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Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM-OA): fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

Kopi til:  

Christian Hillman (FM-OA) fmoachi@fylkesmannen.no 
post@baerum.kommune.no post@baerum.kommune.no 
Bærum Kommune ved Eilev Gunleiksrud eilev.gunleiksrud@baerum.kommune.no 

 

Forslag: Engervann som naturreservat (del 2) 

 

Ref følgende e-Post  fra Miljødirektoratet: 

Ber om forslag til supplerende verneplaner 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/onsker-forslag-til-nye-verneomrader-fra-fylkesmennene/id2617622/ 

 

Som nevnt i vårt forrige brev til FM-OA om samme, datert 16/11-2018, mener vi at 
brakkvannslokaliteten Engervannet bør etableres som et naturreservat bl.a. for å sikre at alle 
naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder. Engervannet er etter vårt 
skjønn en rik og viktig våtmarkslokalitet som ut i fra naturverdier alene burde kunne tilfredsstille 
krav til naturreservatstatus. På våre hjemmesider www.baerumelv.no under artikkelen 
”Forummøte om Engervann tirsdag 13/11” har vi bl.a. lagd en foreløpig liste over relevante 
naturfaglige arbeider ved og i nærheten av vannet (se neste side). 

Under har vi forsøkt å oppsummere noen av de viktigste grunner til hvorfor vi mener 
Engervannet bør innlemmes som et naturreservat: 

 

1. Engervannet bør etableres som et naturreservat bl.a. for å sikre at alle naturtyper er 
tilstrekkelig representert i norske verneområder. Engervannet er en viktig 
brakkvannslokalitet og en naturtype som (kanskje) ikke er innlemmet i dagens 
verneområder.  

2. Engervannet er under sterkt press fra en stadig voksende Sandvika by, og mange forslag 
til bruksendring av vannarealene dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Senest nå i 
forbindelse med kommunens arbeid (politikernes søken) med å flytte Bærum 
sportsklubbs fotballbane fra Kadettangen til Engervannet (fylle igjen store deler av 
vannet). 

3. Engervannet er et viktig rekreasjons- og nærturområde for en sterkt voksende 
lokalbefolkning. Helsegevinster av grønne lunger, opplevelser/pusterom, 
undervisningsarenaer for barnehager og skoler som ligger nært, og det er lett 
tilgjengelig. Denne funksjonen vil bli enda viktigere etter hvert som urbaniseringen 
øker. Bedret folkehelse! 

4. Vannet har viktige funksjoner for fuglelivet (leveområde, trekkområde og myteområde). 
Dette er godt dokumenter flere steder (se linker på neste side). 

5. Engervannet fører laks og sjøørret fra sjøen og opp i Øverlandselva (som renner ut i 
Engervannet). Vannet er en viktig ”transportetappe” til gyteplassene litt lenger opp i 
Øverlandselva. 
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Vi har jobbet litt med å samle naturfaglig dokumentasjon på ulike arbeider som er gjort ved 
Engervannet og dets nærområder. Under følger noen linker til disse som altså er å finne på våre 
hjemmesider (klikk her). Dette er på ingen måte noen komplett liste over naturverdiene, men 
viser etter vårt skjønn at området er vært å verne (klikk på linkene under): 

1. Samledokument med oversikt (og linker) til naturfaglige arbeider (Johnny R. Pedersen) 
2. Fuglelivet ved Engervann (vannet har viktige økologiske funksjoner for fuglelivet. T. 

Bøhler) 
3. Vannet er en viktig brakkvannslokalitet (Ruben A. Pettersen, NIBIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Bærum Elveforum 
www.baerumelv.no 

Bo Wingård, leder (abwin@mac.com) 
Terje Bøhler, sekretaiatsleder (terbo@online.no) 
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