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Skallumdammens Venner er stiftet! 

Skallumdammens Venner er stiftet 
14. april ble vennegruppen Skallumdammens Venner formelt stiftet.  

Initiativtakeren Eivind Mathisen og Bo Wingård fra Bærum Elveforum deltok på stiftelsesmøtet der 
de nødvendige formaliteter ble gjennomgått før dokumentene ble oversendt 
Brønnøysundregistrene. 

Skallumdammens venner har fått organisasjonsnummer 920 621 104. Eivind Mathisen er 
kontaktperson. Venneforeningen har epostadressen skallumdammen@gmail.om og 
bankkontonummer 3201 22 09125. 

Skallumdammens Venner skal på frivillig basis jobbe for å sette dammen og naturvernområdet 
rundt i god stand, og arbeide for en langsiktig forvaltning av de samme områdene. 

 
Skallumdammen vinterstid. Foto: Endre Christensen, Bekkestua Vel 

Skallumdammen 
I 1889 kjøpte advokat Nicolai Andersen Eger Skallum gård. Han demmet opp Skallumbekken – som 
kommer fra Tjernsrudbekken – i dalsøkket på gården, slik at han kunne bruke vannet fra 
Egerdammen (som Skallumdammen egentlig heter) til vanning av åkrer og frukthager i tørre 
somre, og til skøytebane vinterstid. En lysløype ble anlagt på eiendommen i 1960-årene. Dammen 
og områdene rundt er åpen for almen ferdsel.  

Tjernsrudbekken kom fra Øvrevoll og rant ned i Jarmyra før den rant inn i Tjernsruddammen og 
videre over Ringstabekk og ned i Skallumdammen. Vann- og avløpsavdelingen i Bærum kommune 
overførte vannet fra Øvrevoll til Eiksbekken i forbindelse med dreneringsarbeidene der, og har 
også lagt den øvre delen av Tjernsrudbekken i rør. Resultatet er at tilsiget til Jarmyra og 



   
 

 

Tjernsrudbekken har blitt kraftig redusert, noe som også har ført til at Skallumdammen er i ferd 
med å gro igjen.  

I 2001 anla Bærum kommune turstier (med vedlikeholdsavtale med Egerfamilien) på eiendommen. 

Skallumdammen er et naturvernområde (ikke et parkområde). Bærum kommune har i 
Kommuneplanen avsatt området som et stilleområde som skal vareta befolkningens behov for 
avkobling, frihet fra stress og støy. 

I de siste årene er nærmiljøet rundt Skallumdammen blitt vesentlig fortettet. Derfor er det viktig at 
vi passer på og forvalter det som er igjen natur- og rekreasjonsområder. Naboer og brukere av 
Skallumdammen viser at de bryr seg om dammen, og tar sin del av ansvaret med å rehabilitere 
området. Denne mye brukte naturperlen på Skallum ikke er like hyggelig å oppholde seg ved 
lenger. Velene omkring og brukere av dammen og stiene rundt har over flere år kontaktet Bærum 
kommune og grunneier om problemet. 

Hvorfor er ikke Skallumdammen og område rundt i bedre stand? Svaret er noe forenklet at 
dammen er privat eiendom, derved har Bærum kommune ingen vedlikeholdsplikt for dammen. 
Grunneier på sin side mener at dammen og områdene rundt er gjort åpen for allmenheten, at 
kommunen har gjort det slik at vannføringen til Skallumdammen er sterkt redusert, og at 
kommunen burde være med på vedlikeholde dammen og områdene rundt. 

Kronerulling og opprydding 
Våren 2017 tok Eivind Mathisen initiativ til å etablere en vennegruppe for Skallumdammen, i 
samråd med grunneier Nicolai Eger. Hensikten var å få Skallumdammen med området rundt tilbake 
i god stand, og jobbe for en langsiktig forvaltning. 

Vellene Bekkestua, Vestre Stabekk og Krokvollen ble deretter kontaktet. En samstemt positiv 
holdning, og lovnad om bidrag til kronerullingen gjorde at venneforeningen fikk en bra start.  

 
Opprydding i området rundt Skallumdammen. Foto: 
Bo Wingård 

Penger fra kronerullingen ble våren 2017 brukt 
på hogst og rydding i samråd med 
Parkavdelingen i kommunen og Nicolai Eger. Et 
trehoggerfirma hogget, ryddet rundt og fjernet 
trær, grener og busker til en kostnad av kr 80 
000. 20 personer på dugnadsarbeidet rundt 
Skallumdammen. 

Kronerullingen har vært vellykket. På 
dugnadskontoen står det nå ca. kr 75 000 på 
kontoen til Skallumdammens Venner. Det har 
kommet bidrag fra familien Eger, de tre velene, 
utbyggerne av de nye boligene på Skallum, 
Skallumhagen boligsameie og ca. 50 private 

bidragsytere. Det søkes om bidrag fra Miljødirektoratet og stiftelser, samt fra brukerne av 
Skallumdammen. 



   
 

 

Utgraving i 2018 og rehabilitering i 2019 

 
På befaring med Bærum kommune. Her blir bekken 
åpnet, og fossen fra Gml. Ringeriksvei kommer 
forhåpentligvis opp i dagen igjen. Foto: Bo Wingård 

I juni 2017 inviterte Jan W. Mundal, leder av 
Tekniske Tjenester i  Bærum kommune, til et 
møte om forvaltningen av Skallumdammen. På 
møtet deltok grunneier og vellene, de 
kommunale etatene Natur- og idrett og Vann 
og avløp, og Eivind Mathisen som koordinator  

På møtet ble man enige om at Bærum 
kommune tar ansvaret for rehabilitering av 
bekkeløpet fra Gamle Ringeriksvei til 
Skallumdammen. Dette arbeidet er planlagt 
ferdig 2019.  

Skallumdammens Venner jobber med å få 
renset opp Skallumdammen. Målet i 2018 er å 
få gravet opp dammen og fjernet massene. 

Kronerullingen er godt i gang. Skallumdammens Venner jobber også med å sette opp  
opplysningsplakater, søppelspann, flere sittegrupper, bålpanne og redningsbøyer.  

 


