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Dælivannet – restriksjoner på båtbruk i hekkeperioden 

Dælivannet ligger flott til og er til glede for fiskere og turgåere. De siste årene har vi og 
andre sett en utvikling som uroer oss. Dette gjelder særlig noen av våre våtmarksfugler 
som bruker Dælivannområdet som hekkeplass. De fleste våtmarksfuglene starter sin 
reirbygging og deretter hekking raskt etter at isen har forsvunnet. Vekster i vannkanten 
har da ikke rukket og vokse opp i tilstrekkelig grad for og være noen beskyttelse for 
våtmarksfuglene som hekker her. Både den rødlistede toppdykkeren, som siden 2008 har 
(forsøkt) hekket ved Dælivannet med flere par, og knoppsvanen, hekker i takrørbeltet 
nær land. De rødlistede artene sivhøne og sothøne som også kan observeres ved vannet, 
bruker de samme sivområdene som hekke- og leveområder. Det er akkurat i dette 
sivbeltet mange av de som fisker fra båt ønsker å komme til, da gjedda gyter i vegetasjon 
på grunt vann tidlig på våren. Dette fisket fra båt er svært ødeleggende for disse artene. 
Flere av oss har observert at knoppsvaner og toppdykkere har hatt hekkeforsøk der reiret 
er blitt forlatt litt ut i hekkesesongen. Det er også funnet død toppdykker i vannkanten 
med brukket hals (se bilder under). Denne har neppe lidd en naturlig død.  

 

  

Foto: Død toppdykker funnet i Dælivann i 2015. Foto: Terje Bøhler 

 

Forslag til tiltak: Forbud mot bruk av båt i hekkeperioden 

I følge ” Forskrift om vern av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med plante- og 
fuglelivsfredninger og fire naturreservater i Bærum kommune, Akershus” mener vi at slik 
båtbruk kunne forbys. Ref bl.a. kap. I og kap V pkt 2: 

”Fuglelivet, og barlind og blåveis i landskapsvernområdet, er fredet særskilt i medhold av 
samme lovs …” 

” 2. Dyrelivet. Alle fugler, med egg, reir og bo er fredet mot jakt, fangst, skade, 
ødeleggelse og unødig forstyrrelse…”  

 

Mvh Bærum Elveforum, Steinar Christensen og Terje Bøhler 
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