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ASKER ELVEFORUM
Status rapport 06.08.18
Asker Elevforum ble stiftet 31.01.16 (etter Kommunestyrets initiativ/vedtak 10.11.15) for å bidra til at
Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger med biologisk mangfold, god
økologisk status, stor opplevelsesverdi og kulturminner bevares.

Asker Elveforum har gjort seg positivt bemerket både i lokalsamfunnet, Asker kommune og Fylkesmannen
– er styrets oppfatning basert på mange positive tilbakemeldinger og resultater (selv om vi langt fra er
fornøyd).
Vedlagt er vårens hovedsaker i 6 måneders perioden etter Årsmøtet 08.02.18.
Asker Elveforums brev til Plan- og Bygningsavdelingen kan nås gjennom en link på askerelveforum.no
eller søk i kommunens Tekniske saksarkiv. Noen generelle brev ligger bare i kommunens postliste.
Sommeren har tydeliggjorte behovet for vegetasjon langs vassdragene. Vegetasjon reduserer
temperaturøkning, uttørking og reduksjon av det biologiske mangfold.

1. Forvarsler
Semiaden søndag 9 september – vi har post ved broen ved utløpet av Semsvann. Bli med å bidra? Eller
stikk innom sammen med barn eller for en prat med oss.
Forum møte - vi tror det blir i september.
Tur langs Neselva – Asker Turlag åpner ny rundtur – vi tror det blir i september
Selv om rundturene er i Asker Turlags regi – så nevner vi det her siden rundturen er jobbet fram av Unn og
Vidar Skovli (også medlem i AE) og med dugnadsinnsats fra AE medlemmene Henrik Glette, Gjermund
Johre og Rolf M. Pedersen. Ny sti er laget slik at vi får en fin rundtur Skustadgata – Åstadlia – ny sti i skog
– ny sti langs jordet langs Neselva – I.F. Gjerdrumsvei – langs Neselva ved ABB bygget – Torstad gård til
Skustadgaten. Utbyggerne av Vestre Billingstad har bidratt med midler til den nye stien i jordekanten.

2. Aktiviteter avholdt våren 2018
Seminar «Forvaltning av urbane vassdrag» arrangert av 3 elvefora (Asker, Bærum og Oslo) i
Forskningsparken, Oslo 19.04.18. Svært vellykket med 130 deltagere og mange flotte foredragsholdere –
inkludert direktør Ragnar Sand Fuglum fra Asker kommune, Taran Aanderaa fra Asplan Viak (som også
sitter i vårt styre) og Tanja K. Guettler, prosjektleder på Vestre Billingstad.
Lærerseminaret Levende vassdrag 25.04.18 – for 2. gang deltok vi med forberedelser/foredrag/
undervisning sammen med realfagskoordinator i kommunen, Kommunalteknisk avdeling og Natur og
Idrett.
Elvetur langs Grodalselva 29.04.18 – resultat av samarbeidet med Asker Turlag. Vi gikk via
Kistefossdemningen i Heggedal ned langs østsiden av elva til Grodalen Mølle og retur langs vestsiden.
Foredrag om Askerelva ved vår styreleder Unn Orstein som ble invitert til NaKuHels historielag 30.04.18
kl 14:30. Rekorddeltagelse med 140 personer.
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Ryddet i elvebunn av Askerelva og Neselva – Store mengder plukket opp på de strekkene vi rakk. Takk
til Frode Leirstein, Bjørn Tangnes og Unn. Kommunen har tildelt oss ett strekk langs Askerelva i sentrum her plukker Anne Bjørklund og Unn hele året. Pippi Frogner fikk med seg mange (inkludert ordfører) og
har gjort en stor innsats i elvekanten langs Neselva fra Kiwi og nordover og ved utløpet under
plastaksjonen i mai. Håper alle bidrar i sitt nærområde. Asker Jeger og Fisk gjør en stor innsats flere steder.
Ordføreres miniseminar om plast - 14.02.18. Vi bidro med innlegg.

3. Kommentert utbyggingsplaner/reguleringsplaner/kommuneplaner
Hovedsakene som vi har jobbet med denne våren – og hvor det er for tidlig å vite resultater:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Høn – Landås – Fusdalskogen, kommentarer til Områdeplan sendt innen høringsfristen
15.06.18. Hovedfokus er bevaring av Fusdalskogen ved Fusdalbekken, håndtering av
overvann, plassering av fotballbaner, skjøtselsansvar og turvei
Bane-Nors oppstart av detaljregulering for nytt vendespor i Asker sentrum. 2 nye spor vil
krysse Askerelva og i Askerelvas kantsone i området fra utvidet Spikkestadbane bro til
utløpet av Bondivann. Asker Elveforum mener nytt vendesport må legges i fjell og at dette
alternativet ikke er tilstrekkelig utredet i henhold til Vannforskriften § 12. Formannskapet har
støttet ved at de har bedt om en Konsekvensutredning som inneholder dette alternativet. Bane
Nor inviterte Asker Elveforum til 2 lange dialogmøter i mai. Vi har også foreslått tiltak som
kan forbedre noen forholds langs Askerelva fra stasjonen fram til Spikkestadbroen.
Perleporten ved Fusdal. Innspill til planarbeidet ble sendt i februar. Ny invitasjon til innspill
med frist 30.august fordi F1 området av Fusdalskogplanen er overført fra Høn-LandåsFusdalskogen til Perleport planen.
Vestre Billingstad – bro nord for Bergerveibroen. Klagen er sendt til Fylkesmannen. 3,5 m
bred bro vil «punktere» et naturområde. Vi har ikke sagt nei til en lett smettveibro.
Føyka – Elvely. Vi har hatt 2 nye innlegg i Budstikka i år og vi har kommentert
Fylkesmannens svar på vår klage. Planens store negative konsekvenser for Askerelva og
Drengsrudbekka kan avverges ved justering av områdeplanen som vil redusere kostnader.
Kanskje årets sommer kan resultere i et nytt syn på planen? Om sommeren er vannføringen
svært liten og ekstrem liten denne sommeren. Vannføringen står ikke i stil med kommunens
planer.
Flytting av Varmestua fra Elvely til Askerholmen tett på Askerelva. Vi bidro med
argumenter til den politiske prosessen for å beholde Varmestua på Elvely som vil redusere
inngrep langs Askerelva. Høyre stemte ned de partiene som ønsket Elvely alternativet. Asker
Elveforum vil jobbe for å redusere konsekvensene for Askerelvas kantsone.
Røyken sentrum – hvor Skitthegga er sentral. Vi har deltatt i et høringsmøte ved oppstart av
planprosess.
Heggedal Vest. Vi hadde et dialogmøte med Tandberg Eiendom før jul. Vi håper at planen
blir justert for å øke beskyttelsen av Skitthegga og elvemøtet (fra Gjellumvannet).
Kommunedelplan klima, energi og miljø - er på høring med frist 28.09.18.
Temaplan sykkel – er på høring med frist 1.09.18. Styret har besluttet å kommentere gs-vei
fra Heggedal langs Gjellumvannet og Bondivann. Vi tror ikke fordelene kan forsvare
konsekvensene og alternative forslag bør fremmes.
Bondilia – er ikke sendt på høring, men vi har foreslått justeringer – bør følges opp.
Biterud B3 – vi håper at ny turveitrasee på tegningen justeres slik at bekkens/våtmarkens
vegetasjon som BioFokus har klassifisert blir bevart. Justeringen er marginal og har ingen
ulemper.

4. Positive resultater av våre kommentarer og klager
Asker Elveforum nevner noen saker hvor vi ser resultater etter vårens og fjorårets arbeid:
1.

Vestre Billingstad skjøtselsplan er kommentert. Kommunen har kommentert tilsvarende.
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13.

Søndre Bondi skjøtselsplan er kommentert og våre kommentarer inkludert.
Skiskytteranlegg. Vi har bidratt med en klage som stilte spørsmål som vi mente trengte
avklaring. Miljødirektoratet har jobbet lenge med saken og har satt nye krav på Fransekleiv
og som vi forventer også vil føre til bedre forhold på Solli.
Byggesak i Fjelkensvingen og Orestien
Utslipp av boreslam til Hukenbekken – politianmeldt av kommunen på bakgrunn av at vi
sporet utslippet og tok bilder mens det pågikk. Unn ble tipset av Tanja K. Guettler som
oppdaget hvit bekk. Rask utrykking er viktig når utslipp skal spores! Normalt skal
Brannvesenet tipses og rykke ut.
Tips om algevekst og andre utslipp – sendt til Kommunalteknisk avdeling som jobber med
å spore utslipp. Andre grunneiere er også kontaktet.
Damveien ved utløpet fra Bondivann – her oppfatter vi at utbygger og kommunen har
besluttet å ikke lage adkomst via Bondistranda og ny bro over Askerelva.
Kommunedelplan Vann – våre kommentarer er i stor grad hørt (brev og møte). Vi oppfatter
at vi var de eneste som ga vesentlige kommentarer.
Klagen på Vaskehallen – Fylkesmannen har sagt seg enig. Men av en merkelig grunn
ignorerer Plan- og Bygningsavdelingen Fylkesmannens konklusjon om at dispensasjon skulle
ikke vært gitt. Vi laget en liste med forslag til tiltak som kan redusere konsekvensene av
dispensasjonen.
Kistefossdemningen – vi tror at våre innspill har bidratt til at Fylkesmannen har gitt
tillatelsen med en lang rekke betingelser som vil redusere konsekvensene ved rehabilitering
av demningen (start høst 2018).
Snøbrøytning til elv – vi har purret på kommunen flere ganger om at vei/parkeringsplasser
ikke skal deponere snø i elvekant pga av mikroplast fra veistøv, søppel og at store
snømengder bryter ned kantvegetasjonen. I vinter sendte kommunen brev til ca. 10 ansvarlige
og påtalte forholdene. Vi bidro med bilder og eksempler.
Fremmede arter – vi har gitt mange innspill, purringer, forslag til informasjon til grunneiere
– men er enda ikke helt fornøyd med kommunens innsats. Asker Skiklubb har nå i 2 år gått
løs på Kanadagullrisen i den store og bratte Føykaskråningen.
Sabima har en flott kampanje på Facebook om viktigheten av kantvegetasjon – vi tror vi
har bidratt med innspill ved oppstart av arbeidet.

Vi forsøker å følge med på det som skjer – sjekker politikernes sakslister, deltar på fagseminarer etc. Men
vi er også avhengig av å bli tipset. Mindre byggesaker er det nesten umulig å følge med på hvis vi ikke
blir tipset. Styremedlem Torger H. Ugstad bor i Hurum og styret har startet med å forsøke å følge
med/kommentere det som skjer i Røyken og Hurum.

Flere medlemmer?
Minner om askerelveforum.no og Facebook Asker Elveforum. Husk å «Følge» og ikke bare «Like» for å sikre
at informasjonen kommer til deg.
Henvendelser – se bunnteksten nedenfor.
Kontingent 100 kr. Konto: 1503.72.56991. VIPPS Asker Elveforum/18930.

Hjertelig hilsen
Styret i Asker Elveforum
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