
Mustad Nord 

Som meddelt i forrige Fod-

nytt har LvV klaget både 

saksbehandling og utfall av 

Oslo kommunes behandling 

av Mustads planer for bolig-

bygging rundt Granfosslok-

ket, et gigant prosjekt med 

lokk over Ring 3. LvVs klage gjelder nord-

vestsiden av tomten. Fylkesmannen har 

antatt klagen til behandling. 

Klagen gjelder tre bygg hvor kommunen 

ikke har tatt det nødvendige hensyn til 

verdien av turveien og elva for tusenvis 

mennesker. I beste fall kan klagen føre til 

at byggomfang reduseres med 20 %, d.v.s. 

at boliger for inntil 200 mennesker fjernes 

fra planen. Dette er et uvesentlig reduk-

sjon i løsning av Oslos ”bolignød”, som er 

politikernes begrunnelse for å tillate ut-

byggingen. 

Tross klagen har Oslo kommune begynt 

forhandling med Mustad om kravet at vei-

ene rundt området skal være utbedret før boligfeltet som LvV har klaget 

over, evt. tas i bruk. Mustad kan lett finne på å utsette eller sløyfe bolig-

bygging, akkurat som er gjort ved Lilleakerveien 4, som er blitt et rent kon-

torbygg etter enorme inngrep i de naturlig elvebreddene. 
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Lysejordet som utendørs klasserom 

Det er blitt nevnt tidligere i vårt blad at Oslo Elveforum har fått en bevilg-

ning fra Den naturlige skolesekken for å utarbeide materiell som hjelper 

lærere å ta i bruk områder langs vassdrag i Oslo og Bærum i naturfags 

undervisning. På et oppstartsmøte for prosjektet ble LvV bedt om å samle 

den betydelige mengde med stoff som er utarbeidet særlig om Lyseakerelva 

til dette formål. Som et område med god plass og med bra buss- og bane-

forbindelser, er særlig Lysejordet (både sletta og akebakken) godt egnet til 

skolebruk. Flere lokale skoler allerede bruker området hyppig. 

Det er dessverre en bred oppfatning i de politiske kretser i Oslo at det er 

for godt om plass langs Lysakerelva. Dermed må argumentene for å bevare 

dette friområdet mot utbygging forsterkes ved hver mulighet. Uten å gå 

inn på kriteriene for vellykket boligfortetning, må det fastslås at dagens 

grøntområde er så verdifullt at det ikke er aktuelt å bygge tett inn på det 

engang, og langt mindre å lansere byggeplaner for selve kantsonen. 

LvV har en strategi som bygger på tre prinsipper: økt bruk, økt kunnskap 

og økt medvirkning. Og alle disse kan aktivere folk langs vassdraget. 

En lærer som skal bringe sin klasse til Lysakerelva trenger veiledning: 

oppskrifter for hvordan man kan kombinere tur og opphold, hvordan ad-

gang til fasiliteter ordnes, og hvordan aktiviteter fungerer på forskjellige 

klassenivåer. Det er dette som tas opp i skolesekkprosjektet. Kart over ak-

tuelle stier og veier i området er utarbeidet, også øvinger og utfordringer 

som kan gis til klassen; heri inkludert LvVs natursti som skal hjelpe eleve-

ne oppdage det spesielle ved Lysakerelva og Lysejordet. 

Ny viten om vassdraget bygger vi opp gjennom studier av ulike slag. Det er 

mye ukjent  i historiske bruk, og i det naturlige miljø. Oppgaver til skoler 

og individer for å hente inn nye fakta om elva gir viktig beskyttelse til hele 

området. 

Medvirkning med Oslo kommune er et stadig tilbakevendende tema. Sam-

arbeid med interesseorganisasjoner har vist seg å være tungvint. Oslo El-

veforum har satset mye på å engasjere skoler. Men det er klart at skal læ-

reren bringe klassen til Lysejordet må den pedagogiske gevinsten være så 

åpenbar at det blir et krav fra foreldre at alle barn i Oslo og Bærum skal 

ha en dag langs elva i løpet av grunnskolens 10 år.  
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Kjenn din elv!  
Foredragsserien som gikk over tre kvelder fra 20. mars til 10. april ble 

holdt for en liten forsamling. Påmeldingen var så labert at innlegg fra eks-

terne forelesere ble droppet, og alle foredrag ble holdt av folk i LvVs styre.  

Et positivt utfall var en betydelig produksjon av stoff som vil komme Pro-

sjekt Skolesekken til gode. Tre av foredragene ble rettet mot skolefolk og 

andre som er interessert i natur- og kulturgrunnlaget som gjør Lysejordet 

så spesielt. 

John Tibballs innledet med en presentasjon på vannkraftens historie, fra 

romertiden til de siste turbinene ble slått av på Lysaker. Kristin Vigan-

ders fotografier av vekster langs Lysakerelva imponerer med hennes evne 

til å komme tett innpå fascinerende detaljer. Dette ble fulgt med fortel-

lingen om hvordan Lysejordet ble til: en geologisk historie med en tidsho-

risont på en halv milliard år. 

Bo Wingård fortalte om vassdraget  fra Storflåten til Lysaker og John T 

avsluttet med en presentasjon av materiell som er forberedt for skolebru-

kere. Dessverre måtte den første kveldsturen avlyses p.g.a. umulige isfor-

hold, men vårlige temperaturer rettet opp dette i tid for den andre turen 

fra Fåbro til Lysejordet. 

Materiell fra foredragene kan fås ved henvendelse til styret@lvv.no 

 Villblomstenes dag 
Søndag, 16. juni leder styremedlem Kristin Vigander en tur fra Grinidam-

men (Ekraveien stasjon) til Lysaker i anledning Villblomstenes dag. Av-

gang kl 11. Arrangement er i regi av Norsk Botanisk Forening, men det er 

bare hyggelig at LvV-medlemmer deltar, sier Kristin. For flere detaljer se 

foreningens websider:  

http://www.botaniskforening.no/index.php/villblomstenesdag.html. 

Bli begeistret - test ut de nye turveiene 
Fra Jar gjennom Fådpassasjen til Lysejordet og tilbake.  

Fire trygge og spennende kilometer for alle.  

http://www.botaniskforening.no/index.php/villblomstenesdag.html


 

Levende vassdrag 

Prisutdeling for Levende vassdragt 

2013 holdes 12. juni kl. 1230 i Bæ-

rum Rådhus i Sandvika. Til konkur-

ransen er det påmeldt 10 skoler fra 

hele Oslo og Bærum. 

Elveforum i Bærum 

Organiseringen av Bærum Elveforum  
er under diskusjon. Opprinnelig var 
forumet et samrådsforum mellom 
kommuneadministrasjonen og inte-
resseorganisasjoner som Naturvern-
forbund, Jeger og fiskerforbund, flere 
velforeninger og Lysakervassdragets 

venner.  

Med sekretariat i kommuneadmini-
strasjon kunne ikke forumet bringe 
videre meninger som gikk utover ved-
tatt kommunal politikk. For å få til en 
annen organisering har LvV samt Na-
turvernforbundet, m. fl. foreslått at 
Elveforum konstitueres utenom kom-
muneadministrasjon. Samtidig må et 

samrådsforum beholdes. 

Saken er ikke lett fordi det finnes en 
lenge etablert fiskeforening med 1500 
medlemmer i Bærum som har gitt råd 
til administrasjonen.  Dette må re-
spekteres samtidig som nye forvalt-

ningsprinsipper kommer til orde. 

Med sine positive erfaringer fra Oslo 
Elveforum har LvV lenge ønsket en 
endring, men vårt vassdrag utgjør ba-
re noen få kvadratkilometer av Bæ-
rum. Nå har folk med interesse for 

Sandviksvassdragene tatt saken opp.  

Adresse:  Kvernveien 24A e-post: fodnytt@lvv.no  org. nr.: NO 988 274 542 

 0383 Oslo internett: http://www.lvv.no bankkontonr.: 6051 06 32292 
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De nye turveiene 

Alle som vi har møtt og ledet på tur 
langs elva er begeistret for at alle 
kan nå gå eller løpe trygt hele veien 
fra Jarfossen og opp til Skogveien i 
Bærum og til Kvernfaret i Oslo. Kom-
munene og Team Anleggservice kan 

være stolte. 

Til de som mener at grusens lysegrå 
farge bryter med det grønn-brune 
som ellers dominerer Lysakerelvas 
kantsoner, er det bare å vise til 
strekningen mot Kvernfaret som ble 
ferdig til høsten i fjor. Med sitt dekke 
av barnåler og løv går stien nå nes-

ten i ett med omgivelsene. 

Vinteren har vist at det bør anlegges 
gelendere i et par bakker ufremkom-
melig når det dannes is, selv for oss 
som går med brodder. Prosjektan-

svarlig har fått melding. 

Dessverre har Oslo kommune tenkt 
å vente utfallet av sin sak mot entre-
prenøren angående de store ødeleg-
gelsene nord for Bærumsveien før 
det utbedres. Dette er farlig; hele 
fjellsiden kan ha glidd ut før juriste-

ne har tjent inn sine gasjer. 

Men for all del, la deg impo-
nere! Og gjør turveien kjent 
for naboer og venner! Og verv 

dem inn i LvV: 

 

Besøk lvv.no på nettet og følg 
lenken Meld deg inn til venstre! 


