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Ønsker dialog med Bærum og Oslo kommuner om vern av
Lysakervassdraget
Lysakervassdraget er av svært stor betydning for biologisk mangfold. Oslo og Bærum
kommuner eier vesentlige deler av arealene med store naturverdier langs elva.
Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker å innlede en dialog med Bærum og Oslo kommuner om
mulighetene for varig ivaretakelse av disse verdiene gjennom vern etter naturmangfoldloven.
Etter flere år med planprosesser, ble kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget i Bærum
vedtatt av Klima- og miljødepartementet med virkning fra 05.09.2018 og kommunedelplan for
Lysakervassdraget i Oslo endelig vedtatt 06.09.2017. Arealdisponeringen langs vassdraget er
dermed nå avklart. Bærum og Oslo kommuner eier betydelige deler av arealene som i
kommunedelplanene er avsatt til grønnstruktur, og som har stor betydning for biologisk mangfold.
Lysakervassdraget er som kjent et meget viktig vassdrag med svært store naturverdier per
arealenhet. Det finnes en rekke viktige naturtyper og artsmangfoldet er rikt med et stort antall
truede arter. Kantsonen langs vassdraget har et stort og variert innslag av skogtyper som er
prioritert for vern. Mange av skogtypene er sjeldne og blant de naturtypene i Norge med høyest
artsrikdom, hvorav mange av artene bare finnes i den aktuelle skogtypen. For flere truede arter som
er registrert i eller langs vassdraget, er forekomstene av stor nasjonal og dels internasjonal
betydning. Store deler av området har topografi og funksjon som bekkekløft. Ved tematisk
kartlegging av bekkeløfter i Norge ble vassdraget verdisatt til den høyest mulige verdien (6), noe som
betyr at området er nasjonalt verneverdig og svært viktig.
Naturverdiene knyttet til store deler av Lysakervassdraget er så høye at området vil oppfylle flere av
kriteriene for vern som naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.
Vi ønsker derfor å innlede en dialog med kommunene om hvordan dere ser på mulighetene for vern
av kommunale eiendommer avsatt til grønnstruktur, slik at de store naturverdiene og områdets
betydning som leveområde for truede arter sikres for fremtiden. Vi er kjent med at området har stor
verdi for friluftslivet og mange andre interesser, samt flere tekniske installasjoner og
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infrastrukturtiltak. Dagens interesser knyttet til friluftsliv og infrastruktur skal ivaretas, og god dialog
med kommunene om løsninger omkring dette vil være avgjørende.
Vi vil ta nærmere kontakt med begge kommuner for å avtale dialogmøte. Ved spørsmål eller tidligere
ønske om å avtale møtedato, er det bare å ta kontakt.

Med hilsen
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Klima- og miljøvernavdelingen
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