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Kommentarer til politisk program 

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. 

Bærum er en vassdragskommune. Isielva, Sandvikselva, Lomma, 
Øverlandselva og Lysakerelva har hver sin historie. Det har også de 
mindre vassdragene, som Stabekken og Bekkestubekken. Fra de tidligste 
tider var elvene og bekkene en livsnødvendighet som drikkevannskilde 
både for folk og buskap. Etter hvert bygde man både industri og boliger 
inn mot elvekantene. Krav til større utearealer ved denne elvenære 
bebyggelsen førte så til at arealene inn mot elvebreddene ble bygd ut, og 
kantene ned mot elven ble stadig brattere. De mindre vassdragene ble 
ofte lagt i rør. Snart ble elve- og bekkenære arealer mange steder uegnet 
som tur- og rekreasjonsområder. Og når ingen brukte arealene, grodde de 
fort igjen. Ytterligere forsøpling og forurensning ble ofte resultatet.   

Dessverre er denne historien en realitet langs store deler av våre 
vassdrag. Bærum Elveforum ønsker å sette fokus på denne historikken. 
Våre elver og bekker representerer egentlig en fantastisk verdi som må 
utnyttes og forvaltes med ”ny giv”. Store deler av Bærums vassdrag er i 
mindre god forfatning. Men med politisk fokus, vilje og drahjelp kan de på 
ny komme til heder og verdighet – til beste for Bærums befolkning og 
naturen selv.  

 

Generelt ønsker vi at partiprogrammet skal synliggjøre: 

1. Forvaltning av Bærums vassdrag må adskillig høyere opp på den 
politiske agenda, både for å restaurere misskjøttede elvearealer tilbake 
til friområder for publikum, og for å hindre fremtidig nedbygging. 

2. Politikerne må håndheve en streng praksis for å unngå at våre elver 
blir offer for en bit-for-bit nedbygging.  

3. En minstebredde på byggeforbudsonen, slik den er fastsatt i 
kommunedel- og kommuneplaner, må håndheves strengt for at denne 
fantastiske elvenaturen skal kunne bevares til glede for våre 
etterkommere - i all framtid. Kommunens egne bestemmelser for 
bredden på kantvegetasjonen må følges opp. 

4. Bærums elvemiljø skal være et fellesgode og kilde til sunnhet, glede or 
rekreasjon.  

5. Kommunens planer for bekkeåpning må følges opp. Bekkeåpning skal 
vurderes i alle regulerings- og byggeplaner der dette er aktuelt. 

  



   

 

 

Av konkrete saker ønsker vi at programmet skal inkludere: 

a) Vassdragsleden dreier seg om å etablere og vedlikeholde et nett av 
stier og turveier langs vassdragene fra fjorden til Marka. Det er behov 
for bedre vedlikehold. Ofte er stilleområder lagt til vassdragene. Man 
må gjøre disse attraktive ved å sette opp benker og rasteplasser. 
Badeplassene må settes i stand – viktig tiltak for å få folk i alle aldre ut 
i sitt nærmiljø.  

b) Turstier:  
 Turstien langs Isielvas vestre side må gjøres ferdig.  
 Turstien fra Nybrua til Bjørum langs Isielvas østside må etableres.  
 Den tidligere ferdselsåren langs Glitredammens østside og videre 

nordover langs Lomma må re-etableres.  
 Det må etableres (smale) stier langs Østernbekken der slike ikke 

finnes.  
Når dette er gjort kan man gå elvelangs fra Sandvika til Marka langs 
Isielva, Lomma og Øverlandselva i naturskjønne friluftsområder, slik 
det allerede er mulig langs Lysakerelva. Dette vil befolkningen ha 
glede og nytte av, samtidig som naturmangfoldet blir opprettholdt. 

 
Den koselige gamle brua ved Øverland Gård (foto terje bøhler) 

 
Guffen algevekst i elvebunnen i Øverlandselva 

(foto terje bøhler) 

 
Avrenning fra Hagajordene 

(foto terje bøhler) 
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