Delprosjektene i Øverlandsvassdraget
Miljøprosjekt Øverlandselva i 2018
• Miljøprosjekt Øverlandselva - miljøregistrering
−
−
−
−
−

Rør ut i elv og bekker
Store gårdsfyllinger
Mindre fyllinger og villfyllinger
Manglende og dårlige kantsoner
Svartelistearter

Opplevelser langs Øverlandselva 2019

Hva som ble gjort i 2020 og 2021
• Bærum kommune og Bærum Elveforum inngikk en fireårig Partnerskapsavtale (2020-

2023)
• Satt opp ti informasjonsskilt og syv benker langs vassdragsleden
• Inngått samarbeid mellom Bærum Turlag og Bærum Elveforum om turveiskilting langs

vassdragsleden
• Søppeldugnadene i 2020 og 2021, engasjerte ungdomspolitikere og rotaryklubbene
• Etableringen av Engervannets Venner (EVV) og Øverlandsvassdragets Venner (ØVV)
• 350 fuglekasser er satt opp av Bjørn Frantzen (NIBIO, NOF Asker og Bærum, ØVV, EVV)
• Legepestrot: Registering, bekjempelsesmetoder
• Golfballopprydding (ØVV ved Martin Nickelsen)
• Registrering av fisk i vassdraget i regi av Bærum kommune og vannområde IOV (2020)
• Blyforurensningene på Løvenskioldbanen
• Øverland-I i regi av Bærum kommunes avdeling for «Vann og Avløp»
• Skilt og benker, samarbeid med lions- og rotaryklubbene

Kommende prosjekter
• Episodemålinger i regi av Bærum kommune og vannområde IOV i 2021
• Videre undersøkelser av forurensningene til Østernbekken og Sæterbekken i regi av

Statsforvalteren? Bærum kommune og vannområde IOV?
• Skilt som viser bekkene i vassdraget
• Mer golfballrydding
• Legepestrotbekjempelse
• Hva blir gjort med avvikene?
• Videre arbeid med Øverland-II i 2021
• Rydding og merking av vassdragsleden i regi av Bærum Turlag/Urbangruppa
• Hva som videre skjer med området rundt Gamle Øverland Bro (Gunnar Fimland)
• Flytte «Øverlandskvenna» tilbake til Øverland nær Gamle Øverland Bro
• Legepestrotbekjempelse
• Når kan vi trygt bade i Øverlandselva? Forurensninger, hvor kommer de fra og hva fører

de til?,
• Bærum Naturfestival www.naturfestival.no

Det første skiltet langs Øverlandselva er oppe!
Martin Nickelsen (venstre) og Jostein Holtlund.

Gunnar Fimland driver skjøtsel ved gamle
Øverland bro.

Bærum Naturfestival «Elvelangs 2021»
foregår i disse dager og helt fram til høsten.
Se www.naturfestival.no for program.

Den skadelige fremmede arten legepestrot
arbeides det fortsatt med for å bli kvitt.

