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Bærum Elveforum 
Bærum Elveforum ble 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. 

Organisasjon 
Styret: Bo Wingård (leder), Merete Ulstein, Per Håkon Nervold , Anders Anker-
Rasch, Eirik Fjeld og Steinar Christensen.  

Valgkomiteen: Bjørn Evje (leder), Kenneth Grimley og Haakon Thaulow. 

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 233 elvevenner og kontaktpersoner, en økning på 
53 fra 2016 

Vi følger alltid opp henvendelser som vi får fra våre elvevenner, gjennom Bærum 
Elveforum på Facebook eller våre hjemmesider. I 2017 dreide det seg om en 
håndfull saker. 
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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.  

 

  

Bærum Elveforum 
 

  

Regnskap 2017 
 2018.03.17 13th version 

   

     Resultatregnskap 

   

  

Årsregnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Driftsinntekter 

   3120 Sposorinntekter CENTRA-gruppen 30,000,00 30000 30000 

3120 Sposorinntekter MUSTAD Eiendom AS 25,000,00 0 

 3960 Kommunal støtte (Driftsmidler Bærum kommneBEF 
driftsmidler) 60,000,00 60000 0 

Prosjektinntekter 

   3960 Vassdragsleden, midler  fra AFK 10,000,00 0 

 3960 NorElv prosjektet, midler fra KLD 50,000,00 50000 

 3960 Norsk vannforening 500,00 0 

 3960 Miljøprosjekt Sandvika, midler fra BK 30,000,00 30000 

 3960 Miløprosjekt Lomma, midler fra BK 60,000,00 60000 

 Nye prosjekter i 2018  

   3960 Elvelangs i Bærum (turbeskrivelser langs vassdragene) 

 

134000 

3960 Opprydding i Skallumdammen og Tjernsrudbekken 

 

208000 

3960 Vassdragsseminar  "Forvaltning av urbane vassdrag" 

 

78000 

3960 Miljøprosjekt Øverlandselva 

 

90000 81250 

3960 Vassdragsleden 

 

10000 

 SUM Driftsinntekter (fra Ark2) 265,500,00 330000 531250 

     

     Driftsutgifter 

   4000 Seminar/kurs (arrangere) 750,00 

  

     De to første postene (under) er 100.000 i "inntekter", de fire deretter etterfølgende postene er ditto "utgifter" tilhørende disse 
100.000.- 

4100 Prosjekt "Opplevelser langs Lomma" 0,00 10000 

 4100 Prosjekt "Undervisningsmateriell vgs" 0,00 90000 

 4100 "Skoleprosjekt med Faktaark"  

  

20000 

4100 "Opplevelser Lomma" og "Faktaark vassdrag" 30,000,00 

  4100 Prosjekt Undervisningsvideo for lærere 30,000,00 

  4100 Vassdragsbeskrivelser 11,000,00 

  



   

 

 

5 

 

     4100 Miljøreg.-prosjekt Sandvikselva 30,000,00 30000 

 4100 Miljøreg.-prosjekt Lomma 60,000,00 60000 

 4100 Miljøreg.-prosjekt Øverlandselva 

 

90000 

 4100 Prosjekt "Vassdragsleden" 

 

10000 10000 

4100 Prosjekt NorElv 

 

50000 50000 

4100 Prosjekt Elvelangs i Bærum (turbeskrivelser langs vassdragene) 

 

134000 

4100 Opprydding i Skallumdammen og Tjernsrudbekken 

 

208000 

4100 Vassdragsseminar  "Forvaltning av urbane vassdrag" 

 

83000 

4100 Miljøprosjekt Øverlandselva 

  

81250 

5510 Kontorlederlønn inkl. MOMS (SENATUR) 50,000,00 60000 70000 

6020 Kursavgift ... 0,00 

  6030 BEF-møter m/eksterne (forummøter etc) 2,702,50 

 

3000 

6040 BEF-møter interne 0,00 1000 1000 

6710 Profilering, markedsførinf, trykksaker 0,00 

  6800 Kontorrekvisita 1,057,00 1500 1500 

6810 IT-drift, styreWeb, domensShop 2,571,50 2400 2600 

7770 Bank- og kortgebyr 118,50 300 300 

7790 Andre kostnader 1,718,90 4000 2000 

     SUM Driftsutgifter (fra Ark2) 219,918,40 409200 666650 

     

     Driftsresultat: 45,581,60 -79200 -135400 

Finansinntekter/renter: 255,75 

  Årsresultat 

 

45,837,35 

  

     Balanse pr 31.12.2016 

   Eiendeler 

    Kapital i fjor (pr 1/1-2017) 116,084,43 

  Kapital i år (pr 1/1-2018) 161,921,78     

     Egenkapital 

    Kapital pr. 1.1.2017 116,084,43 

  Årsresultat 

 

45,837,35 

  Kapital pr. 1.1.2018 (kalkulert) 161,921,78 

  Kapital pr. 1.1.2018 (fra årsoppgave) 161,921,78 

  Kapital pr. 1.1.2019 (antatt) 26,521,78     

     

 

Dato:  01.03.2018 

   

 

Terje Bøhler (sekretariatsleder) 
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Revisors rapport 

Det rettes en stor takk til Kjell Nakstad som også i år har gjennomgått våre 
regnskaper. Revisjonsrapporten vises under. 

 

 

 

Fra Lomma rett nord for brua ved Guriby (Gnr/Bnr 105/113). 
Langs hele eiendommen (på østsiden av elven) der elven renner «sydvest-

nordøst» er en fylling. Et forferdelig område der man tråkker gjennom delvis 
nedgravde biler, motordeler, hvitevarer, oljefat, og alle andre (u)tenkelig 

etterlatenskaper. 
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Prosjekter 
Vi har utarbeidet rapporten Miljøregistrering Lomma og Miljøregistrering 
Sandvikselva. Her dokumenterer vi miljømessige avvik i og langs elvene, hhv 
fra Guriby Sag til Vøyen og fra samløpet mellom Lomma og Isielva til Sandvika. 
Miljøtilstanden i de to vassdragene – slik den også ble dokumentert i fjorårets 
Miljøregistrering 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 Naturvernforbundet i Bærum og Bærum kommune har vi lagt 
grunnlaget for en sti i ytterkanten av det 10 meter brede vegetasjonsbeltet langs 
Isielva fra Vøyen til broen ved Veidekke.  

Vi har laget brosjyren Opplevelser langs Lomma i samarbeid med Bærum 
kommune og lokalhistorikere. Brosjyren beskriver interessante steder og historier 
fra Guriby sag og ned til Wøyen. 

Vi avsluttet prosjektet Vassdragsrettet undervisning, der vi i 2015 fikk midler 
fra Den naturlige skolesekken. Vi har jobbet med hjemmesidene til 
undervisningsportalen Levende Vassdrag. Her legger vi ut 
undervisningsmateriell til bruk for vassdragsrettet undervisning for grunnskolene 
og videregående skoler. Vi har laget faktaark for vassdrag som ligger nær 
skolene, som tar for seg plante- og dyrelivet i og nær bekkene.  

Eivind Mathisen er initiativtaker for rehabilitering av Skallumdammen. Han har 
samlet inn midler fra grunneier og interesserte naboer slik at vegetasjonen rundt 
dammen ble tynnet ut. Han har innhentet anbud for opprensing av selve 
dammen og tilførselsbekken. Bærum Elveforum vil søke om midler fra kommunen 
og Miljødirektoratet for å få dette til.  Bærum kommune vil på sin side sørge for at 
overflatevannet fra Tjernsrudbekken blir tilbakeført til Skallumdammen, og at 
fossen fra Ringeriksveien kan bli gjenåpnet.  

Vi har laget vassdragsbeskrivelser for alle Bærums vassdrag. Disse er lagt ut 
på hjemmesidene våre, og undervisningsvideo for lærere i biologi.  

Sammen med Geodataavdelingen i Bærum kommune har vi kommet videre med 
prosjektet Bærums blå liste. Planen er å publisere kart over kommunens åpne 
og lukkede vassdrag med tilhørende vassdragsoversikt. 

Vi har arbeidet videre med prosjektet Vassdragsleden i Bærum. 
Vassdragsleden skal vise turveier langs vassdragene våre fra fjorden til Marka. 
Arbeidet ligger noe på vent på grunn av Bærum kommunes Turveiprosjekt.  

Vi har skrevet artikler til Nøttekråka, halvårsmagasinet til Naturvernforbundet i 
Bærum.  

Vi har ikke kommet videre med prosjektet Teinesteder. Vår ambisjon er å 
beskrive teinestedene i Sandvikselva og Isielva i samarbeid med Harald Kolstad. 

Vi har ikke funnet ut av hva navnet Lomma kommer av, til tross for henvendelse 
til språkforskere og historikere. Vi synes det er rart at navnet i hht en kilde skal 
kommer av fuglenavnet Lom, fordi denne fuglen formodentlig aldri har hekket i 
dalen. Kan navnet ha kommet av ordet låm som vi finner igjen i ordet slalåm? 

Prosjekt NorElv ble påbegynt og vil bli fullført i 2018. 

https://portal.styreweb.com/api/files/314405/FVXYi_9nKU2CL1651fRSDg/milj%C3%B8registrering-lomma-web.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Lomma%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d10603
https://portal.styreweb.com/api/files/314403/x2llipaol0aT62mRsJYJBA/milj%C3%B8registrering-sandvikselva-web.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Sandvikselva%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d10602
https://portal.styreweb.com/api/files/314403/x2llipaol0aT62mRsJYJBA/milj%C3%B8registrering-sandvikselva-web.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Sandvikselva%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d10602
https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser%20langs%20Lomma%2018juni.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dOpplevelser%2520langs%2520Lomma%26ID%3d9968
http://b-elveforum.forening247.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Flotte%20vassdragsbeskrivelser!&ID=10705
https://www.youtube.com/watch?v=y5zydA0YViI&feature=youtu.be
http://www.norelv.no/
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Forummøter og Årsmøte 
 

Vi har hatt tre forummøter og ett årsmøte. 
Et forummøte ble holdt på Løkeberg skole, 
de andre på Kalkmølla Kulturstasjon. 

 Forummøte tirsdag 14. februar på 
Kalkmølla: Bærum Elveforums 
arbeidsplan for 2017; naturfaglig 
konsulent Kjell Sandaas holdt foredrag 
om elvemuslinger. 

 Årsmøte tirsdag 4. april på Kalkmølla: 
Årsberetning og regnskap for 2016, valg 
av styre, revisor og valgkomité; Pedro 
Ardila fra Bærum 
kommune/Områdeutvikling holdt 
foredraget Klimatilpasning og 
Skybruddsplan for Bærum kommune; 
Terje Bøhler fortalte om og viste utkast 
til brosjyren Opplevelser langs Lomma; 
Lommafilmen en film fra 1982 om 
historien for fløtningsvirksomhet, 
elektrisitetsverk og reguleringsdammer i 
Lomma.   

 Forummøte tirsdag 13. juni på Løkeberg 
skole: Befaring og åpning av 
Solbergbekken i samarbeid med Bærum 
kommune (Frode Berteig fra Vann- og 
avløpsetaten ledet befaringen og 
ordfører Lisbeth Hammer Krogh foretok 
den høytidelige åpningen); Bærum 
Elveforums arbeidsprogram for 2017; 
tjenesteleder Knut Bjarne Sætre fra Vann 
og avløpsenheten holdt foredrag om 
Hovedplan Vannforsyning, avløp og 
vannmiljø 2017-2020. 

 Forummøte tirsdag 21. november på 
Kalkmølla: Nytt om Bærum Elveforum; 
Bjørn Olav Rosseland og Morten 
Merkesdal holdt foredrag om fisk i 
Sandviksvassdraget - historisk 
tilbakeblikk og fremtiden for 
Oslofjordens viktigste laks- og 
sjøørretvassdrag; prosjektforslag for 
2018.  

Vi har avholdt ni styremøter. 
 

Folderen «Opplevelser langs 
Lomma» gjorde vi ferdig i 2017 og 
beskriver lokal historie og gammel 

industri langs vassdraget. 

https://portal.styreweb.com/api/files/226666/xVWpScnW5EGdy0Ua3JNtxA/20170214%20Invitasjon%20Forumm%C3%B8tet.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dForumm%25C3%25B8te%252014%252F2%2520-%2520Spennende%2520foredrag%2520om%2520elvemusling%26ID%3d8828
https://portal.styreweb.com/api/files/226666/xVWpScnW5EGdy0Ua3JNtxA/20170214%20Invitasjon%20Forumm%C3%B8tet.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dForumm%25C3%25B8te%252014%252F2%2520-%2520Spennende%2520foredrag%2520om%2520elvemusling%26ID%3d8828
https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser%20langs%20Lomma%2018juni.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dOpplevelser%2520langs%2520Lomma%26ID%3d9968
https://portal.styreweb.com/api/files/264374/3PieeRprA0yABsEzo4E3PQ/20170613%20Solbergbekken%20vandring%20invitasjon.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dVelkommen%2520til%2520%25C3%25A5pning%2520av%2520Solbergbekken%26ID%3d9850
https://portal.styreweb.com/api/files/264374/3PieeRprA0yABsEzo4E3PQ/20170613%20Solbergbekken%20vandring%20invitasjon.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dVelkommen%2520til%2520%25C3%25A5pning%2520av%2520Solbergbekken%26ID%3d9850
https://portal.styreweb.com/api/files/308578/8sIDSkL8K06jf5nhkwVyLg/Sandvikselva%20%20Rosseland%20Merkesdal%2021112017%20.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dSpennende%2520foredrag%2520om%2520fisket%2520i%2520Sandviksvassdraget%26ID%3d10867
https://portal.styreweb.com/api/files/308578/8sIDSkL8K06jf5nhkwVyLg/Sandvikselva%20%20Rosseland%20Merkesdal%2021112017%20.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dSpennende%2520foredrag%2520om%2520fisket%2520i%2520Sandviksvassdraget%26ID%3d10867
https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser%20langs%20Lomma%2018juni.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dOpplevelser%2520langs%2520Lomma%26ID%3d9968
https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser%20langs%20Lomma%2018juni.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dOpplevelser%2520langs%2520Lomma%26ID%3d9968
https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser langs Lomma 18juni.pdf?ref=/informasjon/nyheter/vis/?T=Opplevelser langs Lomma&ID=9968
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Samarbeid med Bærum kommune 
Vår nærmeste kontaktpersoner i Bærum kommune er vassdragsinspektør Ole 
Kristian Johansen i Natur- og idrettsavdelingen. I tillegg har vi god kontakt med 
avdelingsleder Eilev Gunleiksrud og konsulent Morten Merkesdal.  

Viktige saker – i tillegg til de som vi har tatt opp i Samarbeidsforum for vassdrag 
(se nedenfor) - har vært brosjyren ”Opplevelser langs Lomma”; åpning av 
Solbergbekken; etablering av sti langs Isielvas vestside; rehabilitering av 
Skallumdammen; oppfølging av miljøregistreringene av Isielva; 
miljøregistreringene og -rapportene for Lomma og Sandvikselva; tiltaksplanen for 
Bærums vassdrag; samarbeid om Tiltaksplan for Vannområde Indre Oslofjord 
Vest; Bærums Blå Liste; samarbeid om Bærum Elveforums arrangementer. 

Uttalelser 
Noen saker som vi har uttalt oss om: Løkkafossen; Ringeriksveien 189; 
Ringeriksveien 283; Økriveien 77-81;  Franzefoss planId 2016018; Kirkeveien 59; 
vannstanden i Grinidammen etter ombyggingen; detaljregulering for Rud 
videregående skole; Lysaker kollektivknutepunkt; Ringeriksbanen. Forslag til 
Fylkesmannen om restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperioden; 
Oppfordring til Bærum Kommune til å etablere «Kommunedelplan for 
naturmangfold» (pilotprosjekt fra Miljødirektoratet). 

Samarbeidsforum for vassdrag 
Administrasjonen av elver, bekker, vann og vassdrag er etter sin natur 
tverretatlig. Mange enheter i Bærum kommune arbeider med utfordringer som 
angår vassdragene våre.  

Samarbeidsforum for Vassdrag er et møteforum mellom Bærum Elveforum og 
relevante enheter i Bærum kommune. Etter avtale med tjenesteleder Jan Willy 
Mundal i Tekniske Tjenester vil Bærum Elveforum organisere møtene med 
innkalling og møtereferat. Møtene holdes i Kommunegården i Sandvika.  Vi holder 
to møter i året. 

Vi hadde disse sakene opp på møtene 12. mai og 10. november: orientering om 
Tiltaksplan Indre Oslofjord Vest; status i arbeide med åpning av lukkede bekker; 
håndtering av overvann på kommunens egen grunn; kommunens håndtering av 
kommunale fylling; forurensing av gummigranulat og mikroplast fra 
kunstgressbaner til grunnvann og vassdrag; lukking av miljøavvik i Isielva; 
anmodning om at Bærum Elveforum representerer vassdraget der vassdraget er 
nabo i en byggesak; arbeidet med miljørapportene for Lomma og Sandvikselva; 
Bærum Elveforums vassdragsprosjekter i 2018. 

  

https://portal.styreweb.com/api/files/268128/1WlNjy4lLESm-Or20kyDLQ/Opplevelser%20langs%20Lomma%2018juni.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dOpplevelser%2520langs%2520Lomma%26ID%3d9968
https://portal.styreweb.com/api/files/264374/3PieeRprA0yABsEzo4E3PQ/20170613%20Solbergbekken%20vandring%20invitasjon.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dVelkommen%2520til%2520%25C3%25A5pning%2520av%2520Solbergbekken%26ID%3d9850
https://portal.styreweb.com/api/files/264374/3PieeRprA0yABsEzo4E3PQ/20170613%20Solbergbekken%20vandring%20invitasjon.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dVelkommen%2520til%2520%25C3%25A5pning%2520av%2520Solbergbekken%26ID%3d9850
https://portal.styreweb.com/api/files/187357/bvtpFBuiQkyJeG801v245w/Milj%C3%B8prosjekt%20Isielva%20PDF%20versjon.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Isielva%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d5833
https://portal.styreweb.com/api/files/314405/FVXYi_9nKU2CL1651fRSDg/milj%C3%B8registrering-lomma-web.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Lomma%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d10603
https://portal.styreweb.com/api/files/314403/x2llipaol0aT62mRsJYJBA/milj%C3%B8registrering-sandvikselva-web.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dMilj%25C3%25B8prosjekt%2520Sandvikselva%2520-%2520Milj%25C3%25B8registrering%26ID%3d10602
https://portal.styreweb.com/api/files/275565/RavF6IG5V0mt5fPEf9by0Q/20170821%20Kirkeveien%2059.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dDetaljregulering%2520for%2520Kirkeveien%252059%2520-%2520H%25C3%25B8ringsuttale%26ID%3d10338
https://portal.styreweb.com/api/files/220115/oYIdtDwQCkWdWgnn7Ihoyw/20170114%20Ringeriksbanen%20horing.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dRingeriksbanen%2520-%2520h%25C3%25B8ring%2520oppstart%2520av%2520reg.-plan%26ID%3d7218
https://portal.styreweb.com/api/files/344881/eY5GqO0_60-pRxOEqjX9tQ/20170313-daelivann-baatrestriksjoner.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dRestriksjoner%2520p%25C3%25A5%2520b%25C3%25A5tbruk%2520i%2520D%25C3%25A6livann%2520i%2520hekkeperiode%26ID%3d9307
https://portal.styreweb.com/api/files/230542/gV3crbBgAU6deoCkSjwSyQ/20170216-KDP-for-naturmangfold.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dKommunedelplan%2520for%2520naturmangfold%26ID%3d9074
https://portal.styreweb.com/api/files/230542/gV3crbBgAU6deoCkSjwSyQ/20170216-KDP-for-naturmangfold.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dKommunedelplan%2520for%2520naturmangfold%26ID%3d9074
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Kommuneplanene 
Vi har kommet med innspill til Kommuneplanens Arealdel og Samfunnsdel. 

Kontakt med politikerne 
Vi har hatt møter med Morten Skauge, leder av Sektorutvalg for Miljø, Idrett og 
Kultur.  

Vi har hatt to møter med MIK-utvalget. 

Vi har hatt befaring med MIK-utvalget og administrasjonen på begge sider av 
Isielva fra Vøyen til Veidekkebroen. 

Sammen med Lysakervassdragets Venner har vi deltatt på befaring med 
Planutvalget i forbindelse med potensielle utbyggingsprosjekter langs 
Lysakerelva ved Voll.  Foranledningen var blant annet at de foreslåtte 
prosjektene ikke var i henhold til Kommunedelplanen for Lysakerelva. 

Seminarer 
Vi har deltatt på flere seminarer: 

 Overvannshåndtering, arrangert av Vannutvalget for Indre Oslofjord Vest 
 Blågrønn infrastruktur, arrangert av Vannforeningen 
 Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann, arrangert av 

Vannforeningen 
 
 

 

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en svartelistet plante man kan finne 
stedvis langs Sandvikselva. Den trives spesielt godt langs de «bløte elvekanter» 

og er fortsatt i spredning langs elva. 

Se Faktaark for kjempespringfrø fra Artsdatabanken:  
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark253.pdf 

  

https://portal.styreweb.com/api/files/249180/id0OCqshdkS43N5PlCrYSg/Merknader%20KP%20Arealdel%2020170331.pdf?ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dUttalelse%2520til%2520Kommuneplanens%2520Arealdel%25202017%25E2%2580%25932035%26ID%3d9461
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark253.pdf
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Annet 
 Vi samarbeider med Oslo Elveforum om undervisningsprosjektet Levende 

Vassdrag. 
 Vi samarbeider med Oslo Elveforum og Asker Elveforum om seminaret 

Forvaltning av urbane vassdrag som holdes 19. april 2018. 
 Vi har jobbet med navnsetting av alle elver, bekker, fosser, vann og 

badeplasser. 
 Den gamle, steinsatte Øverland Bro har vi også vært engasjert i 

(restaurering). 
 Vi fikk personlige invitasjoner fra Bærum Ordfører om å være med på 

Bærum kommunes frokost-kåseri om «Bærum i 125.000» i rådhuset i 
forbindelse med markeringen av at Bærum rundet 125.000 innbyggere. 

 Oppfølging av saken om sommerens opptørking av Åstadammen. 
 Fugletårn ved Ståvivannet 
 Friluftlivets uke – Sætern Gård 

 

 

 

 

Rør ut i elv 

Fortsatt fører mange rør ukjent væske ut i våre elver.  

Som her i et område ved Kirkerudbakken (Sandvikselva). 
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Våre sponsorer 
Vi får gratis møtelokaler i Kalkmølla Kulturstasjon ved Franzefoss, stor takk til 
anleggssjef Øystein Ulsletten hos Franzefoss Minerals AS!  

Vi fikk god sponsorstøtte fra Mustad Eiendom og Centra-gruppen. Tusen takk! 

 

 

 

 

 

Den svartelistede platanlønnen (Acer pseudoplatanus) til høyre. 

 

Legg merke til at den har avrundede bladkanter – ikke «piggete» som vår 
hjemlige spisslønn som vises til vestre i bildet. 

Langs våre vassdrag finnes den svartelistede platanlønnen spesielt ved 
Sandvikselva i området oppstrøms «Hamang bru» ved Bjørnegårdsvingen 
(sørsiden av elva). Her er stedvis platanlønnen mer tallrik enn spisslønn. 

Forvaltningstiltak er nødvendig for å stoppe spredning. 

Ungplantene til platanlønn tåler å vokse i skygge. Dette favoriserer platanlønn 
framfor andre treslag. Se Faktaark for platanlønn fra Artsdatabanken: 

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark244.pdf 

 

 

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark244.pdf

