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Forsidebildet viser en av Bærums vakre småbekker (Holobekken) som dessverre er 
forurenset. Legg merke til den rødbrune fargen på bunnsedimentene. 

Foto: Terje Bøhler 
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Bærum Elveforum 
Bærum Elveforum ble formelt 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.  Vi 
bidrar til bevisstgjøring av ansvar og roller mellom frivillige organisasjoner og 
kommunens etater, og bidra til dialog med og samhandling mellom involverte. Vi 
ble etablert våren 2015. 

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

Bærum Elveforums vedtekter er lagt ut på hjemmesidene våre, www. 
baerumelv.no  

Organisasjon 
Styret: Bo Wingård (leder), Merete Ulstein, Steinar Grimsen, Per Håkon Nervold 
og Steinar Christensen. Steinar Grimsen ga 5. mars 2017 beskjed til styret om at 
han av helsemessige grunner måte si fra seg sitt styreverv. Dette beklaget 
styret, og ønsket Steinar god bedring. Vi har hatt stor nytte av Steinars 
innsatsvilje så lenge han var fullt oppegående. Med sin entusiasme har han vist 
at han er en stor elvevenn som har evnet å inspirere flere til å ta en innsats. 

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

Revisor: Kjell Nakstad. Sekretariatsleder: Terje Bøhler.  

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.  

Vi samarbeider nært med Oslo Elveforum og Asker Elveforum. 

Ved utgangen av året hadde vi 180 elvevenner og kontaktpersoner, en økning på 
20 stykker fra 2015. 

Vi følger alltid opp henvendelser som vi får fra våre elvevenner, gjennom Bærum 
Elveforum på Facebook eller våre hjemmesider. I 2016 dreide det seg om en 
håndfull saker. 
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Andre elvefora 
I 2016 ble tre nye elvefora etablert: Lørenskog Elveforum, Asker Elveforum og 
Bergen Elveforum. 

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

 
 
Fortsetter neste side… 
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Revisors rapport 

 

 

 
 

 

 

Parti fra Lomma ved Bærums Verk 

foto terje bøhler 
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Virksomheten i 2016 

Prosjekter 

Vi har opprettet en rekke prosjekter som Bærum Elveforum arbeider med. 
Prosjektoversikten er vist i Vedlegg 1. 

Møter 

Vi har hatt fire forummøter og ett årsmøte. Alle møtene ble holdt i Kalkmølla. 

 Forummøte onsdag 3. mars: Bærums blå Liste – en gjennomgang av Kjell 
Berge fra Geodataavdelingen. 

 Årsmøte torsdag 21. april: Vedtektsendringer, Årsberetning 2015, regnskap for 
2015 og budsjett for 2016, saker fra elvegruppene, valg av styre, revisor og 
valgkomité; Miljøregistreringer i Isielva v/Terje Bøhler. 

 Forummøte onsdag 8. juni: Befaring av Isielva ved Wøyen; Tiltak i 
Sandviksvassdraget og Øverlandselva - natur og miljø v/Haakon Thaulow. 

 Forummøte torsdag 18. oktober: Omvisning på Hamang klekkeri ved Morten 
Merkesdal; Orientering om forvaltningen av laks og sjøørret i Bærum. 

Vi har avholdt åtte styremøter. 

Uttalelser og henvendelser til Bærum kommune 

Vår nærmeste kontaktpersoner i Bærum kommune er vassdragsinspektør Ole 
Kristian Johansen, spesialkonsulent fiske Merkesdal og parksjef Eilef Gunleiksrud i 
Natur og Idretts-avdelingen. Vi uttaler oss om kommune- og reguleringsplaner.  

Her er noen saker som vi har uttalt oss om: 

 Merknader til detaljreguleringsplan for Presteveien 4-6, i samarbeid med 
Bærum Elveforum og Bærum Natur- og Friluftsråd 

 Merknad til oppstart om planarbeid for Lommedalsveien 289 
 Høringsuttalelse til Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017 – 2020 
 Innspill til planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11 
 Klage over kommunestyrets vedtak om privat reguleringsplanforslag for 

Bjørnegårdsvingen 11- 13  
  Merknad til Fylkesmannens behandling av søknaden om etablering og drift av 

skiskytterbane på Franskleiv i Bærum kommune  
 Merknad til Bærum kommune om uheldig dispensasjonsvedtak for 

Billingstadveien 105 
 Merknad til nabovarsel - Isiveien 239 - oppfylling og planering 
 Innspill til Rehabilitering og forvaltning av vassdrag i Bærum kommune, 

Handlingsplan 2016-2019 
 Sammen med Lysakervassdragets Venner og Naturvernforbundet i Bærum har 

vi kommet med uttalelse om bygging av tennishall og fotballbaner med 
kunstgress på Barketomta ved Lysakerelva nedenfor Fossum 
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Samarbeid med administrasjonen i Bærum kommune  

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum og Naturvernforbundet i Bærum har 
vi hatt møte med rådmannen og hans stab om at vi flere ganger kommer for sent 
inn i planleggingen. Etter vår mening kan Kommunen være mer pågående for å 
hindre nedbygging av grønne lunger og områder med viktig naturmangfold. Det 
er viktig at kommunen følger opp ulovlig nedbygging av vassdragsnære områder, 
og slår ned på huseiere og andre som bruker kantsonen til å legge hageavfall.  

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum har vi hatt møte med plansjef Kjell 
Seeberg, bygningssjef Anne Høibakk og spesialrådgiver Terje Hansen om 
byggesaker, oppdatering av veiledninger, større presisjon når det gjelder 
begrunnelse for dispensasjonssaker og klagesaker, etablering av et 
Naturmangfoldspanel etter mønster av Klimapanelet, opplæring innen Plan- og 
bygningsloven, oppfølging av ulovligheter og krav om at stedegen vegetasjon 
skal bevares. 

Bærum Elveforum har hatt et møte med næringsråd Tore Gulli. 
Utviklingsprosjekter der Bærum Elveforum kan være interessert i å bli involvert 
er Grini Næringspark (Østernbekken) og Rud Hauger (Løxabekken). Tore nevnte 
at når Bærum Elveforum skal kommer med innspill og uttalelser bør vi 
argumentere med forhold som Bærum kommune er opptatt av, som folkehelse 
og klima. Det er viktig å fremstå som en samarbeidsorganisasjon hvis vi skal få 
med oss næringslivet i prosjektene våre. 

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  inviterte tjenesteleder Jan Willy Mundal i Tekniske 
Tjenester til det første møtet i Samarbeidsorgan for Vassdrag. Møtet ble holdt 9. 
desember. Vi gjennomgikk saker som Bærum Elveforum holder på med, status 
for bekkeåpning, EUs vanndirektiv og Tiltaksplan for Bærums vassdrag, deponier 
og avfallsplasser, miljøopprydding langs Isielva og sidebekkene, rapport og 
oppfølging av ulovligheter, og møteformen for SaFoVa.  

Neste møte er 12. mai 2017. 

Kommuneplanene 

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Natur- og Friluftsråd har 
sendt vår høringsuttalelse til Kommuneplanens Samfunnsdel 2017 – 2035.  

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum har vi kommet med innspill til 
Kommuneplanens Arealdel 2016 – 2031. Vi er fornøyd med Kommuneplanen når 
det gjelder beskyttelse av vassdragene, krav til turstier og kravet om at man i 
alle reguleringssaker (i det minste) skal vurdere om lukkede bekker kan åpnes. 

Kontakt med politikerne 

Vi har hatt møter med Ole Kristian Udnes, leder av Planutvalget, og Morten 
Skauge, leder av Sektorutvalg for Miljø, Idrett og Kultur. 

Andre møter 

Vi har hatt møte med Gjensidigestiftelsen for å forhøre oss om det kan være 
aktuelt å søke om sponsormidler. Støtteverdige prosjekter kan være slike som får 
voksne folk og eldre mennesker ut av godstolen og ut i nærmiljøet. Bærum 
Elveforum har for tiden ingen aktuelle prosjekter. 
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Vi har deltatt på møter i regi av Oslo Elveforum og Asker Elveforum. 

Vi samarbeider med Oslo Elveforum om undervisningsprosjektet Levende 
Vassdrag. 

 

 

 

 

 

Parti fra Lomma ved Glitredammen 

foto terje bøhler 
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Våre sponsorer 
For 2016 sitter vi igjen med midler fra 2015-bevilgningen fra Miljødirektoratet.  

Vi har fått prosjektmidler fra Den naturlige skolesekken og sponsormidler fra 
Franzefoss AS. 

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

Prosjekter 
Vi har utarbeidet rapporten Miljøprosjekt Isielva. Her dokumenterer vi alle 
miljømessige avvik i og langs Isielva fra Bjørum sag til samløpet med Lomma. 
Miljøtilstanden i Isielva er slettes ikke noe å skryte av. Her finner vi mye søppel, 
mange containere, manglende kantvegetasjon, mange rør med avløp direkte i 
elva, mye hageavfall og mange svartlistede planter. Sammen med Bærum 
kommune planlegger vi å legge en smal elvesti i ytterkanten av det 10 meter 
brede vegetasjonsbeltet. I første omgang ønsker vi å legge stien legges fra 
Wøyen til Holma bro. Her samarbeider vi med Normann Olsen, som bruker 
eiendommen langs en del av Isielva. Vi har hatt møter med leder av Planutvalget 
Ole Kristian Udnes og leder av Sektorutvalg for Miljø, idrett og kultur Morten 
Skauge, samt folk fra Natur- og idrett i Bærum kommune, om Miljøprosjekt 
Isielva.  

Vi har foreslått for Bærum kommune at vi lager Miljøprosjekt Lomma etter 
mønster fra Isielva. For å få dette til er vi avhengig av sponsormidler. 

Vi arbeider med prosjektet Opplevelser langs Lomma, der vi samarbeider med 
lokalhistorikere som beskriver interessante steder og historier fra Guriby sag og 
ned til Wøyen. 

Vi har fått midler fra Den naturlige skolesekken til prosjektet Vassdragsrettet 
undervisning. Vi har inngått samarbeid med Dønski videregående skole om å 
lage en video som viser hvordan man på VG1-nivå kan planlegge, gjennomføre 
og avslutte undervisning i skolenes lokale vassdrag. Vi beskriver vi vassdrag som 
ligger nær videregående skoler, der vi tar for oss plante- og dyrelivet i og nær 
bekkene.  

Bekkeåpninger: Solbergbekken er åpnet. Det er laget flotte gangveier og 
broforbindelser i den nedre delen. Vi håper at Ståvibekken snart står for tur, ikke 
minst for å få i gang vandring av ål opp til Ståvivann. I forbindelse med E16-
utbyggingen blir Dælibekken åpnet fra Bærumsveien og ned til Sandvikselva. Kan 
man få reetablert sjøørreten her? Vi har bedt Bærum kommune om å åpne 
Nadderudbekken fra Dyrefaret til den nye Bekkestua skole. Åpning av både 
Nadderudbekken og Eiksbekken aktualiserte seg etter storflommen 7. august i år. 
Minst like kraftige regnvær kan man forvente på grunn av klimaendringene. Den 
eneste måten å få kontroll over overvannsflommene er å åpne bekkene. Vi har 
sendt forslag til Bærum kommune om å etablere  Løxadammen ovenfor krysset 
Hauger skolevei og Johs Haugeruds vei. Her gikk Løxabekken før den ble lagt i rør 
under Løxaveien. Vi har sendt en henvendelse til Bærum kommune om å åpne 
deler av Eiksbekken, samt å åpne den nedre delen av Grinibekken. 

Vi er bekymret for forholdene i Jarmyra, Tjernsrudvassdraget og 
Skallumvassdraget. For å hindre ytterligere nedsynking av myrområdene må vi få 
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vannet tilbake til Tjernsrudbekken. Skallumdammen gror igjen. Også her må 
vannet komme tilbake.  

Vi følger med på prosjektet Bærums blå liste, der kommunen registrerer 
lukkede bekker. Når registreringen er ferdig, vil vi samarbeide med aktuelle vel 
og elvevenner om å sette navn på bekker, myrer, vann, dammer, kulper og andre 
elementer i vassdraget. 

Sammen med Oslo Elveforum arrangerte vi  i vår seminaret 
Vassdragforvaltning og lokal medvirkning. På seminaret deltok 
representanter fra andre kommuner og idéelle organisasjoner. Informasjon om 
seminaret er lagt ut på nettsidene våre. 

Prosjektet Minstevannføring fra Burudvann er vel avsluttet. Burudelva er 
sikret en tilfredsstillende minstevannføring på minst 10 l/s. 

Vi arbeider med prosjektet Teinesteder. Med materiale som vi har fått fra 
Harald Kolstad vil vi beskrive teinestedene i Sandvikselva og Isielva.  

I prosjektet Forvaltningsplan for Sandviksvassdraget har vi gjennomgått 
fagrapporter og plandokumenter, og satt opp en oversikt over forslag til å bedre 
miljøforholdene som Bærum kommune har tatt for seg de seneste ti årene. 

Vi tar mål av oss til å lage Faktaark for å informere om forhold som angår 
vassdragene. Det kan være faktaark om kantvegetasjon, kulturminner i 
vassdragene, vassdragsrettet undervisning, enkelte vassdrag, turveier og stier, 
hageavfall og deponier, svartlistede og truede arter langs vassdragene, flommer 
og overvannsproblematikk, og ikke minst om bestemmelsene om vassdrag i 
Kommuneplanen. 

Vi har startet opp prosjektet Vassdragsleden i Bærum. Vassdragsleden skal 
vise turveier langs vassdragene våre fra fjorden til Marka. 

Vi skriver artikler til Nøttekråka, halvårsmagasinet til Naturvernforbundet i 
Bærum.  

 


