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Vassdragene i Vestre Bærum ligger for det meste innenfor markagrensen. Vassdragene som drenerer til 
Asker dekker området fra Ringiåsen–Tanum i øst, vannskillet i nord til Urselva-vassdraget, Lier kommune i 

nordvest og Asker kommune i sydvest og syd.

Markaloven

Markaloven (Lov om naturområder i Oslo og nærlig-
gende kommuner) trådte i kraft 1. september 2009. 
Loven har til formål å «fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap 
og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal 
samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre for-
mål».

Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka, som 
fortsatt reguleres av Forskrift om skogsdrift under 
skogloven.

Markaloven angir «markagrensen». Denne fremgår av 
Miljøverndepartementets digitale kart fra 2009. Mar-
kagrensen er tegnet inn på Bærum kommunes kart-
verk. Markaloven slår fast at bygge- og anleggstiltak 
i utgangspunktet er forbudt i Marka, med unntak av 
landbrukstiltak. Loven påpeker at anlegging av større 
stier og løyper krever tillatelse fra kommunen, og an-
gir begrensninger for motorisert ferdsel. Markaloven 
gir hjemmel til særskilt vern av friluftsområder, og gir 
miljøverndepartementet anledning til å oppnevne et 
råd for markasaker (Markaråd).

Ramsåsen naturreservat

Ramsåsen naturreservat ble først fredet i 1982 og se-
nere utvidet i 2002 og 2005. Formålet med fredningen 
er å bevare en klassisk utforming av skogtypen alm-
lindeskog med innslag av hegg og tilhørende mar-
kvegetasjon. Formålet er videre å bevare en frodig og 

velutviklet gråor-askeskog med høye gamle trær, og 
å bevare en mosaikk av andre rike vegetasjonstyper 
med sjeldne og plantegeografisk interessante arter. 
Området utgjør i dag ca. 435 dekar.

Vassdragene til Neselva

Fra området ved Ramsås (420 moh) vest for Ringiåsen 
267 moh) og mot Urselva-vassdraget i nord kommer 
bekkene som renner ut i Neselva i Asker. 

Lagerudbekken kommer fra dalen vest for Tanum 
kirke. Den er lagt i rør under veien og bebyggelsen 
i krysset mellom Tanumveien og Vestmarkveien, og 
kommer ut i den trange dalen nedenfor. Den er lukket 
igjen fra Nordengen til den kommer ut i Neselva ved 
Askenga. 

Skvallerbekk kommer fra Sørbråten. Ved Bakken heter 
den Dambrubekken. Dambrubekken renner ut i Stok-
kerelva syd for Holo søndre. 

Langåsbekken kommer fra området vest for Breimå-
san. Delingsbekken kommer fra området syd for Brei-
måsan, og renner inn i Langåsbekken. Fra Rolihølet 

heter den  Svartebekken. Brubekken kommer inn 
fra vest. Derfra heter bekken Haugsvollbekken, som 
renner gjennom dalen vest for Roligholet–Haugsvol-
len–Eikelundshøgda. Haugsvollbekken renner ned til 
Vestmarkveien. Der starter Stokkerelva. Svafoss ved 
parkeringsplassen har sitt navn etter de markante sva-
bergene der. Ovenfor fossen er det en fin badeplass 
for barn. En annen arm av Stokkerelva kommer fra Or-
merud i Asker, og renner nordøstover før den vender 
mot sydøst og danner grensen mellom Bærum og As-
ker.

Stokkerelva er grenseelva mellom Bærum og Asker fra 
Stokkerbråten i vest og nesten ned til Åstad Natur-
reservat og Åstaddammen. Fra Åstaddammen heter 
elva Neselva. Neselva renner ut i Oslofjorden ved Hol-
men. Neselva er en viktig sjøørretelv.

Kulturminner

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre byg-
ninger og andre kulturminner i Norge.

Man finner mange kulturminner i nedslagsfeltene til 
Lagerudbekken og Skvallerbekk, på områder som La-
gerud, Staver, Bjerke, Ringe og Holo.

Vest for Franskleiv finner man ca. 14  bygninger som 
ble satt opp før 1900: Rolighølet, Seterbråtan, Fyr-
stikkbråtan, Kattås og noen bolighus, samt noen tuf-
ter etter hytter og stall og rester etter våningshus og 
uthus.

Åstad naturreservat

Åstad naturreservat (ligger i Asker) ble opprettet i 
1982. Her finner man en spennende fauna og flora. 
Edellauvskog og et busksjikt med hegg som domine-
rende art. Det er stor variasjon mellom tørre og våte 

vokseplasser, og man finner også skavgras, krattfiol 
og strutseving langs elven. Edellauvskog består av 
varmekjære løvtrær som ask, alm, eik, hassel, lind, 
bøk, svartor og spisslønn. Denne typen skog krever 



varmt sommerklima og næringsrik grunn. Naturtypen 
er restbiotoper fra et tidligere varmere klima og inne-
holder ofte mange rødlistearter. I berggrunnen finner 
man hovedsakelig permiske lavabergarter.

Terrenget utgjør en bratt li med ur og stup, og et slakt 
dalføre ned mot elva og Åstaddammen. Berggrunnen 
består i hovedsak av permiske lavabergarter. Formålet 
med fredningen av Åstad naturreservat er å bevare 
et uvanlig variasjonsrikt og frodig edelløvskogomåde 
hvor mange skogtyper er representert.

Vassdragene til Askerelva

Bekkene helt vest i Bærum drenerer til Asker.

Kveisemyrbekken kommer fra Kveisemyr og Steindals-
bekken kommer fra Steindalen, fra dalene på begge 
sider av Sveltåsen. Fra samløpet heter elva Korselva. 
Den tar med seg Rudsmyrbekken fra vest og Vassmyr-
bekken fra øst ved Persbonn. Fra sydenden av Tuemyr 
er Korselva grenseelv mellom Asker og Bærum. Fra 

Semsmåsan og Fløyta skifter elva navn til Gupuelva, 
som går fra grensen mellom Bærum og Asker, og inn i 
Asker syd for Gupu ved Bjønnen.

Gupuelva renner ut i Semsvann. Derfra renner Asker-
elva gjennom Asker og ut i Bondivann. Så renner den 
ut i Oslofjorden ved Blakstad. Sjøørret kommer et lite 
stykke opp i Askerelva for å gyte.

Kulturminner

Rudsmyrhytta og Persbonn, samt en tuft etter et hus 
syd for Bruåsen er registrert i SEFRAK.

Fløyta


