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ASKER ELVEFORUM
Asker Kommune
post@asker.kommune.no
Marte Helene Lie, Plan- og Bygningssjef
Tor Arne Midtbø, Kommuneplansjef
cc: Bygningsrådet ved Nina Ekren Holmen, leder
cc: Asker Skiklubb ved Steinar Bustad, formann

Asker, 19.04.16

Kommentarer til Føyka-Elvely Områdereguleringsplan - 1. gangs høring
Asker Elveforum har allerede sendt inn sine hovedkommentarer til Områdereguleringsplanen, se brev
datert 03.04.16.
Asker Elveforum videreformidler herved informasjon som vi mener kan være nytting i arbeidet med en
justering av den del av Områdereguleringsplanen som angår Askerelva spesielt, men også
Drengsrudbekken:
«Biodiversitet implementert i landskapsarkitektur – et prosjekteksempel fra Asker sentrum» er
Masteroppgaven til landskapsarkitekter Inger-Lill Eikaas og Helene Rousse, Universitetet for miljø- og
biovitenskap, Institutt for Landskapsplanlegging, Ås. Datert 15.05.13. Rapporten er tilgjengelig på
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/188552 og ved å kontakte:
ingerlill.eikaas@gmail.com.
Rapporten er oppsummert i vedlagte presentasjon som ble framført av Inger-Lill Eikaas i Asker
Elveforums åpne møte 11.04.16 hvor Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø også var til stede.
Presentasjonen ble meget godt mottatt av forsamlingen og viser hvordan økt kunnskap kan gi løsninger
som ivaretar og forbedrer naturmangfold og samtidig ivaretar menneskers opplevelser. I presentasjonen
og etterfølgende dialog ble vi rådet til å ha vegeterte og myke kanter langs elva, beholde eksisterende
vegetasjon, restaurer området ved å plante trær, busker, blomster som dyr, fugler, insekter liker, forbinde
grønne områder som nesten henger sammene. Elveløpet bør ikke endres, høre lyden av rennende vann er
bedre enn stillestående dammer. Broer istedet for kulverter slik at dyrelivet kan bevege seg under broen.
Kantvegetasjon mot urbane områder bør være lineære for at dyrelivet som holder seg i grønnstrukturen og
ikke forviller seg ut.
Presentasjonen anbefaler også en økt fokus på å forbinde eksisterende grønnstrukturer i Asker slik at det
blir sammenhenger fra øst til vest og nord til sør. Grønnstrukturen fra Sem til Bondivann langs Askerelva
og videre til Heggedal og Blakstad er en særs viktig korridor for å binde sammen mange grønnområder.
Vi anbefaler at dette arbeidet brukes for en justering fram til 2. gangshøring i tillegg til bruk ved en
detaljering av området langs Askerelva og Drengsrudbekken
Vennlig hilsen
Asker Elveforum
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________________
Unn Orstein, Leder
Vedlegg: separat pdf fil som presenterer masteroppgaven
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