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Lysakervassdragets Venner

februar 2007
Tross en pause i utgivelse av FÒÐNYTT har ikke foreningen vært i vinterdvale. En rekke
møter og høringsrunder har krevd vår deltagelse og et par hendelser har bragt oss ut i
mediene. Men først skal vi få ut den viktigste meldingen:
Årsmøtet holdes tirsdag 6. mars. Dette betyr at eventuelle forslag som skal tas opp på møtet
skal være innsendt innen tirsdag 20. februar. De kan sendes inn innen utgangen av februar.
Forslag til valgkomiteen kan sendes lederen, Finn Wilhelmsen (67 53 58 66).
Det viktigste nyheten om årsmøtet er at vi har fått Terje Blindheim, leder i Stiftelsen Biofokus
til å holde et bildekåseri ”Naturverdier langs Lysakerelva” basert på en omfattende
kartlegging av dyre- og planteliv langs vassdraget fra Sørkedalen til Lysaker. Kartleggingen
avdekket en rekker sjeldne arter særlig sopper og moser som vokser på falne og gamle trær.
Vannbruksplanarbeidet er i gang. Kartleggingen som Blindheim og kolleger har
gjennomført, er et forarbeid til planen. Den formelle igangsettelsen ble kunngjort med
avisannonser 19. januar. Vi gjengir omfanget av arbeidet fra Friluftsetaten i Oslos
internettsider, men kan bare oppfordre medlemmer til å se på kartene over planområdene:
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/elver/lysakerelva/planarbeid/
Målet: Bærekraftig, sammfunnsøkonomisk og samordnet arealbruk i vassdraget.
Planen skal sørge for:
– bærekraftig bruk av ressursene som innebærer både bruk og vern av vann og
vassdragsnære arealer i kort- og langsiktig perspektiv
– opprettholding eller opprettelse av kjemisk og økologisk status etter vannforskriften
– samordnet planlegging og arealbruk i og langs vassdraget og over kommunegrensene
Tema:
– redegjørelse for vassdragets role i drikkevannforsyningen
– reglementet for styring av demninger for å sikre minste vannføring og hindre flom
– ansvarsfordeling for flomforebygging og –skader
– tilpasning til klimaendringer
– behov for utvidelse av det ubebygde beltet langs elver og bekker
– reduskjon av forurensning (utslipp, sedimenter og søppel, inkl. hageavfall)
– håndtering av overvann (avrenning fra bebygde arealer)
– beskyttelse av sjøørret og laks
– fastsettelse av bredder på vegetasjonsbeltene langs elve- og bekkeløp
– sikring av og skjøtselsrutiner for viktige naturtyper
– sikring av og skjøtselsrutiner for kulturminner og –miljøer
– opparbeiding og vedlikhold av turveier
– tilrettlegging for tradisjonelt friluftsliv
– forslag til aktuelle bekkeåpninger
Kommentarer, forslag eller spørsmål til planarbeidet kan formidles gjennom LvV. LvV
bemerker at begrepet «vassdrag» begrenses til et 100 metersbelte langs større elve og bekker.
Et kjennetegn for Lysakervassdraget er at det samler vann gjennom et finmasket nett av
myrer, tjern, småbekker og sig som også bør beskyttes. Begrensningen til belter langs elvene
utelukker store skogbruksarealer hvor vei- og skiløypebygging sterkt påvirker vannkvaliteten.
Sør for Ankerveien er kantsonens store friarealer: Lysejordet, Mellomøra, Fossum Sør, Saga
(v/Grini mølle), Grini badeplassog Jar tatt med i planområdet.
Det er viktig at ønsker og behov blir presentert for de ansvarlige på et tidlig tisdpunkt. Derfor
forsøker LvV å få til et møte før påske med Vel og foreninger som representerer brukere av
Lysakerelvas kantsone. I september ble det antydet at det skulle settes opp referansegrupper
fra interesseorganisasjoner, men mye tid ha gått uten at det politisk tunge styret har fattet de
nødvendige vedtakene.
VEND!
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Skader i skogen ved Elvefaret er tragisk for alle som innser at det er sammenhengende
naturområder som fremmer naturverdiene i vassdraget. I et 30-meter stor område like
nedenfor turvei A1, 50 meter sør for svingen i Elvefaret, er samtlige store trær og en del
underskog angrepet med øks eller barkespade og i et tilfelle en tollkniv, som brakk av slik at
vi fant bladet i treet. Hensikten er ikke klar. «Sinnsykt» er den første tanken som slår en.
Skaden vil nok redusere skyggevirkningen fra trærne fordi de frodige grenene på solsiden av
hvert tre blir glisne. Hvis noen medlemmer har opplysninger i saken kan LvV formidle dem til
myndighetene. Friluftsetatens webside forteller at saken blir anmeldt.
Dette er ikke det eneste inngrepet som har funnet sted. Nedenfor Snaret 14 og 16 på
Eiksmarka er store trær hogget og veden er pent stablet. Da Bærum kommune undersøkte
saken fikk de beskjed at hoggingen var for ”å åpne en tidligere akebakke” på et område som
Eiksmarka Vel eier. Kommunen godtok dette uten å kontrollere fakta. Eiendommen ble
faktisk overført til en egen organisasjon i fjor slik at Eiksmarka Vel ikke disponerer arealet
alene, – og hasselkratt fremdeles hindrer aking.
Disse to sakene viser hvor viktig et forvaltningsnærvær er for å beskytte bynære friområder.
Man regner at ca. 500 meter er spaseravstanden som gir folk tilhørighet til parker eller åpne
arealer. Dette tilsier at ca. 12 000 mennesker sokner til Lysakerelvas kantsone. Verdens
erfaring innen naturforvaltning tilsier at slike områdene krever daglig tilsyn og aktivt vedlikehold. Og Norge er ingen Utopia hvor alle setter fellesskapets beste foran egen fordel.
LvV’s klage over Mustadutbyggingen på CC Vest er ikke tatt til følge av Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Fylkesmannens eneste begrunnelse for å kaste klagen er forvaltningsprinsippet at kommuners selvstyre ikke skal overprøves uten at det kan påvises saksbehandlingsfeil. I avgjørelsen peker Fylkesmann faktisk på at Oslo kommunen har gått vekk fra et
vernet 30-metersbelte som ble nedtegnet i 1993-reguleringskartet. Dessverre var den
reguleringen bare rådgivende!
Viktigheten av en fysisk skille mellom mennesker og Lysakerelva illustreres av det også i år
deponeres skitten snø rett ned i elva fra parkeringsområdene rundt Lilleakerveien 14
(Elixia/Binders). Etter henvendelse har LvV fått løfter om forbedring hos Mustad Eiendom.
Vennligst meld i fra dersom mer snø dyttes utover elvebredden!
LvV skal arbeide videre for å få Mustad til å innse at elva trenger mer beskyttelse enn det
vises til i tegningene som ble leverte som grunnlag for kommunens regulering.
Saken viser at det er bare gjennom tidlig innspill at en reguleringssak kan overprøves, og at
flere etater må vekkes gjennom avisoppslag til å vise sitt ansvar. Våre venner ved Jarmyra har
også erfart dette nylig med Bærums vedtak om byggingen av en stor sportshall på den skjønne
sletta som er nær beslektet med Lysakerelvas egne sletta – ved Lysejordet
Minikraftverk under Granfoss. Plan- og bygningsetaten har sendt ut på høringen sin
anbefaling av Mustad og Statkrafts prosjekt for Spikerverkstomta rett ved fossen. En
ingeniørrapport om forhold inn og ved elva gir klar bekjed om at laks og sjøørret gyter under
fossen, men tvil om vannføringen er feid vekk med henvisning til at verket krever lite vann i
forhold til gjennomsnittsvannføring på ca. 4,5 kubikkmeter per sekund (kbm/s). Den aktuelle
statistikken er hvor mye av tiden vannføringen overstiger den som trengs for å drive turbinen
uten å være til sjenanse for fossen. LvV har oversendt PBE sine data om vannføringen som
viser at turbinen vil bare kunne kjøres ca. halvparten av året.
Som andre gjøre det. For alle som ønsker å sette seg inn i andre elveforvaltningsregimer enn
det norske kommunale, kan det anbefales ei elvegruppe i styrelederens fødeby som fikk en
bevilgning til å presentere sin historie som websider. Uten å påstå at erfaringene kan overføres
direkte til norske forhold kan det anbefales som tankevekkende lesing:
http://www.mcmc.org.au/Myer_Making_Waves/Index.htm
Husk årsmøte tirsdag 6. mars kl. 19 på Ullern idrettsforeningens klubbhus.

