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Bærum Elveforum ønsker velkommen til 
forummøte om Engervann 

 
tirsdag 13. november 2018 kl. 1830 – 2100 

på Kalkmølla Kulturstasjon 

Hensikten med forummøtet er å orientere om Engervannets historie og 
naturverdier. Engervann er en unik brakkvannsforekomst. Fra Sandvikselva 
og Rønne elv kommer ål, laks og sjøørret opp i Engervann og vandrer 
videre opp i Øverlandselva. I og langs Engervann er det en rik flora og  et 
yrende fugleliv. Engervann er et viktig tur- og rekreasjonsområde. 
 
Byen Sandvik vokser. Krav til arealer til samferdsel, boliger, næringsbygg 
og idrettsformål er stort. Det er også kravet til nærliggende natur- og 
rekreasjonsområder. Kan Engervann bli et enda mer attraktivt 
naturområdeområde for planter, fugl, dyr, fisk og mennesker? Kan 
Engervann bli vernet som et naturreservat?  

Våre sponsorer: 



1830 Velkommen, om Bærum Elveforums prosjekter i 2018  

Bo Wingård har cand.real. med hydrologi som hovedfag fra 
Universitetet i Oslo. Har jobbet i NVE, Universitetet i Oslo, NKI, 
Miljøverndepartementet, Forskningsrådet og Multiconsult. 
Utenlandsoppdrag i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa for 
NORAD, Verdensbanken og FN. Leder av Bærum Elveforum.  

1845   Engervann fra vikingetiden til idag 

Harald Kolstad har vokst opp nær Isielva. Har studert etnologi 
ved UiO, skrevet bøker om antikviteter, og vært meget aktiv i 
Asker og Bærum Historielag i en mannsalder. Han har laget en 
grundig rapport om Ståvibekken. 
 

1900 Engervann – en viktig brakkvannslokalitet 
Ruben Pettersen er en nysgjerrig biolog med en PhD fra Centre 
for Ecological and Evolutionary Studies ved UiO. Han har jobbet 
hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Veterinærinstituttet, og 
er nå ansatt i Norsk Institutt for Bioøkonomi. På privaten er han en 
ivrig fotograf, og tar bilder over som under vann 

1915 Engervannets betydning for ål, laks og sjøørret 
Morten Merkesdal er utdannet utmarkstekniker fra Evenstad i 
1983. Ansatt i Bærum kommunes avdeling for natur og idrett. 
Hovedoppgavene er drift av Hamang klekkeri og oppfølging av 
alt som har med livsmiljøet for anadrom fisk å gjøre. Familiemann 
bosatt ved Kolsås, med stor interesse for fisk og fiske 

1930	Plantelivet	rund	Engervann	 
Svein Olav Drangeid har hovedfag i botanikk om lyngheier. Har 
arbeidet som lektor i videregående skoler, og er nå pensjonist. 
Han har alltid vært interessert i planter og natur, og er for tiden 
styremedlem i Norsk botanisk forening.  Han har bodd i Asker 
kommune de siste 30 årene.  

1945 Engervann – en viktig fulgelokalitet  
Terje Bøhler har studert biologi ved Universitetet i Oslo, og har 
hatt prosjekter/jobber for Miljødirektoratet, Fylkesmannen i 
Buskerud, NIBIO, Oslo Våtmarksenter og Bærum kommune. Han 
har skrevet boken Fuglelivet i Asker og Bærum. Representerer 
Norsk Ornitologisk Forening.   

2025 Engervann som tur- og rekreasjonsområde  
Eilev Gunleiksrud er utdannet ved NMBU som jordskiftekandidat 
og arealplanlegger. Han har arbeidet i Gulating jordskifterett, 
Notodden kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Har 
fra 2005 jobbet i Natur og Idrett i Bærum kommune, og er i dag 
avdelingsleder for Park, Landbruk, Natur og Kulturvern. 

2040 Hva er spesielt med Engervann?  
Det er fem vel som grenser til Engervann: Vestre 
Løkeberg Vel, Løkeberg Vel, Løkkeåsen Vel, Sandvika Vel 
og Engerjordet Sameie og Vel. Vi har inviterte velene til 
å fortelle hva de mener om Engervann som natur- og 
friluftsområde i Sandvika by. 

Forummøte om Engervann - program 

2005 Pause 

2055 Oppsummering, veien videre 

2100 Slutt 


