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Oppsummering av forslagene etter flere dialogmøter i februar/mars 2017
Asker Elveforum har vært invitert til flere dialogmøter i februar/mars med KTA, PBA og Komité TNF, se
vedlagt liste. I hvert møte har vi vært konkrete på forventninger og forslag – i vår fokus på å beskytte og
restaurere vassdragene med kantsoner som levested for planter og dyre – slik at vassdragene bidrar til å
binde sammen grønnstrukturene. Vegetasjonen hindrer erosjon, renser overflatevann, er en sedimentfelle
og reduserer konsekvensene av flom – på elven selv og på omgivelsene.
Komitè TNF inviterte oss til å komme med forslag og i møtet 06.03.17 uttalte et medlem at Asker
Elveforum burde sende inn forslagene pr brev. Derfor gjør vi det herved i et samlet brev til dere alle som på
en eller annen måte er delaktig i målet om å oppnå en god kjemisk og økologisk status innen 2021.
Forslag:
1. Styrke samarbeidet mellom avdelingene som jobber med saker som påvirker vassdragene
2. Styrke kunnskapen hos hver saksbehandler/prosjektleder
3. Seminar med interne og eksterne foredragsholdere,
o For eksempel BioFokus foredrag bestilt av Realfagskoordinator, Fylkesmannen, NVE,
spesialist på Vannforskriften §12 (samfunnsnytten vs. miljø) og spesialist på Miljørett
(Nicolai Kristoffersen Winge, Ph.D. Førsteamanuensis i rettsvitenskap., Instituttleder
eiendom og juss, Ås, bor i Asker) + Thomas Westly om Naturmangfoldsloven
4. Hensynsonene langs vassdragene bør utvides p.g.a. kjemisk status/økologisk status/flomproblematikk
5. Skjøtselsplaner for vassdrag med kantsonene – som utbyggere, drift, prosjekter må forholde seg til
a. Høy kunnskapsbasert innsats for å lage en skjøtselsplan for Neselva – «eksporteres»
b. Lage fakta ark for skjøtsel av vassdrag med kantsoner
c. Informasjon til grunneiere langs vassdrag (inkludert landbruk, hestehager etc)
d. Alle som graver i kantsonen må tar vare på jorden - for revegetering
6. Beplante smale kantsoner mellom vei og elver, bekker, vann – redusere avrenning og forurensning
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» - bruke workshops
Kommunedelplan: Grønnplan (ikke vente til kommunesammenslåingen)
Kommunedelplan: Biologisk mangfold
Ressursbase med alle rapporter om biologisk status i Asker
Artskartleggingsprosjekt
Askerelvas elvemuslinger som nå vokser i Austevoll - planlegge tilbakeføring og beskyttelse
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13. Asker Elveforum ønsker regelmessige dialogmøter for å drøfte saker og felles befaringer
a. Gjerne med flere avdelinger samtidig
14. Asker Elveforum representerer vassdragene og ber om å få “nabovarsel”
15. Svar på henvendelser og høringsbrev fra Asker Elveforum som gir mulighet til å følge med:
a. Svar - med relevante og dokumenterbare begrunnelser
b. Informere når resyme av uttalelser med svar er lagt ut på byggesak
c. Informere om når saken tidligst kommer opp i komité eller Bygningsråd
Terje Lindberg (H), leder i Komiteen TNF, oppsummerte i dialogmøtet 06.03.17, slik som vi noterte
det, at det er mye å gjøre for å få synkronitet mellom kommunen og det frivillig arbeid. Vi oppfattet at
han sa at frivillige tilbyr kompetanse og finner avvik. Nøkkelen er kommunikasjon, finne
arbeidsformer som fremmer utvikling og påvirkning. Frivillige spiller en viktig rolle og det må lages
nærdemokratiordninger.
Asker Elveforum mener at vi bidrar med arbeid og kompetanse – og håper på ytterligere samarbeid.

Vennlig hilsen
Asker Elveforum
Sign.
Unn Orstein, siv.ing.
Styreleder
Vedlegg – liste over dialogmøter
29.11.16
13.02.16
16.02.17
22.02.17
03.03.17
06.03.17

Møte med Fuglum, Guderud, Funderud, Kimmels de Jong
Storhøring om Vestre Billingstad i Kommunestyresalen for bl.a. Bygningsrådet
Møte med KTA v/Funderud
Fellesmøte med KTA v/ Ekerholt (med flere organisasjoner)
Møte med PBA v/Lie, Guderud, Hasvold
Årlig dialogmøte i Komité Teknikk, Kultur og Fritid (med flere organisasjoner)
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