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Viser til Bærum kommunes forslag til reguleringsplan for Tjernsmyrområdet.  

Forslaget angår veisystemer som omringer et tidligere tjern, Tjernsmyrtjernet (også kjent 

under navnet Lysakertjernet) vest av Lysaker (se kart under). Dette tjernet var et riktig idyllisk 

tjern så sent som i 1980-årene, omkranset med løvskog og en plen/eng i dets sørvestre 

myrdrag. Imidlertid, det næringsrike tjernet har nå grodd igjen til en takrørbevokst myr og det 

siste vannspeilet forsvant for noen år siden. Snart er det bare tett kratt der tjernet en gang var.  

I forbindelse med det kommende veiarbeidet mener Naturvernforbundet i Bærum (NiB) at det 

idylliske Tjernsmyrtjernet skal gjenskapes. Dette er også i tråd med Fylkesmannens 

høringsinnspill av 3.11.2017: «Dersom det må gjøres inngrep i naturtypen bør det vurderes 

om det kan gjøres tiltak for å forbedre tilstanden i den gjenværende delen av lokaliteten».  

Tjernsmyrtjernet var et næringsrikt (eutroft) tjern beliggende i Bærums lavereliggende deler, 

der kalkstein dominerer i berggrunnen. Tjernet var derfor kalkrikt og definert som naturtype 

kulturlandskapssjø – et spesielt næringsrikt tjern. Synd at det forsvant. Her var (er?) den 

sjeldne storsalamander (ref. Naturbase.no), samt en hettemåkekoloni. Her fantes hekkende 

sivhøne (rødlistet fugleart, kode VU). Fra floraen kan nevnes sjeldne arter slik som 

dronningstarr, tuestarr og myrtelg (rødlistete, kode VU), tidligere også den sjeldne knottblom 

(fredet).  

Nå har tjernet blitt en hengemyr, gjengrodd med takrør og uten åpent vannspeil. Med enkle 

grep kan man gjenskape dette tjernet som var så viktig for flere kalkmyrarter. Det er anført 

som «høy verneverdi» i Naturbase, som en av de siste kalkmyrene i regionen. Nå er tiden inne 

for avbøtende tiltak og gjenskape dette viktige tjernet. Med et åpent vannspeil kan det også 

lages en idyll langsmed turstien mellom næringsbyggene i øst (mot Lysaker) og til 

bygningene langsmed Philip Pedersens vei i sør, sikkert også sett fra Prof. Kohts vei på 

nordsiden. Se foto tatt fra gangstien høsten 2018. 
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I forbindelse med byggearbeidene vil det være mulig å få en gravemaskin med lang grabb 

utover myra fra sørsiden, fra næringsbyggene i Philip Pedersens vei. Graving må gjøres 

vinterstid dvs før salamanderne kryper ut av dvalen og fordi bakken må være bunnfrossen for 

å tåle vekten av en gravemaskin. En del trær bør fjernes, både for å få større vannspeil og for å 

komme til med maskinen. 

Gjenåpning av tjernet, med en dybde på 1,5-2m, vil gjenskape dyrelivet i dette kalkrike 

tjernet, og i tillegg bli en idyll for folk i området - ikke minst sett fra gangstien. I henhold til 

kommuneplanen bestemmelser står det at i forbindelse med regulerings- og byggeplaner skal 

det vurderes om lukkede vassdrag kan åpnes. Nå er Tjernsmyrtjernet ikke et lukket vassdrag, 

men en gjengrodd våtmark. Men det går ut på det samme, bare det at biologisk mangfold her 

har enda større potensiale – enda viktigere (for bl.a salamandere, sivhøne, og andre 

våtmarksarter). For at storsalamander skal bevares som norsk art er det nødvendig at 

leveområdene restaureres, og evnt lage til nye dammer. En gjenskaping av Tjernsmyrtjernet 

vil også skape en lokalitet som forbinder salamanderbestanden på Fornebulandet med resten 

av Bærumslandskapet.  

Gjengroingen har blitt forsterket av at de voldsomme utbygginger i nærområdet har, drastisk, 

endret vanntilførsel og avrenning. Nå er det tid for å bøte på skadene. Vi vil tro at en del 

bedrifter i området vil kunne være tjent med å være med å betale for gravingen som et ledd i 

sin miljøprofil. Dessuten får de tilgang til et idyllisk tjern.  

NiB står gjerne tilgjengelig som rådgivere om vårt forslag realiseres. Det gjør også Norsk 

Zoologisk Forening vedr. salamanderne og Norsk Ornitologisk Forening vedr. fuglene.  

 

    

Tjernsmyrtjern (Lysakertjern) på Lysaker sett fra gangstien i øst 3.10.2018. Foto: Morten 

Bergan 



 

Tjernsmyrtjern (Lysakertjern) på Lysaker. Legg merke til at åpent vannspeil er borte og enga 

har grodd til med bjørkekratt. Foto google kart. 

 
Kart over Tjernsmyrtjern (Lysakertjern). Kartgrunnlag: Naturbase/Statens kartverk. 
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