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Naboer mener Jarmyra synker 
med 1 cm i året på grunn av 
drenering på 60-tallet.

Jarmyras Venner har bedt kom-
munen forklare hva som skjer, 
foreløpig uten å få svar.

Det er gjennom årene blitt 
fattet vedtak om og iverksatt 
en rekke tiltak som har hatt 
vesentlig innvirkning på Jarmy-
ras hovedinnhold, som er vann 
og torv i ulike stadier av nedbry-
ting.

– En betydelig del av den 
naturlige vanngjennomstrøm-
ningen er blitt redusert ved at 
bekker og tilsig har blitt ledet 
inn i kloakken. Myra er i til-
legg blitt drenert og tilsådd for 
gressfotballbaner, pluss grus- og 
kunstgressbaner, på underlag av 
henholdsvis stein og Leca, påpe-
ker Jan F. Andersen-Gott, som er 
leder for Jarmyras Venner.

Fotballinteresser
– De ulike inngrepene blir av 
mange oppfattet å ha blitt gjort 
uten omtanke for Jarmyras «ve 
og vel», men alene ut fra å iva-
reta ulike brukerinteresser, og da 
særlig når det gjelder fotballspil-
lernes interesser og behov, leg-
ger han til.

Jarmyras Venner har så langt 
ikke funnet noe som tyder på 
at fagfolk har vurdert de ulike 
tiltakenes mulige langsiktige 
effekter for Jarmyra og områ-
det omkring.

– Mange stiller spørsmål om 
hvor mange år det kan ta før 

Jarmyra helt endrer karakter og 
anvendelighet etter at torvmo-
sen på overflaten er erstattet av 
gress og andre høyere planter, 
forteller Andersen-Gott.

Bekymret elveforum
Også Bærum Elveforum engasje-
rer seg i Jarmyra.

– Årsaken til at Jarmyra syn-
ker er at dannelse av nytt orga-
nisk materiale stoppet opp da 
idrettsanleggene ble anlagt. Pro-
sessene med nedbryting av orga-
nisk materiale lenger ned i myra 
fortsetter som før, påpeker de.

Bærum Elveforum liker heller 
ikke at Tjernsrudtjern gror igjen.

Jens Svenningsen

jens.svenningsen@budstikka.no

Bekymret over at 
Jarmyra synker

LAVERE: Jarmyras Venner tror myra synker fordi det dannes mindre torv 
på overflaten.  FOTO: KARL BRAANAAS

fakta

 ■ En gresslette og idrettsplass som 
strekker seg fra Tjernsrud i sørvest til 
Jar i nordøst mellom Bærumsveien 
og Kolsåsbanen.

 ■ Myra var i sin tid sumpete og 
utilgjengelig. I nordenden rant 
Vollsbekken inn i myra, ved fotgjen-
gerovergangen over Bærumsveien 
og over myra til Tjernsrudtjernet.

 ■ Bærum kommune drenerte området 
i 1960-årene og anla gangveier og 
treningsfelt. Myra har siden den 
gang vært et populært friluftsom-
råde.

 ■ I dag er deler av området regulert til 
idrett, en del som naturvernområde 
og resten som friområde.

 ■ Jarmyra har en rikholdig flora med 
flere bevaringsverdige planter. 
 
 Kilde: Asker og Bærum leksikon

Jarmyra

Politiet har besluttet å bevæpne 
samtlige patruljer i Oslo, Asker 
og Bærum etter terrorhandlin-
gene i Brussel.

– Etter en trusselvurdering har 
politimesteren besluttet at alle 
politipatruljer i Oslo, Asker og 
Bærum skal bevæpnes. Det er 
foreløpig ikke andre spesielle 
tiltak som er iverksatt i Asker og 

Bærum, forteller operasjonsleder 
Tone Kavli hos politiet i Asker og 
Bærum.

I Norge er trusselnivået fore-
løpig uendret, skriver TV2. Like-
vel har politiet i Oslo besluttet at 
alle patruljer i politidistriktet skal 
bevæpnes, for å skape trygghet.

Operasjonsleder Gjermund 
Stokkeli i Oslo politidistrikt ønsker 
ikke overfor TV2 å utdype hvilke 

andre tiltak utover bevæpning 
politiet gjør som følge av terror-
angrepene i Brussel, men sier at 
det blir mer synlig politi i hoved-
staden de neste dagene.

– Endrer ikke trusselbildet
Samtidig understreker Stokkeli at 
de ikke har opplysninger om kon-
krete trusler mot Norge.

– PST samler og innhenter all 

relevant informasjon om hen-
delsene i Belgia, for å danne et 
grunnlag for om dette påvirker 
trusselbildet i Norge. Vi har fore-
løpig ikke opplysninger som tilsier 
at trusselbildet er endret. Men det 
kan endre seg raskt, sier kommu-
nikasjonsdirektør Trond Hugu-
bakken i PST til NTB.

Christian Brevik

christian.brevik@budstikka.no

Politiet i Asker og Bærum bevæpnes

TRYGGHET: Bevæpnet politi skal 
skape trygghet etter terroren i Brus-
sel.  FOTO: PER ERIK HAGEN

Deler av treverket i Nansenparken er pill råttent og skal byttes ut

Beboerne må ta regningen 
TUROMRÅDE: Leder for Fornebulandet Vel, Kjell Roland, går ofte tur med hunden Tassen i Nansenparken. Han er over- rasket over at treverket må byttes ut allerede, men har tilbudt seg å hjelpe til.  ALLE FOTO: FRIDTJOF WOLDSDAL GLORVIGEN

trykkimpregnert materiale, da det 
gir avrenning av miljøgifter. Det 
er ugunstig med tanke på vannan-
legget som går gjennom parken, 
forteller Simen Gylseth i Bjørbekk 
og Lindheim.

Han var landskapsarkitekt for 
Statsbygg på prosjektet. Ifølge 
Gylseth kan det være flere årsa-
ker til at treverket nå råtner etter 
bare ni år. 

– Flere steder hvor det er saget 
i eller skrudd skruer i ovenfra har 
råtnet, sier landskapsarkitekten. 

I tillegg er alle materialene i 
store dimensjoner, noe som førte 
til at treverket ikke ble impregnert 

helt gjennom. Det bekrefter Arnt 
Kristian Barsten hos Kebony. 

– Vi ser at det er mange årsa-
ker som kan forårsake råte i et 
tredekke og vi har valgt å bidra 
så mye som mulig for å få tilbake 
et attraktivt område slik det var 
ment, sier Barsten på vegne av 
produsenten. 

– Vi hadde nok den gang ikke 
tilstrekkelig erfaring med de 
dimensjonene vi skulle levere. I 
tillegg til at det var utfordringer 
i monteringsprosessen har det 
dessverre dukket opp råteangrep 
spesielt i innfesting og i kuttflater, 
supplerer han. 

Barsten mener også at Kebony 
kunne vært flinkere til å følge opp 
og informere de som utførte mon-
teringen, og det ønsker firmaet å 
rette på nå. 

Produsenten stiller med nye 
materialer til all utskiftning, men 
Fornebu Driftsforening har tatt 
på seg ansvaret for selve utskift-
ningen. 

– Vi ønsker ikke å bruke tid 
på å fordele skyld, men vil heller 
komme frem til en god løsning 
med eier av området, sier Barsten.

Fridtjof Woldsdal Glorvigen

redaksjonen@budstikka.no


