Elveforum brev til Bærum 
kommune – Åpning av Løxabekken. 

Beskrivelse  

Prosjektgruppe Per Håkon følger med. 



   

 

 

Budsjett Ingen for Bærum Elveforum  

Status 2. desember 2015: Purring sendt Garnås og Johansen. 

Gjenstående 
arbeid 

Bærum Elveforum følger med. 

 

Opplevelser langs Lomma 

Bakgrunn 
Bærum Elveforum vil lage turbeskrivelser langs Bærums 
vassdrag. Etter avtale med Bærum kommune vil vi starte med 
Opplevelser langs Lomma. 

Beskrivelse 
Lage Opplevelser langs Lomma etter mønster av Opplevelser 
langs Lysakerelva. 

Prosjektgruppe 
Terje Bøhler, prosjektleder. Prosjektleder rapporterer til Bo 
Wingård, prosjektansvarlig og parksjef Eilev Gunleiksrud 

Budsjett 
Budsjett settes opp etter samtale med prosjektleder. 

Bærum kommune har sagt at de kan finne midler til trykking. 

Prosjektperiode Oppstart 20. januar 2016. Avslutning medio mai 2016. 

Gjenstående 
arbeid 

Etablere redaksjonskomité, se Referat 2 Opplevelser langs 
Lomma. 

Bestemme hvorvidt Opplevelser skal deles i to (Wøyen til 
Bærums Verk og Bærums Verk til Guriby Sag). 

Lage Opplevelser. Bærum kommune (Bjørn Edvardsen) lager 
kartene. 

Beslutte om utfyllende materiell skal legges ut på Bærum 
Elveforums hjemmesider eller på egnet sted under Bærum 
kommune. 

Sammen med Bærum kommune beslutte hvordan folderen skal 
distribueres og hvilke instanser som skal distribuere den, se 
Referat 2 Opplevelser langs Lomma. 

Skaffe midler til og trykke folderen.  

Markedsføre Opplevelser på nettet. Sammen med Asker og 
Bærum Historielag og Bærum Turlag diskutere hvorvidt 
Opplevelser skal danne grunnlag for guidede turer langs 
Lomma. Disse organisasjonene har ressurser til å arrangere 
turer. 

Rapportere om turveienes forfatning til Bærum kommune, med 
forslag om eventuelle oppgraderinger. 



   

 

 

Rehabilitering av Skallumdammen 

Bakgrunn 

Skallumdammen gror igjen. I 2015 deltok Steinar Grimsen, 
Nicolay Eger og Bo Wingård på en befaring sammen med Ole 
Kristian Johansen.  

Beskrivelse Rehabilitering av Skallumdammen. 

Prosjektgruppe Steinar Grimsen, prosjektleder 

Budsjett Avventer 

Status 

17. desember 2016: Terje foreslår at vi kontakter 
Våtmarksgruppa i Hedmark. 

18. desember: epost til Steinar om han kan være prosjektleder. 

4. januar 2016: Det er ikke kjent hvordan Ole Kristian Johansen 
har fulgt opp Skallumdammen i Bærum kommune. 

Gjenstående 
arbeid 

Avventer 

Jarmyra og Tjernsrudvassdraget 

Bakgrunn 

Jarmyras Venner har sendt bekymringsmelding til Bærum 
kommune om Jarmyra synker. Dette vil påvirke Tjernsrudtjernet 
og Tjernsrudbekken.  Hvem er kommunens fagfolk/rådgivere på 
dette feltet og som Jarmyras Venner kan ta kontakt med når det 
gjelder å få gode svar på de spørsmål, påstander og 
bekymringer som gjør seg gjeldende? 

Beskrivelse Avventer 

Prosjektgruppe Jan Andersen Gott, prosjektleder 

Budsjett Ingen utgifter for Bærum Elveforum 

Status 4. januar 2016: Venter på svar fra Bærum kommune 

Gjenstående 
arbeid 

Avventer 

 

Undervisningsmateriell og –metoder 

Bakgrunn 

Levende Vassdrag har utarbeidet undervisningsmateriell for 
grunnskolene i Oslo og Bærum. Bærum Elveforum ønsker et 
opplegg for videregående skoler i Bærum. 

Beskrivelse  

Prosjektgruppe Prosjektmedarbeider Peder Gade, Stabekk vgs. Terje Bøhler er 



   

 

 

prosjektleder. 

Nettverk, se Referat 2 undervisningsmateriell Sandvika vgs 18. 
11. 2015. 

Budsjett 
Den naturlige skolesekken har bevilget kr. 90 000 til Oslo 
Elveforum for å utvikle Levende Vassdrag-idéen til Bærum. 

Status 

14. januar 2016: Oslofjordens Friluftsråd må avklare med Den 
naturlige skolesekken om midlene kan overføres til 
videregående skoler. Terje Bøhler er prosjektleder. 

Prosjektperiode 1. januar til 20. juni 2016. 

Gjenstående 
arbeid 

Sammen med Oslofjordens Friluftsråd må vi finne ut om 
midlene som Den naturlige skolesekken har gitt til Oslo 
Elveforum for materiell og kontakt med grunnskoler i Bærum 
kan overføres til dette prosjektet. 

Egen søknad til Den naturlige skolesekken om materiell må 
sendes innen 15. januar 2016. 

Skrive avtale med prosjektleder. Lage prosjektbeskrivelsen. 
Følge med prosjektarbeidet. Rapportering og sluttrapport. 

 

Miljøprosjekt Isielva 

Bakgrunn 

Miljøet rundt Isielva er mange steder ikke bra. Containere, 
søppel, stein- og jordmasser med innhold av tungmetaller og 
annen forurensning, tette flater, dårlig eller manglende 
kantvegetasjon, rør med ukjent innhold som renner rett ut i 
elva, åpninger i kantvegetasjonen der det tømmes hageavfall, 
søppel og snø, parkerte biler – slikt hører ikke hjemme i et godt 
vassdragsmiljø. 

Beskrivelse 
Fotografere og rapportere langs Isielva på begge sider om avvik 
fra god miljøstandard. Observasjonene og kommentarene 
legges inn i rapporten Miljøprosjekt Isielva.  

Prosjektgruppe 
Terje Bøhler er prosjektleder. Prosjektgruppen består av Morten 
Heldal Haugerud, Per Håkon Nervold, Jon Aage Hveem og Bo 
Wingård. 

Budsjett Prosjektledelse kr. 25 000 

Status 4. januar 2016: Registreringen er nær ferdig. 

Gjenstående 
arbeid 

Skrive sluttrapport. 

Ha møte med lederne i fiskeforeningene. 

Ha møte med Ole Kristian Udnes om videre fremdrift. 



   

 

 

Miljøprosjekt Rustanelva 

Bakgrunn 

Rustanelva er en viktig oppvekstelv for sjøørret. Bærum 
Elveforum ønsker å dokumentere avvik langs elva, slik vi gjør 
det for Isielva. 

Beskrivelse 
Fotografere og rapportere langs Rustanelva på begge sider om 
avvik fra god miljøstandard. Observasjonene og kommentarene 
legges inn i rapporten Miljøprosjekt Rustanelva.  

Prosjektgruppe Terje Bøhler er prosjektleder 

Budsjett Under avklaring 

Status Under avklaring 

Gjenstående 
arbeid 

Arbeidet er ikke påbegynt 

Burudelva 

Bakgrunn 

Bærum kommune rehabiliterer Buruddemningen. I dag er 
minstevannføringen i Burudelva ca 7 l/s. Tilsiget kommer 
vesentlig fra lekkasjer fra demningen og tappeluken. Kjell 
Magne Flekkøy, nabo til Burudelva, er redd for at den foreslåtte 
løsningen ikke vil opprettholde minstevannføringen i perioder 
med lengre tørke. Kjell Magne og Bo kontaktet og har hatt 
møter og befaringer med Ole Kristian Johansen. 

Beskrivelse 

Kommunen legger rør med ventil halvannen meter under 
overløpsterskelen for å sikre minstevannføring i Burudelva på 
minst 7 l/s. Tapperøret kan reguleres med ventil. 

Prosjektgruppe Kjell Magne og Bo 

Budsjett Ingen utgifter for Bærum Elveforum 

Status 4. januar 2016: Dammen skulle være ferdig medio desember.  

Gjenstående 
arbeid 

Sluttbefaring er påkrevet. 

Teinesteder 

Bakgrunn 

Sammen med Vestre Bærum Sportsfiskere, Bærum Jeger og 
fiskeforening og Bærum kommune ønsker Bærum Elveforum å 
registrere teinesteder som har vært brukt til å fange fisk.  

Budsjett Avventer 

Prosjektgruppe Harald Kolstad 



   

 

 

Beskrivelse 

En teine er et faststående redskap for å fange laks, sjøørret 
eller ål. Teinene i Sandvikselva var i trespon flettet i flaskeform, 
og besto av en sylinder eller kasse av sprinkelverk, med 
åpninger kolver hvor fisken kan komme seg inn, men ikke så 
lett ut igjen. Monteringen var slik at spilene sto i en ring som 
var videre enn en stor fisk, og vendt innover mot sentrum i 
ringen slik at åpningen mellom spilene ble smalere (konisk 
utforming) jo lengre inn en trengte seg. Spilene var elastiske og 
slapp fisken inn. 

Status 
Harald Kolstad har registrert 28 teinesteder i Sandvikselva. 25. 
november 2014 koordinatfestet Kjell Skovholt, Petter Birkheim 
og Bjørn Lunøe ble mange av dem. 

Gjenstående 
arbeid 

Det kan være aktuelt med en nærmere beskrivelse av 
teinestedene, samt oppsetting av informasjonsskilt. 

 

Tiltakskartlegging 

Bakgrunn 
Bærum Elveforum ønsker å registrere forslag til tiltak som har 
vært nevnt i diverse planer og utredninger de siste årene.  

Budsjett 
Oppgaven må tilpasses tilgjengelige midler. Budsjett settes opp 
etter samtale med prosjektleder. 

Prosjektgruppe Haakon Thaulow, prosjektleder 

Beskrivelse 

Hensikt: 

Dokumentere tiltak knyttet til vassdrag/elever i 
plandokumenter som kommunen og kommunens enheter ( 
utvalg) m.m. har vært involvert i/har vært ansvarlig for. Dette 
skal brukes for å minne kommunen tiltak som grunnlag for å 
etterspørre ikke gjennomførte viktige tiltak. - 

Avgrensinger: 

Tiltakslister som er laget /kommer "utenifra" så som tiltak i 
forvaltningsplan etter Vanndirektivet (vannområder i 
Vannregion Oslofjorden Vest). skal ikke med . 

Det vil være fokus på tiltak knyttet til natur og miljø i og ved 
vassdragene. 

Videre er det heller ikke nødvendig å ta VA tiltak som 
planlegges/gjennomføres av VEAS/Bærum kommune. 

Det er ikke aktuelt å kartlegge hvilke tiltak som er gjennomført 
og hvilke som gjenstår. 

Begrunnelser for tiltak er ikke nødvendig å ta med. 

Kartleggingen kan ta år 2000 som utgangspunkt, men det er 
vel mulig at vi da ikke fanger opp vannbruksplaner. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sylinder
https://no.wikipedia.org/wiki/Kolv_%28fiskeredskap%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Krepsdyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Sentrum
https://no.wikipedia.org/wiki/Konisk


   

 

 

Presentasjon: 

For å legge opp til en dialog om gjennomføring med 
kommunen, bør tiltakslisten knyttes til det  dokumentet det ble 
foreslått. En noe mer ambisiøs tiltakssortering vil være å 
sortere på tema, geografiske deler av kommune eller vassdrag. 

Status 4. januar 2016: Haakon vil starte opp arbeidet. 

Gjenstående 
arbeid 

Kan vi sette opp en mal som administrasjonen kan fylle ut?  

Seminar Vassdragsforvaltning 

Bakgrunn  

Beskrivelse  

Prosjektgruppe 
Terje Bøhler, prosjektleder, Ida Fossum Tønnessen, John 
Tibballs, Erik Arnkværn, Bo Wingård 

Budsjett kr. 100 000 

Status  

Gjenstående 
arbeid 

 

 

Ren elv (vassdragskriminalitet) 

Bakgrunn 

Bærum Elveforum får rapporter om søppel og forurensninger i 
vassdragene. Vi ønsker oss en rapporteringsløsning. En app 
tilsvarende slik man har i FiksGataMi er ikke egnet fordi vi ikke 
har ressurser til å vedlikeholde en app.  

Beskrivelse 

8. oktober 2015: Referat fra Forummøtet: Jan Vidar Olsen er i 
ferd med å utarbeide et it-basert rapporteringsverktøy basert 
på prinsippene bak FixGataMi. Eksempler på hvordan dette kan 
benyttes for å rapportere på nødvendige tiltak ifm vassdrag ble 
vist. Bærum Elveforum ble oppfordret til å undersøke et 
tilsvarende system som er tatt i bruk i Drammen.  Så snart Jan 
Vidars forslag foreligger vil BE ta kontakt med kommunen. 

Prosjektgruppe Prosjektleder Jan Vidar Olsen 

Budsjett Budsjett settes opp etter samtale med prosjektleder. 

Status 4. januar 2016: Ingen fremgang siden Forummøtet  

Gjenstående 
arbeid 

Jan Vidar vil kontakte programutviklerne i Nederland. 



   

 

 

Elvegrupper 

Bakgrunn 

Bærum Elveforum består av elvegrupper og elvevenner.  

Bærum Elveforum vil informere og engasjere frivillige krefter i 
arbeidet med å støtte kommunen, grunneiere, borettslag og 
næringsdrivende i deres arbeid med å rydde og renske, skape 
tilgjengelighet, anlegge turstier og håndheve 
vernebestemmelsene for det grønne arealet langs elver, 
bekker, vann, tjern og dammer.  

Bærum Elveforum vil øke folks kunnskap om Bærums 
vannressurser og vassdragenes historie og økologi (vegetasjon, 
dyr og fugler, vannkvalitet og fiskeforekomster).  

Beskrivelse 

Det er to elvegrupper i Bærum: Lysakervassdragets Venner og 
Sandvikselvas venner. 

Bærum Elveforum ønsker at det opprettes elvegrupper for: 

Bekkestubekken Dælibekken Eiksbekken 

Haugsbekken Isielva Laugerudbekken 

Lomma Nadderudvassdraget
 Stabekkvassdraget 

Ståvibekken Østernbekken Øverlandselva
  

Oppgaver for elvegruppene kan være møter og befaringer, 
kunnskapsspredning, turguiding, rydding, vedlikehold av 
fiskeplasser, badekulper, turstier og sittebenker, rapportering 
om avvik, registreringer til Vannområde Indre Oslofjord Vest, 
samarbeid med grunneiere, næringslivet og lokalbefolkningen, 
innspill til kommune-, regulerings- og byggeplaner. 

Prosjektgruppe Terje er prosjektansvarlig  

Budsjett Ikke fastsatt 

Status Ingen elvegrupper et etablert. 

Prosjektperiode 2016 - -> 

Gjenstående 
arbeid 

Gjennom arbeidet med Miljøprosjekt Isielva og Opplevelser 
langs Lomma vil Bærum Elveforum oppmuntre elvevenner i 
disse vassdragene å etablere elvegrupper. 

 

 


