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Oppstarten 
Bærum Elveforum ble formelt opprettet i april 2006 på bakgrunn av et 
tverrpolitisk ønske og etter oppfordring fra velforeninger og andre lokale lag. Det 
var bred enighet om viktigheten av å få på plass en helhetlig 
vassdragsforvaltning i Bærum. Formålet med forumet var å skape et bredt 
engasjement, sørge for samarbeid og være et talerør mellom de ulike 
brukerinteressene og forvaltningen. Forumet skal bidra til bevisstgjøring av 
ansvar og roller og bedre dialog og samhandling mellom involverte. Elveforumet 
besto bl.a. av representanter for fiskeriinteresser, velforeninger, 
næringsinteresser, grønne foreninger og forvaltningen. Det ble avholdt to faste 
møter i året – ett befaringsmøte og ett ordinært møte. 

Temaer for Bærum Elveforum var flomsikring/-erosjon, forurensing, utslipp av 
miljøgifter, ivaretakelse av fiskeressursene og klekkeri, rekreasjon, kulturvern, 
samt arealkonflikter, heri utforming av Sandvika by. 

Vassdragsinspektøren i kommunen var sekretær for Bærum Elveforum. 
Vassdragsinspektørens rolle var å kalle inn til møter og sette en agenda for 
møtene etter innspill fra forumets medlemmer. Dessuten er 
vassdragsinspektørens oppgave å ta i mot innspill og innrapporterte saker fra 
forumets medlemmer og følge disse opp innad i kommunen. 

Høsten 2011 holdt Naturvernforbundet i Bærum et fagmøte om 
vassdragsforvaltningen i Bærum. Nesten alle bekker i midte og østre Bærum ble 
lukket etter som urbaniseringen tok fart fra 1950-årene. Den blågrønne 
strukturen er borte, og dermed folks anledning til å bruke vassdrag til turer og 
rekreasjon i sine nærområder. De naturlige viltdragene er borte. 
Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Natur- og Friluftsråd ønsket å revitalisere 
Bærum Elveforum etter mønster av Oslo Elveforum.  

Det ble holdt møter med Planutvalget og Sektorutvalg for miljø, idrett og 
kommunalteknikk, og med kommunens fagetater under Tekniske Tjenester. 
Tilbakemeldingene var udelt positive. Bærum Natur- og Friluftsråd inviterte alle 
elveinteresserte i kommunen og organisasjonslivet til et informasjonsmøte 9. 
september 2014. Der var det betydelig støtte for å revitalisere Bærum Elveforum. 
Bærum Natur- og Friluftsråd rettet en formell henvendelse til Planutvalget om 
formelt å legge ned Bærum Elveforum, og opprette et nytt Bærum Elveforum. 
Henvendelsen ble positivt besvart, og prosessen var i gang.  

Det første forummøtet ble holdt 25. mars 2015, med blant annet valg av et 
interimstyre. Det første årsmøtet ble holdt 29. april med godkjennelse av 
vedtektene og valg av styre. Nå var Bærum Elveforum formelt opprettet. 

Vedtekter 
Bærum Elveforums vedtekter er lagt ut på hjemmesidene våre. 

Organisasjon 
Styret: Bo Wingård (leder), Bjørn Lunøe, Per Håkon Nervold og Steinar Grimsen. 

Valgkomitéen: Bjørn Evje (leder), Kenneth Grimley og Torbjørn Endal. 

Revisor: Øystein Berg.  Sekretariatsleder: Terje Bøhler (fra desember 2015). 
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Elvegrupper, elvevenner og kontaktpersoner 

To elvegrupper er med i Bærum Elveforum, Lysakervassdragets Venner og 
Sandvikselvas Venner. 

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. 

Økonomi og regnskap 

Ingen elvegrupper eller elvevenner betaler kontingent til Bærum Elveforum. Vi 
tar sikte på å drive organisasjonen med sponsormidler fra det offentlige og 
næringslivet. 

For 2015 har vi fått sponsormidler fra Bærum Natur- og Friluftsråd, 
Naturvernforbundet i Bærum, OBOS Bjørnegårdsvingen og Miljødirektoratet.  

Vi får gratis møtelokaler i Kalkmølla Kulturstasjon ved Franzefoss, stor takk til 
anleggssjef Øystein Ulsletten hos Franzefoss Minerals AS! 
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Årsregnskap 
2015 

 

Budsjett 
2016 

 Driftsinntekter 
     3410 Kommunal støtte 0,00 

 
0 

  3120 Sposorinntekter (avg. Frie) 
  

60000 Oslo Elveforum (øremerket Vassdragsseminaret) 

3120 Sposorinntekter (avg. Frie) 
  

90000 Den Naturlige Skolesekken (øremerket "Undervisningsmateriell") 

3960 Andre inntekter 133,000,00 
 

0 MiljøDirektoratet 
 3960 Andre inntekter 2,000,00 

 
0 Bærum Natur- og Friluftsråd 

 3960 Andre inntekter 10,000,00 
 

0 Naturvernforbundet i Bærum 
 3960 Andre inntekter 20,000,00 

 
0 OBOS/Bjørnegårdsvingen 

 SUM Driftsinntekter 165,242,54 
 

150000 
  

       Driftsutgifter 
     4000 Seminar/kurs (arrangere) 
  

90000 
 

80 pers a kr. 675.- = 54.000 (+"gaver" + reisekost etc) + 30KNOK Prosjektlederlønn 

4100 Prosjekt "Opplevelser langs Lomma" 
  

10000 
  4100 Prosjekt "Undervisningsmateriell vgs" 

  
90000 

  4100 Prosjekt "Miljøprosjekt Isielva" 
  

30000 
  4100 Prosjekt "Tiltakskartlegging" 

  
10000 

  5510 Kontorlederlønn inkl. MOMS (SENATUR) 0,00 
 

50000 
 

NOTE: Startet i desember 2015 (lønnes først fra 2016) 

6040 BEF-møter interne 754,60 
 

2000 
  6710 Profilering, markedsførinf, trykksaker 5,842,00 

 
10000 

  6800 Kontorrekvisita, styremedlemmer 1,116,00 
 

1500 
  6810 IT-drift, styreWeb, domensShop 2,189,33 

 
2400 

  7770 Bank- og kortgebyr 0,00 
 

0 
  7790 Andre kostnader 2,127,70 

 
4000 

  SUM Driftsutgifter 12,029,63 
 

299900 
  

       

       Driftsresultat: 153,212,91 
 

-149900 
  Finansinntekter/renter: 0,00 

  
NOTE: Renter er inkludert i Driftsresultatet 

Årsresultat 
 

153,212,91 
    

       Balanse pr 31.12.2015 
     Eiendeler 

      Innestående på konto pr 31.12.2015 153,212,91 
    

       Egenkapital 
      Kapital pr. 1.1.2015 0,00 

    Årsresultat (fra post over) 153,212,91 
    Kapital pr. 1.1 .2016 153,212,91 
     

 
Bo Wingårds konto-nr 9801 21 63037 ”Bærum Elveforum” i Scandia-banken er 
benyttet i hele 2015. BEF benyttet egen/nyopprettet konto i DNB fra jan-2016. 
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Logo 

En skikkelig forening må ha egen logo. Vi kontaktet Nesbru videregående skole. 
Klasse 1 KMC på Nesbru Videregående skole, under veiledning fra lærer Kristin 
Røger Guthe, utarbeidet 13 forslag. Valgkomiteen og styret valgte ett utkast som 
ble presentert for Forummøtet 25. mars.  Logoen vises øverst i alle dokumenter 
som Bærum Elveforum sender ut.  Bærum Elveforums logo er laget av Karoline 
Andrea Kristensen.   

Virksomheten i 2015 

Prosjekter 

Vi har opprettet en rekke prosjekter som Bærum Elveforum arbeider med. 
Prosjektoversikten er lagt ut på Bærum Elveforums hjemmesider.  
Et sammendrag er vist i Vedlegg 1. 

Møter 

Vi har hatt fire forummøter og et årsmøte.  

 Forummøte 19. januar i Kommunegården: Foredrag av Ingvild Tandberg om 
Tiltaksplan for Indre Oslofjord Vest, forslag til vedtekter, valgkomité, 
administrasjon og økonomi, potensielle sponsorer, elvegrupper, 
hovedoppgaver for 2015. 

 Forummøte 25. mars i Kommunegården: Rapporter fra elvegruppene og –
elvevenner, om Bærum Elveforums vedtekter, valgkomité, forslag til budsjett 
og hjemmesidene.  

 Årsmøte 28. april : Godkjennelse av vedtektene, valg, godkjennelse av 
budsjettet, status arbeidsoppgaver. Ingunn Stuvøy, kulturminneansvarlig i 
Bærum kommune, holdt foredrag om Kulturminner i Bærum knyttet til 
vassdragene våre.  

 Forummøte 27. mai på Ringhøyden: Befaring av Tjernsrud- og 
Skallumvassdraget, status arbeidsoppgaver 

 Forummøte 8. oktober på Kalkmølla: Status arbeidsoppgaver. Foredrag av Tom 
Heldal Larsen fra Statens Veivesen E-16 utbyggingen ved orienterte om 
åpningen av Dælibekken i forbindelse med byggingen av den nye E16, og 
Hans Thoresen fra Vann- og avløpsenheten i Bærum kommune om åpning av 
Solbergbekken. Planleggingen er ferdig og entreprenør er kontrahert. 

Vi har avholdt seks styremøter. 

Uttalelser og henvendelser til Bærum kommune  

Våre nærmeste kontaktpersoner i Bærum kommune er vassdragsinspektør Ole 
Kristian Johansen og spesialkonsulent fisk Morten Merkesdal fra Natur og idretts-
avdelingen. Vi har et godt samarbeid med disse to og med deres kolleger. 

Vi får informasjon om reguleringsplaner, men ikke om byggeplaner.  Det er derfor 
viktig at elvegruppene holder seg orientert om byggeplaner på deres områder. Vi 
vil arbeide for at vi får tilsendt byggeplaner der disse angår vassdragene våre.  

Her er noen henvendelser angående vassdragssaker: 
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 Høringsuttalelser angående Eiksmarkas Tennisklubb plan om å bygge 
tennisanlegg på Barketomta ved Fossum/Lysakerelva 

 Møte med Bærum kommune om planer for utbygging på Hamang og 
Industriveien.  

 Befaring med Landbruksseksjonen langs den nedgravde Løxabekken. 
Befaringen ble fulgt opp med et brev til Bærum kommune om etablering av en 
dam på sletten syd-vest for Rud vgs. 

 Befaring og møte med Vann og avløpsavdelingen om overvannstunnel for vann 
fra Tjernsrudbekken fra Øvrevoll til Lysakerelva 

 Henvendelse til Bærum kommune om åpning av Grinibekken 
 Uttalelser om det planlagte skiskytteranlegget på Franskleiv 
 Spørsmål til Bærum kommune om utbyggingen på Wøyen. Sendte klage på 

vedtak til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) 
 Henvendelse til FMOA om Levende Skog-standarden for hogst langs bekker. 

Vårt anliggende er at standarden ikke reflekterer Vannressurslovens definisjon 
av vassdrag – fordi den kun ivaretar vegetasjonen for bekker med bredde over 
to meter 

Vi samarbeider med Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum 
om uttalelser der vassdrag i Bærum er involvert. 

Samarbeid med administrasjonen 

Administrasjonen av elver, bekker, vann og vassdrag er etter sin natur 
tverretatlig. Mange enheter i Bærum kommune arbeider med utfordringer som 
angår vassdragene våre. Vi har god kontakt med Tekniske Tjenester, herunder 
Vann og avløp og Natur og idrett, samt Geodataseksjonen. 

Samarbeid med enheter som driver med planarbeid, byggesaker og kommunens 
eiendomsforvaltning har vi kun sporadisk og i lite omfang.   

1. mars sendte vi innspill til Handlingsprogram for vassdragene i Bærum 2015-
2018. 

Kommuneplanens arealdel 

Vi henviser ofte til Kommuneplanens paragraf 11 om Blå og grønne verdier. 
Bærum kommune har ambisiøse mål om naturmangfold, vegetasjon, turveier, 
vassdrag og strandsonen. Vi unnlater aldri å minne utbyggere, politikere og 
kommunens fagfolk om at målene er satt der for at de skal etterleves.  

Nyere krav om en helhetlig behandling av hvert vassdrag, jfr. bl.a. EUs 
vanndirektiv, utfordrer til interkommunalt samarbeid. Vannplanarbeidet samler 
kommuner og fylker som har vassdrag som renner ut i Oslofjorden. Dette gir en 
annen vinkling til arbeidet med kommunesammenslåing. Bærum Elveforum vil 
være med og bistå etter hvert som det etableres elvefora i andre kommuner 

Kontakt med politikerne 

I oppstartsfasen hadde vi kontakt med Planutvalget og Sektorutvalg for miljø, 
idrett og kommunalteknikk (MIK). Vårt mål om å ha et møte pr år med MIKK har vi 
ikke greid å nå. 
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Våre sponsorer 
Stor takk til våre sponsorer: Bærum Natur- og Friluftsråd, Naturvernforbundet i 
Bærum, Kalkmølla, OBOS Nye Hjem AS og Eiendomsspar, Miljødirektoratet og 
Den naturlige skolesekken. Uten deres hjelp hadde vi ikke vært i nærheten av å 
ha kommet så langt i virksomheten vår.  
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Vedlegg-1 Våre prosjekter 
 

Under følger en oppsummering av Bærum Elveforums prosjekter. 

 

Bærums Blå Liste 
Lage kart over alle åpne og lukkede bekker i Bærum – i regi 
av Geodata i Bærum kommune 

Solbergbekken 
Åpne Solbergbekken – i regi av Vann- og avløpsenheten i 
Bærum kommune 

Eiksbekken 
Åpne deler av Eiksbekken – åpningspotensialet vurderes av 
Bærum kommune 

Ståvibekken 
Åpne Ståvibekken – åpningsmuligheter vurderes av Bærum 
kommune 

Nadderudbekken 
Åpne deler av Nadderudbekken – åpningspotensialet 
vurderes av Bærum kommune 

Løxabekken 
Åpne en liten del av Løxabekken ved Rud videregående 
skole  åpningspotensialet vurderes av Bærum kommune 

Opplevelser langs 
Lomma 

Turbeskrivelse langs Lomma fra Wøyen via Bærums Verk til 
Guriby sag 

Rehabilitering av 
Skallumdammen 

Rense opp i og langs Skallumdammen – prosjektet under 
vurdering 

Jarmyra og 
Tjernsrudvassdraget 

Undersøke om Jarmyra synker og eventuelle konsekvenser 
det må ha, rense opp Tjernsrudbekken 

Undervisningsmateri
ell og –metoder 

Undervisning og forskning i og langs vassdrag for elever ved 
videregående skoler i Bærum 

Miljøprosjekt Isielva Dokumentere og rapportere om avvik i og langs Isielva 

Miljøprosjekt 
Rustanelva 

Dokumentere og rapportere om avvik i og langs Rustanelva 

Burudelva 
Sikre minstevannføringen i Burudelva etter at dammen ved 
Burudvann er restaurert 

Teinesteder 
Dokumentere teinestedene i Sandvikselva og Isielva fra 
Bjørgum sag til Sandvika 

Tiltakskartlegging 
Dokumentere tiltak langs Sandvikselva og Isielva som 
Bærum kommune har påpekt at de vil eller bør gjøre noe 
med 

Seminar 
Vassdragsforvaltning 

Deltar idéelle organisasjoner i kommunenes forvaltning av 
vassdrag? Seminar i samarbeid med Oslo Elveforum og 
Lysakervassdragets Venner – for idéelle organisasjoner og 
fagfolk i kommuner i Vannområde Indre Oslofjord Vest og 
nærliggende vannområder 

Ren elv  
Dokumentere og rapportere om avvik (som forsøpling og 
hageavfall) i Bærums vassdrag 

Elvegrupper 
Etablere elvegrupper i Isielva, Lomma, Øverlandselva, 
Solbergbekken og Eiksbekken 

 


