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Bærum Elveforum 
Bærum Elveforum ble opprettet på årsmøtet 25. mars 2015. 

Bærum Elveforum  er et kompetanse - og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums 
vassdrag, med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, 
primært i byggesonen.  Bærum Elveforum gjennomfører prosjekter for å avklare og undersøke 
forhold som fortoner seg som problematiske. Vi driver også en utstrakt tilrettelegging og spredning 
av informasjon om vann og vassdrag i kommunen. 

Vi bidrar til bevisstgjøring av ansvar og roller mellom frivillige organisasjoner og kommunens etater, 
og bidra til dialog med og samhandling mellom involverte.  

Vi samarbeider med kommunale etater, grunneiere, skoler og barnehager, velforeninger/borettslag, 
jeger- og fiskerforeninger, næringsinteresser og andre som fremmer innbyggernes interesse for å ta 
vare på og oppleve vassdragene. 

Organisasjon og samarbeid 

Styret  

Bo Wingård (leder), Merete Ulstein, Per Håkon Nervold, Anders Anker-Rasch, Eirik Fjeld og Steinar 
Christensen.  

Valgkomiteen: Kjell Skovholt (leder), Kenneth Grimley og Haakon Thaulow. 

Revisor: Kjell Nakstad.  

Sekretariatsleder: Terje Bøhler.  

Vi holdt syv styremøter i 2019. 

Styreleder Bo Wingård er også medlem av styrene i Lysakervassdragets Venner, Oslo Elveforum, 
Naturvernforbundet i Bærum og medlem av TEKNA. Merete Ulstein er medlem i Voll vel. Terje Bøhler 
er medlem av Norsk Biologforening (BIO), Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Botanisk Forening, 
Norsk Entomologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Naturvernforbundet og TEKNA. Steinar 
Christensen er medlem av NJFF, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet. Per Håkon 
Nervold er medlem av SKUI VEL, Vestre Bærum fiskeforening, Bærum jeger og fiskeforening og DNT. 
Anders Anker-Rasch er styremedlem i Lommedalens Vel og styremedlem i NOTS, medlem av NITO og 
Bærum Birøkterlag. 

Vi har også løpende kontakt med Asker Elveforum.  

Frivilliges innsats 

Frivillige som har gjort en betydelig innsats i 2019 er: 

 Solveig Emilsen (Opplevelser langs Øverlandselva) 

 Martin Nickelsen (elveoppsyn) 

 Aram Yousefi (Instagram) 

 Gunnar Fimland (Gamle Øverland bro og Facebook). 

Vi har også knyttet til oss mange frivillige som bidrar i søppeldugnadene våre. 
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Elvegrupper og elvevenner  

Tre elvegrupper er med i Bærum Elveforum: Skallumdammens Venner, Lysakervassdragets Venner og 
Engervannets Venner. Elvegruppene har bl.a. som oppgave å følge med, rapportere utvikling og 
eventuelt rydde opp langs vassdraget.  

Vi har med oss elvevenner fra lokalmiljøet langs alle Bærums vassdrag: Bekkestubekken, Burudelva, 
Dælibekken, Eiksbekken, Haugsbekken, Isielva, Laugerudbekken, Lysakerelva, Nadderudbekken, 
Rustanelva, Sandvikselva, Ståvibekken og Østernbekken og Øverlandselva.  

Vi har også deltagere 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.  

Vi samarbeider nært med Oslo Elveforum, Asker Elveforum, Naturvernforbundet i Bærum, Norsk 
Ornitologisk Forening og Bærum Natur- og friluftsråd. 

Ved utgangen av året hadde vi 329 elvevenner og kontaktpersoner, en økning på 75 fra 2019. Vi har 
mange som følger oss på Facebook og Instagram. 

Vi følger opp henvendelser som vi får fra våre elvevenner, enten direkte eller gjennom Bærum 
Elveforum på Facebook eller våre hjemmesider. I 2019 dreide det seg om et ti-talls saker. 

Samarbeid med Bærum kommune 

Vi har et uformelt og løpende samarbeid med kommunens vannmiljø enheter Våre nærmeste 
kontaktpersoner i Bærum kommune har vært vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen, 
avdelingsleder Eilev Gunleiksrud og konsulent Morten Merkesdal i Natur og Idrett og Gro Angeltveit i 
Vann og avløp, og prosjektleder Ingvild Tandberg koordinator for Vannområde Indre Oslofjord Vest. 
Etter våre kritiske bemerkninger til arbeidet med Elvepromenaden har vi hatt møter med 
prosjektdirektør Johan Steffensen og vil bli invitert til å delta i planleggingsgruppen for Sandvika og 
Sandvikselva.  

SaFoVa. samarbeidsforum for Vassdrag er et møteforum mellom Bærum Elveforum og relevante 
enheter i Bærum kommune. Bærum Elveforum organiserer møtene med innkalling og møtereferat. 
Møtene holdes i Kommunegården i Sandvika. Vi holder to møter i året. 

Vi hadde disse sakene opp på møtene 14. juni og 16. november: Tiltaksplan Indre Oslofjord Vest, 
forurensede bekker, hva med alvorlige utslipp, deponier og fyllinger, Bråtesprekbekken og 
villfyllinger, miljørapportene – lukking av avvik, Bærum Elveforum som høringsinstans i byggesaker, 
Øverlandselva, Bærums Blå liste – historiske vassdrag, åpning av lukkede bekker, vassdragsleden, 
årlige rapporter om miljøtilstanden i Bærums vassdrag, orienteringer til MIK og Planutvalget. 

Vi mener SaFoVa fungerer godt, med aktiv deltakelse fra kommunale etater og Naturvernforbundet i 
Bærum. Bærum Elveforum spiller en aktiv rolle i dette samarbeidet ettersom vi har elvevenner med 
uvurderlige kunnskaper om lokalmiljøene. Ikke minst kan vi hevde våre synspunkter og øve påtrykk 
uavhengig av politiske føringer og administrative begrensninger. På den måten kan SaFoVa være en 
pådriver for gjenåpning av lukkede elve- og bekkestrekninger, for at strekninger i og langs 
vassdragene holder en tilfredsstillende natur- og miljøstandard, at det er mulig å komme seg langs 
vassdragene fra fjorden til Marka, og for utvikling av Bærums blå-grønne infrastruktur i byggesonen. 

Kontakt med politikerne 

Vi har hatt møter med Morten Skauge, leder av Hovedutvalg for Miljø, Idrett og Kultur, hatt 
befaringer og møte med MIK, og hatt møte med MIKs nye leder Dag Egil Strømme. 
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Møter i regi av Bærum Elveforum 
Vi arrangerte ett årsmøte og to forummøter i 2019. 

 Årsmøte tirsdag 2. april på Kalkmølla: Årsberetning og regnskap for 2018, valg av styre, revisor og 
valgkomité; Nina Syversen fra Asplan Viak snakket om åpningen og rehabiliteringen av 
Dælibekken; Terje Bøhler orienterte om arbeidet som utføres av Engervanngruppa; Eirik Fjeld 
fortalte om undersøkelsesprogrammet for Steinstjern og Dælivann. Det var 44 deltakere på 
årsmøtet. 

 Forummøte torsdag 9. mai på Haga Golf                                                       
                                              . Rapporten «Miljøprosjekt Øverlandselva – 
Miljøregistrering» ligger ute hjem                                                       
                                                                                           
                                               /tråkk langs Øverlandselva fra Åsterud til Gamle 
Øverland br                                                                 . Etter foredragene 
var det befaring langs Østernbekken fra Haga Golf til samløpet med Sæternbekken, og videre 
langs Øverlandselva til turveien til Haug. Ca 25 elvevenner deltok på forummøtet og befaringen.    

 Forummøte 12. november på Kalkmølla. Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet 
har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Sammen med Vestre Bærum 
Sportsfiskere (VBS), Bærum Jeger og fiskeforening (BJFF) og Brukerutvalget for fisk inviterte 
Bærum Elveforum til forummøte om Laks og sjøørret i Sandviksvassdraget. Ordfører Lisbeth 
Hammer Krogh snakket om Sandvikselva – et eldorado for fisk og fiskere, professor emeritus 
Bjørn Olav Rosseland om Sandviksvassdraget – pionervassdrag for lakseforvaltning, Atle 
Skattebøl og Bjørn Evje, ledere av hhv BJFF  og VBS om Sandvikselva – et eldorado for 
laksefiskere, klekkeribestyrer Morten Merkesdal om Sandviksvassdraget – Oslofjordens viktigste 
gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret , førsteamanuensis Jonathan Colman om 
fiskeressursene i Oslofjorden og Sandviksvassdraget, og kommunaldirektør Arthur Wøhni om By 
og land – elv og vann: utfordringer med økt urbanisering. I pausen fikk de 52 deltakerne røkelaks 
fra selvreist laks. 

 

 

Parti fra Øverlandselva ved Løkeberg. Foto Terje Bøhler 

http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Velkommen%20til%20v%C3%A5rt%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202.%20april%20kl%2019.00&ID=14875
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Forumm%C3%B8te%20om%20%C3%98verlandselva%20torsdag%209%2F5&ID=15530
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Forumm%C3%B8te%20om%20Villaksens%20%C3%A5r%202019%20(12.%20november)&ID=17162
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Uttalelser 
Bærum Elveforum vil gjerne kommentere løpende saker ut fra «vannmiljøets beste». I 2019 sendte vi 
uttalelser om: 

 merknad Tanumstien 8 

 merknad Nadderud Idrettspark 

 uttalelse Elvepromenaden 

 uttalelse om detaljregulering Avtjernakrysset 

 merknad Busoppveien 22 

 kommentar Løxaveien 15  

 uttalelse Ringeriksveien 249 Skytehall 

 uttalelse Avtjerna snødeponi 

 uttalelse om Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold 

 uttalelse om Statnetts rehabilitering av 420 kV forbindelse Hamang-Smestad 

 uttalelse om Regional sikkerhetsavdeling på Ila 

Vi har kommet med innspill til de politiske programmene om forvaltning av vassdragene i Bærum. 

Deltagelse på kurs, møter og seminarer 
Medlemmer av styret har deltatt på flere kurs og seminarer: 

 12. februar Vinterkonferanse, arrangert av Oslo og Omland Friluftsråd 

 12. februar og 25. februar kurs i QGIS, arrangert av Forum for natur og friluftsliv 

 23. oktober Akerselvaakademiet, arrangert av NIVA 

 11. november Elvekonferansen for elveforumer i Norge, arrangert av Oslo Elveforum  

 november Vannområdeseminar, arrangert av Vannområde Indre Oslofjord Vest 

 25. november Vannforeningens fagtreff: Store samferdselsprosjekter i regionen gir 
betydelige miljøutfordringer 

 Vi deltok på en befaring til pumpehuset ved Ståvivann, etter initiativ fra Skui Vel. Hensikten 
var å se på muligheten for rehabilitering av pumpehuset samt vurdere fremtidig bruk for 
skoler og interessegrupper. 

Her kom vi til kort 
Vi har ikke hatt ressurser til å følge opp prosjektet Skui miljødal i samarbeid med Skui Vel. 

Under henvisning til lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) har Bærum Elveforum 
fremholdt at byggeforbudsonen mot vassdrag skal regnes fra vannkanten ved tiårsflommen. Dette 
forslaget har ikke kommet inn som retningslinje i Kommuneplanen. 

Vi har ikke fått gjennomslag for at Bærum Elveforum i en byggesak skal representerer vassdraget der 
vassdraget er nabo. Vi vil ta opp med Natur og Idrett om vi kan få beskjed om kommende saker som 
har å gjøre med vann og vassdrag.  

Vi fikk ikke midler slik at vi kunne gjennomføre en miljøregistrering av Dælibekken.  
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Økonomi og regnskap  
Bærum Elveforum er en interesseorganisasjon. Vår virksomhet baserer oss ikke på kontingenter fra 
innbetalende medlemmer, elvegrupper eller elvevenner. Vi tar sikte på å drive Bærum Elveforum 
med prosjekt-, støtte- og sponsormidler fra det offentlige og næringslivet. Vi har ikke fått driftsstøtte 
fra Bærum kommune de siste årene.  

Styrets medlemmer og mange elvevenner bidrar med betydelig egeninnsats.  

Regnskap 

 

  

Bærum 
Elveforum 

 

  

Regnskap for 2019 
 

Dato Historikk 

   2020.01.29 oppdatert (lagt inn prosjekt "Bekjempelse av fremmede arter") 
  

     Resultatregnskap 
   

  
Årsregnskap 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Driftsinntekter 
   3120 Sposorinntekter CENTRA-gruppen 30000 30000 30000 

3960 Kommunal støtte (Driftsmidler Bærum kommune BEF 
driftsmidler) 0 0 0 

     Prosjektinntekter 
   3960 Fra Lions Club 5000 0 

 3960 Mottatt kr. 20.000 fra BK for VÅR-søppelplukking ved 
Engervann 20000 0 

 3960 Elvelangs  (Opplevelser langs Øverlandselva) 80000 0 
 3960 Opplevelser langs Øverlandselva (restutbetaling) 

  
20000 

3960 Mottatt kr. 20.000 fra BK for HØST-søppelplukking ved 
Engervann 20000 0 

 3960 10%-prosjektoverhead til drift 10000 0 
 3960 10%-prosjektoverhead til drift 0 0 
 3960 Prosjekt NorElv 

  
10000 

3960 Prosjekt Bekjempelse av fremmede arter 
  

60000 

SUM INNTEKTER fra feltene over: 165000 30000 120000 

     Nye prosjekter i 2019  
   Har ikke fått invilget noen av våre foreslåtte prosjekter for 

2019 
   SUM Driftsinntekter (fra Ark2) 165000 
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Driftsutgifter 
   4000 Seminar/kurs (arrangere) 7500 

 
0 

4100 Prosjekt "Opplevelser langs Øverlandselva", o.a. 110721,01 100000 0 

4100 Prosjekt "Søppelrydding ved Engervann" 
  

10000 

4100 Prosjekt NorElv 
  

10000 

4100 Prosjekt Bekjempelse av fremmede arter 
  

60000 

5510 Kontorlederlønn inkl. MOMS (SENATUR) 65000 60000 60000 

6020 Kursavgift ... 0 0 0 

6030 BEF-møter m/eksterne (forummøter etc) 2068,50 10000 5000 

6040 BEF-møter interne 0 1000 1000 

6710 Profilering, markedsførinf, trykksaker 0 0 0 

6800 Kontorrekvisita 831 1000 1000 

6810 IT-drift, styreWeb, domensShop 3462,5 3300 3500 

7770 Bank- og kortgebyr 108 300 300 

7790 Andre kostnader 0 2000 1000 

SUM Driftsutgifter (kolonnene over) 189691,01 177600 151800 

SUM Driftsutgifter (fra Ark2) 189691,01 
  

     

     Driftsresultat: -24691,01     

  
  -55600   

  
    -31800 

     Finansinntekter/renter: 56,04 
  Årsresultat 

 
-24634,97 

  

     Balanse pr 31.12.2019 
   Eiendeler 

    Kapital "på bok" ifjor (pr 1/1-2019) 88217,82 
  Kapital "på bok" i år (pr 1/1-2020) 63582,85 
  

     Egenkapital 
    Kapital pr. 1.1.2019 ("på bok" fra DNBs årsoppgave 2018) 88217,82 

  Årsresultat 
 

-24634,97 
  Kapital pr. 1.1.2020 (kalkulert over) 63582,85 
  Kapital pr. 1.1.2020 ("på bok" fra DNBs årsoppgave 2019) 63582,85 
  Kapital pr. 1.1.2021 (antatt "på bok" 31/12-2020) 31782,85 
  

     DIFFERANSE 0 
  

 
Dato:  29.01.2020 

   

 
Terje Bøhler (sekretariatsleder) 
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Revisors rapport 

 

Sponsorer og prosjektbevilgninger 

Vi får gratis møtelokaler i Kalkmølla Kulturstasjon ved Franzefoss, stor takk til anleggssjef Øystein 
Ulsletten hos Franzefoss Minerals AS! Takk til Haga Golf for at de stilte med møtelokaler til 
forummøtet 9. mai.  

Vi fikk god sponsorstøtte fra Centragruppen. Tusen takk! 

Vi fikk prosjektmidler fra Bærum kommune,  

 
Det vakreste partiet fra Øverlandsvassdraget; der Østernbekken møter Sæterbekken og danner Øverlandselva. 

Et sjeldent elvemiljø der elva fortsatt lever sitt dynamiske liv og sakte, sakte graver seg nye veier i landskapet. 

Foto Terje Bøhler 
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Prosjekter 

Elvelangs i Bærum 

 

 

                ”Opplevelser langs 
Øverlandselva” ble utgitt i 
november 2019. Papirutgaver er 
lagt ut på alle bibliotekene i 
Bærum, og kan lastes ned fra 
hjemmesidene til Bærum 
Elveforum. 

 

 

 

Bærums Vassdragsatlas og Bærums Blå liste 

Geodata har lagt inn og navnsatt lukkede bekker i kommunens kart. Bærum Elveforum har laget 
vassdragsbeskrivelser og vassdragsoversikt. Arbeidet sto i stampe i 2019, fordi våre partnere i 
kommunen hadde ressurser til å ferdigstille arbeidet. Det gjenstår kun teknisk arbeid før kartene kan 
publiseres. 

Teinesteder og høler 

Alle de gamle teinestedene og hølene i Isielva og Sandvikselva er beskrevet, og Bærum Elveforum har 
vært på befaring og kartlagt stedene sammen med Harald Kolstad, Kjell Skovholt og Petter Birkheim. 
Vi legger opp til at disse og andre steder i Isielva omtales i publikasjonen Opplevelser langs Isielva, 
som planlegges utgitt i 2020. 

Register over nåværende og tidligere/gjengrodde dammer og tjern i Bærum 

Vi ønsker å utarbeide et damregister etter mønster av tilsvarende i Oslo utført av Oslo Elveforum. 
Prosjektet fikk avslag fra Bærum kommune. 

Nøttekråka 

Vi har skrevet artikler til Nøttekråka, halvårsmagasinet til Naturvernforbundet i Bærum.  

NorElv - Norsk Elveforum 

NorElv skal være en aktiv pådriver for å oppmuntre og hjelpe interessegrupper andre steder i landet 
med å etablere sitt lokale elveforum. Vi samarbeidet med Oslo Elveforum og Asker Elveforum for å 
lage hjemmesidene og oppdatere dem med informasjon om aktiviteter i våre områder.  

 

  

https://portal.styreweb.com/api/files/1619589/2EhKvBLKZ0mG4G-PmFbAvQ/Opplevelser_langs_Overlandselva_web-1.pdf?DocLinkId=8887&ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dxxx-dummy-artikler-for-ekstern-eksponering%26ID%3d5731
https://portal.styreweb.com/api/files/1619589/2EhKvBLKZ0mG4G-PmFbAvQ/Opplevelser_langs_Overlandselva_web-1.pdf?DocLinkId=8887&ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dxxx-dummy-artikler-for-ekstern-eksponering%26ID%3d5731
https://portal.styreweb.com/api/files/1619589/2EhKvBLKZ0mG4G-PmFbAvQ/Opplevelser_langs_Overlandselva_web-1.pdf?DocLinkId=8887&ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dxxx-dummy-artikler-for-ekstern-eksponering%26ID%3d5731
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Vassdragstiltak 

Sti langs Isielvas vestside 

Bærum Elveforum har sammen med Bærum kommune arbeidet med planlegging av sti langs Isielvas vestside. 
Kommunen arbeider nå med avtaler med grunneiere, evt kjøp av grunn til sti og vegetasjonssone langs elva. 
Noe tilrettelegging ble foretatt i 2018 og 2019. Arbeidet planlegges å bli gjennomført i 2020.  

Befaringer langs Øverlandselva 

Bærum Elveforum arrangerte møte og befaring med kommunens MIK-utvalg 9. mai. Vi arrangerte i tillegg også 
en befaring for alle i forbindelse med Forummøte 9. mai. Alt dette for å informere om Bærum Elveforums 
registreringer av vannkvalitet og miljøforhold langs Øverlandselva og sette fokus på behovet for ytterligere 
tiltak langs vassdraget. 

Engervannet – Engervannets Venner 

Engervannets Venner arbeidet med 
tiltak for økt fugleliv og bedre 
tilgjengelighet i områdene rundt 
Engervannet. Vi fikk ikke støtte til å 
gjennomføre hydrologiske og 
sedimentologiske undersøkelser i 
vannet. 

 

  

 

 

Vanndirektivet 

Vannområde Indre Oslofjord Vest registrerer vannforekomstene i Bærum. Vi holder oss orientert om 
miljøtilstanden i vassdragene, og følger med på tiltaksplanen som skal sørge for at miljøtilstanden i 
alle vassdrag - der det er mulig - bringes opp på nivåene God eller Meget God. De opprinnelige 
planene om at arbeidet skal være gjennomført innen 2021 men er søkt utsatt til 2030. 

Ryddeaksjoner 

10. mai og 25. september fjernet vi søppel i og langs Engervann sammen med Naturvernforbundet i 
Bærum. 
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Miljøundersøkelser  

Miljøundersøkelser Steinstjern-Dælivann-Ståvivann 

Bærum Elveforum etterlyste i 2018 en nærmere undersøkelse av Steinstjernet og Dælivannet for å få 
et bedre grunnlag for en miljømessig forvaltning av disse innsjøene. Dette førte til at «Vannområdet 
Indre Oslofjord Vest» i 2019 inkluderte Dælivannet, Steinstjernet og Ståvivannet i innsjøundersøkelse 
som grunnlag for klassifisering av innsjøene i henhold til vannforskriften, og for å få et grunnlag for 
forsvarlig bruk og skjøtsel av dem. Prosjektet innebar en basiskartlegging av vannkvalitet med 
hovedfokus på næringssalter og alger, samt målinger av oksygenforhold, ledningsevne, temperatur 
mm. i vannsøylen. En forenklet registrering av vannlevende makrovegetasjon ble også gjennomført i 
Dælivannet og Ståvivannet. Prosjektet gikk til Bærum Elveforum, som utførte dette i samarbeide med 
Fjeld og vann AS. 

Det ble påvist svært høye konsentrasjoner av næringssalter og uheldig algevekst (eutrofiering) i 
Ståvivannet og særlig i Dælivannet. I sommersesongen utvikles det derfor oksygenfrie forhold i 
innsjøenes dypere vannlag. I Steinstjernet har avrenning av veisalt ført til permanent stagnant og 
oksygenfritt bunnvann. Bunnvannet har oppnådd en høyere saltholdighet enn overflatevannet, noe 
som hindrer den naturlige omrøring av vannsøylen vår og høst. I Ståvivannet har det utviklet seg 
tette bestander av langskuddsplanten vasspest, mens denne nå mangler i Dælivannet. Trolig har ikke 
vasspesten tålt den kraftige eutrofieringen i Dælivannet, her har det nå etablert seg tette bestander 
av langskuddsplanten hornblad. 

For å bedre miljøtilstanden i Dælivannet og Ståvivannet må avrenning av næringssalter (fosfor og 
nitrogen) begrenses fra landbruksområdene i deres nedbørfelter. For Steinstjernet må det benyttes 
andre metoder enn veisalting for å holde veien snø- og isfri dersom miljøtilstanden skal bedres. 

Elvegruppenes arbeid 

Skallumdammens Venner 

Venneforeningen samler inn midler fra grunneier og interesserte naboer. Vegetasjonen rundt 
dammen ble tynnet ut. Bærum kommune har bedret fremkommeligheten langs dammen, og bidratt 
med å sette opp rasteplasser. Man jobber for å få midler fra Miljødirektoratet til opprensing av 
dammen og tilførselsbekken. Søknader til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen ble avslått. 
Bærum kommune vil i løpet av 2020 sørge for at overflatevannet fra Tjernsrudbekken blir tilbakeført 
til Skallumdammen. Planen om at fossen fra Ringeriksveien kan bli gjenåpnet er lagt på is. 

Engervannets Venner 

Vi fikk etablert et interimsstyre for Engervannets Venner i 2019. De samarbeider godt med Bærum 
kommune. Instagramkonto er opprettet, og man diskuterer mulighet for mer publisitet gjennom 
Facebook. Man planlegger å få på plass en hekkeflåte og hekkeøyer i 2020, ber Bærum kommune om 
å kjøpe inn et viltkamera for å registrere predatorer, ser på muligheten for å bedre publikums 
adkomst langs Engervannsveien, og ber om at BaneNor (som grunneier) setter opp et gjerne langs 
turveien i sørvest. I samarbeid med Bærum kommune vil man rydde vegetasjon og kratt. I samarbeid 
med Botanisk forening vil man sikre at botaniske kvaliteter ivaretas i prosessen med utvikling av 
Engervannets naturkvaliteter. 

Lysakervassdragets Venner  

Lysakervassdragets Venner utarbeider egen årsrapport, se foreningens hjemmesider.  
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Miljøprosjekt Øverlandselva – Øverlandsvassdragets Venner 

Etter forummøtet 9. mai om Øverlandselva inviterte Arne Eriksen i Centragruppen til rådslaging om 
oppgradering og rehabilitering av Øverlandselva. Morten Skauge, leder av Hovedutvalg for miljø, 
idrett og kultur, Svein Finnanger, kommunalsjef Tekniske Tjenester og Terje Bøhler og Bo Wingård 
deltok på møtene. Resultatet var at kommunen og Centragruppen besluttet å komme med en 
betydelig finansiering for å bedre miljøforholdene i og langs Øverlandselva og Østernbekken. 
Kommunestyret har for årene 2020 – 2023 avsatt kr. 2,3 millioner kroner i til opprydding og 
rehabilitering av vassdrag. Centragruppen bidrar med kr. 100.000.- til Øverlandselva i 2020. Bærum 
Elveforum ønsker å inngå en partnerskapsavtale med Bærum kommune. Bærum Elveforum vil 
etablere Øverlandsvassdragets Venner.  

Tjernsmyrtjernet 

Samen med Naturvernforbundet i Bærum har vi sendt forslag om gjenåpning og rehabilitering av 
Tjernsmyrtjernet (Lysakertjernet) sendt Bærum kommune i forbindelse med reguleringsplan for Prof. 
Kohts vei. Rådmannen i Bærum kommune legger til grunn at Tjernsmyrområdet har vært forringet av 
utbygging av omfattende veianlegg og næringsbygg gjennom en årrekke. Utbygging i området har 
også hatt betydning for endringene i naturområdet. Rådmannen gjør oppmerksom på at foreliggende 
planendring berører en mindre del av naturområdet Tjernsmyr enn det som lå til grunn i opprinnelig 
E18-plan, ca. 5000 m2 omreguleres fra veiformål til naturområde. En eventuell restaurering av 
Tjernsmyrtjernet bør planlegges grundig gjennom en egen restaureringsplan, slik at ikke-eksisterende 
verdier blir skadelidende. Rådmannen forstår ønsket om å tilbakeføre naturområdet til tidligere 
tilstand ved bl.a. å opprette tjernet i området.  Det synes imidlertid krevende å finne kostnadsbærere 
for et slikt tiltak da området ikke vil bli direkte berørt av anleggsdrift i denne omgang. Statens 
vegvesen vil kun tilbakeføre denne planens riggområder til opprinnelig tilstand. Få arealer utover 
dette ansees som Statens vegvesens ansvar. Rådmannen beklager dette. 

Bærum Elveforum og Naturvernforbundet i Bærum skulle gjerne hatt ressurser (prosjektleder, 
pådriver) til å følge opp denne saken. 

Elveoppsyn 

Vi opprettet Bærum Elveforums elveoppsyn i 2019. Oppgaven er å gå elva minst en gang på våren og 
en gang på høsten (men helst oftere), og informere om ulovligheter og uønskede situasjoner som har 
oppstått. Slike kan være inngrep i kantsoner, utslipp og avfall. Følgende elver/bekker skal befares: 
Sandvikselva, Dælibekken, Isielva, Lomma-Øvre, Lomma-Midtre, Lomma-Nedre, Øverlandselva og 
Eiksbekken. 

 

 
Den fremmede skadelige vannplanten vasspest (Elodea canadensis) fra Glitredammen.  

Foto Terje Bøhler 
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Ny politisk plattform i kommunen 
Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti utgjør et                        32 av 51 
mandater i Bærum kommunestyre etter valget 9. september. De har avklart hvordan de vil forvalte i 
kommunestyreperioden 2019-2023.  

De politiske signalene støtter opp om Kommuneplanens generelle bestemmelser og retningslinjer. I 
punkt 10 står det:” S                               a              a                            
struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne 
landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til rekreasjonsformål, 
idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres.” 

Dette skriver partiene i Politisk plattform om vassdragene i Bærum: 

       lver og bekker er viktig for det biologiske mangfoldet i kommunen som levested for insektarter og 
spiskammer for amfibier, fisker og fugler. 

                   a                       a                   a                     a    a         
forurensning, fysiske inngrep og annen aktivitet som påvirker vassdragene negativt.  

 Vi vil videre styrke arbeidet med opprydning i vassdrag og strandsonen og arbeidet mot marin forsøpling og 
plast i havet, gjerne i samarbeid med frivilligheten og nabokommunene.  

 Det ska    a             a                  a         a    a   a        a    a     a      a           a 
kunstgressbaner i Bærum.  

 Gamle søppelfyllinger skal sikres og sanering vurderes.  

         a  a                           , turstier og naturområder, og arbeide for sammenhengende nettverk 
av grønne korridorer og ferdselsårer mellom fjorden, byggesonen og marka.  

Bærum Elveforum ønsker å følge opp disse politiske signalene i det videre arbeidet i 2020. 

 

 

Et spennende parti fra Stokkerelva – grenseelven mellom Bærum og Asker. Foto Terje Bøhler 


