
Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2011

Innkalling til årsmøte
i  Naturvernforbundet i Bærum

Tirsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 
i Røde Kors Huset (Festsalen, 2. etasje), 
Elias Smiths vei 1, Sandvika, (Gamle Løkke)

VEL MØTT!

Program
Kl. 18.00 Årsmøte

 1 Konstituering

 2 Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen

 3 Godkjenning av årsmeldingen og regnskapene for Naturvernforbundet i Bærum 

  og Naturvernopplysning

 4 Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2012 (deles ut på møtet)

 5 Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

 6 Valg av to utsendinger til NOAs årsmøte

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kringle

 

Kl. 20.00 Åpent møte for alle interesserte

 • Utdeling av Miljøvernprisen for 2011

 • Foredrag av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. 

  Tema: ”Miljøutfordringene i tiden”                                                                                               

  Deretter dialog mellom foredragsholder og årsmøtet.

Bjørg Petra Brekke
Styreleder

(sign)
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En sak som bør trekkes frem er forslag til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjør-
negårdssvingen til Bjørum. Den ble lagt ut til høring våren 2011 og NiB samarbeidet tett med 
Bærum Natur- og Friluftsråd og Skui Vel om høringsuttalelsen. Planforslaget representerer mye 
bra, men vi savner visjon, målstruktur, konsekvensutredning og handlingsdel. Ellers beklager 
NiB sterkt at Bærum kommune har tillatt bygging av et ridesenter innenfor planområdet for 
Tanumplatået og Hornimarka. Dette trass i at arbeidet med Kommunedelplan for Tanum-
platået og Hornimarka, et av de 15 nasjonalt mest verneverdige kulturlandskapene i Norge, 
er under arbeid.  
 I anledning NiBs 40 års jubileum i 2012 har vi brukt høsten 2011 til å lage ”Nøttekråkas 
lille turbok” for å inspirere barn til økt bruk av naturen.

ÅRSMELDING 2011
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Styremøter og 
informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- 
og planleggingsmøte i 2011. Mye informa-
sjon ble utvekslet internt i NiB pr. e-post. 

Medlemsbladet Nøttekråka
Hovedoppslagene i årets to numre av Nøt-
tekråka var ”Kolsås-Dælivann landskaps-
vernområde” i mars og ”La Sandvikselva 
leve” i september.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.
no)
Under første halvdel av 2011 har vi gått 
over til en ny publiseringsløsning for NiBs 
hjemmeside, samt omstrukturert og forbe-
dret denne. Nettsidene blir kontinuerlig 
oppdatert, spesielt sidene ”Arrangementer 
og saker”. Her legges ut informasjon fortlø-
pende bl.a. om høringsuttalelser, innspill/

merknader til plansaker, presseklipp, dug-
nader. Også den elektroniske versjonen av 
Nøttekråka legges ut fortløpende.
 NiBs Twitter-konto (http://twitter.com/
baerumsnatur) ble opprettet i 2010. Her leg-
ger vi mest ut informasjon om dugnader og 
hjemmesideoppdateringer. I år har vi lagt ut 
17 meldinger. 
 Vi har opprettet et Picasa webalbum 
for NiB (https://picasaweb.google.
com/110272802777427312704).  Fore-
løpig har vi der lagt ut bilder fra slåttedug-
naden på Gjettumbråtan og noen bilder fra 
tidligere års utdeling av Miljøvernprisen. Vi 
tenker å legge ut flere bilder etter hvert. 
 Fra den nye publiseringsløsningen var 
på plass i april og ut året har vi hatt 5613 
sidevisninger på NiBs hjemmesider.

Mediedekning
NiB var godt synlig i Budstikka med debatt-
innlegg og innspill og oppslag. 
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 Blant sakene som ble omtalt var: Dyrket 
mark som ligger brakk, Jorda må dyrkes, 
Marka og nye boliger i Bærum, På parti 
med naturen, Utrydding av kjempebjørne-
kjeks, Parkforslag for Gjønnesjordet. Leder 
Bjørg Petra Brekke hadde helsides artikler 
i Budstikka om temaene ”Langt til grønne 
lunger” og ”Nye boliger i Bærum”. Hun ble 
også intervjuet om ”Asker og Bærum i mil-
jøtoppen.” Styremedlem Finn Otto Kvillum 
utfordret politikerne i en artikkel før valget 
om vern av biologisk viktige områder.

Politikerkontakt
Selv om det virker som om politikerne re-
spekterer vår argumentasjon, har NiB frem-
deles store utfordringer knyttet til sterke 
utbyggingsinteresser, ikke minst knyttet til 
planer om idrettsanlegg og boligutbygging i 
naturområder og på dyrkbar mark.
 Det er kontakt med medlemmer av 
planutvalget om reguleringssaker.
 NiB tok initiativ til et møte med den 
nye ordføreren 15.12.11.  Møtet ble avholdt 
i januar 2012.

Foredrag
Bjørg Petra Brekke har holdt foredrag for 
Ysmen på Høvik, Sandvika Rotaryklubb og 
Lommedalen Rotaryklubb.

Mottatt i økonomisk bidrag i 2011 
    

• Fra Bærum kommune for bidrag til drif-
ten: kr. 30 700

• Fra Bærum kommune – LA 21 -midler - til 
”Nøttekråkas Turbok” kr. 32 500

• Fra Norges Naturvernforbund - til ”Nøt-
tekråkas Turbok” kr. 15 000

• Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for slått, skjøtsel og bekjempelse av kana-
dagullris i Koksa- og Storøykilen natur-
reservater: kr. 15 000

• Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
for skjøtsel av kulturenga på Gjettum-
bråtan samt floristisk undersøkelse samme 
sted (gjennomføres i 2012): kr. 26 000

• Fra Bærum kommune for Søppeldugnad 
Storøykilen kr. 15 000 og bekjempelse av
kjempebjørnekjeks kr. 73 200

Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 2011
Årsmøtet for 2011 ble avholdt på Bek-
kestua bibliotek 22. mars 2011 med 26 
deltakere. Under den åpne delen av årsmøtet 
ble Miljøvernprisen for 2010 tildelt John 
Tibballs, som tok initiativ til stiftelsen av 
Lysakervassdragets Venner, for hans store 
innsats for god forvaltning av vassdraget. 
Deretter holdt miljøvernsjef Hans Olav 
Støen i Bærum kommune det inspirerende 
foredraget ”Grunnleggende menneskelige 
behov i et miljøperspektiv.”

For nærmere detaljer om årsmøtet, les proto-
kollen fra møtet på sidene 2, 3 og 4. 
 

Deltakelser 
• Leder Bjørg Petra Brekke har vært NiBs 

kontaktperson til Oslo og Omland Fri-
luftsråd (OOF).

• Styremedlem Bo Wingård har vært NiBs 
representant i Bærum Elveforum.
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• Leder Bjørg Petra Brekke og styremedlem 
Finn Otto Kvillum har deltatt i årsmøtene 
til OOF og Bærum Natur- og Friluftsråd.

• Styremedlemmene har deltatt i ulike kurs 
og seminarer med naturvern som tema. 
For eksempel deltok B. P. Brekke på Fyl-
kesmannens Seminar om Markaloven.

• NiB deltok på møtet Grønn puls, et 
informasjonsmøte for natur- og miljø-
vernorganisasjoner og politiske partier på 
Bekkestua bibliotek.

• Torbjørn Endal deltok på Norges Natur-
vernforbunds landsmøte på Hamar.

Kontakter
NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid, 
både ved samarbeid om enkeltsaker eller 
innhenting av informasjon. Nedenfor nev-
nes dem vi har eller tar kontakt med: 

Myndigheter 

• Natur- og idrett i Bærum kommune 
• Plan- og bygningstjenesten i Bærum kom-

mune 
• Politiske partier 
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkeskommunen, spesielt vedr. kultur-

minner

Naturvernforbundets fylkeslag og sentralenheten

•  Naturvernforbundet i Oslo og Akers-
hus (NOA) konsulteres i saker som be-
rører flere lokallags arbeidsområder eller 
er av prinsipiell karakter 

•	 Norges Naturvernforbund (NNV)

Organisasjoner og fora 

• Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) (der 
NiB er medlem) 

• Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) 
(der NiB er medlem).  

• Norsk Ornitologisk Forening, avd. 
Asker og Bærum

• Jarmyras Venner (der NiB er medlem) 
• Lysakervassdragets Venner (der NiB er 

medlem) 
• Lilløyplassen Naturhus (der NiB er med-

lem)
• Bærum Elveforum (der NiB deltar) 

Velforeningene i Bærum 

•  Bærum Velforbund
• Velforeninger i saker som faller inn under 

NiBs formålsparagraf. I 2011 må spesielt 
nevnes Skui Vel, Tanum Vel og Sandvika Vel 

Grupper 

• Aksjonsgruppen for drift av Kolsås-
banen (ADAK)

Faggrupper 

• BioFokus (tidl. Stiftelsen Siste Sjanse)  
• SABIMA (Samarbeidsrådet for Biolo-

gisk Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Markering av 40- års jubileum i 2012
I anledning Naturvernforbundet i Bærums 
40-års jubileum i 2012, har vi laget en 
særutgave av medlemsbladet; Nøttekråkas 
lille turbok.

 Hovedformålet med utgivelsen er å skape 
naturglede hos barn og bidra til å øke interes-
sen for- og gleden ved – å være ute i naturen. 
 Nøttekråkas lille turbok ble distribuert 
til alle NiBs medlemmer i løpet av januar 
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2012, som klassesett til alle grunnskolene 
og med et par eksemplarer til hver barnehage 
i Bærum. Den skal ellers kunne kjøpes av 
alle interesserte for tilnærmet selvkost (kr. 
50 pr. stk.)  Bærum kommune og Norges 
Naturvernforbund har bidratt med midler 
til prosjektet.

Slått av kulturenga på Gjettumbråtan
Det var ønskelig at kulturenga på Gjettum-
bråtan skulle slås med ljå denne sommeren. 
Tidligere har det vært brukt slåmaskin. 
Ljåer ble skaffet, men vi trengte også folk 
som kunne slå og rake. Dette lyktes vi med 
i år: Totalt 14 personer arbeidet 91 timer på 
Gjettumbråtan i løpet av tre kvelder i slut-
ten av august.
 Det var en stor jobb som ble utført og 
vi har ikke sett enga så fint slått de tidligere 
årene. Kantvegetasjon, herunder mjødurt, 
ble fjernet med ryddesag. Tidligere år har 
vi ikke kunnet slå med slåmaskin der pga. 
kvister og steiner. 
 Da Zsuzsa Fey skjøttet kantene oppda-
get hun en ny forekomst av breiflangre og 
nattfiol på oversiden av enga. Dette er svært 
gledelig.

Verving av medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2011. NiB hadde 
vervekampanjer (to søndager i mai/juni og 
tre i september) på ulike utfartsparkeringer 
til marka. Ververesultatene på disse stedene 
ble samlet sett gode grunnet godt vervemate-
riell og innførte faste rutiner for registrering 
m.m. At Norges Naturvernforbund hadde 
en kampanjeuke med medlemskapspris  
kr 100 for det første året hjalp godt på 

resultatet.  NiB hadde også stand under 
Sandvika Byfest. 
 NiB har utarbeidet notatet ”10 gode 
grunner til å melde seg inn i Naturvernfor-
bundet i Bærum” til bruk ved verving.

Dugnader 
Våre betalte dugnadsoppdrag har bestått av 
å fjerne kjempebjørnekjeks, kanadagullris og 
søppel. Dugnadene er utført av styrets og 
valgkomiteens medlemmer og noen frivil-
lige medlemmer. Dugnadsgruppen utenom 
styret og valgkomiteens medlemmer har 
bestått av:

Paul Barthel
Ulrike Bär
Eva Cappelen (også Gjettumbråtan)
Tom Danielsen
Gunnar Fimland
Olav Hamar (også Naturstien)
Peter Andreas Heuch
Terje Jacobsen (fotograf for NiB)
Finn Hebbe Johnsrud
Wenche Landaas
Siri Nærland
John W. Roseweare
Jan Schwencke
Sigrid Spilling
Anne Wingård

Vi takker dem for en uvurderlig innsats 
for NiB!  

Kjempebjørnekjeks: Disse omfattende dug-
nadene ble organisert av Finn Otto Kvil-
lum og Tomas Sydberger. Det gikk med 
rekordmange 365,5 timer. Oppdragsgiver 
var Bærum Kommune.   
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Kanadagullris: Torbjørn Endal ledet denne 
dugnaden. Han, Tomas Sydberger og et par 
ornitologer nedla et betydelig antall arbeids-
timer i fjerning av kanadagullris, hovedsa-
kelig rundt Lilløyplassen naturhus. Det ble 
også utført tynning av vegetasjonen enkelte 
steder. Oppdragsgiver var Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.

Søppel: Søppelplukking ble utført rundt den 
indre delen av Storøykilen og Lilløyplassen 
Naturhus 2.mai og 20. september. Opp-
dragsgiver var Bærum kommune.

Høringsuttalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid

De f leste av NiBs høringsuttalelser og 
merknader kan leses i sin helhet på NiBs 
nettsider, www.baerumsnatur.no under 
”Arrangementer og saker”   

Klage på dispensasjon for oppføring 
av ridehus i nasjonalt verneverdig 
kulturlandskap, Vestmarkveien 75-grn 59, 
bnr 12.
Plan-og miljøutvalget i Bærum vedtok 
31.05.11 å gi dispensasjon for oppføring 
av ny ridehall på området Vestmarkvei-
en 75, tidligere Tanum asylmottak.
 NiB klaget på vedtaket fordi det ikke 
var konsistent med tidligere vedtak og 
§11 i kommune-planens bestemmelser. 
Dessuten er Kommunedelplan for 
Tanumplatået og Hornimarka under 
utarbeidelse. NiB ønsker ved sin klage 
å understreke kommunedelplanens 
betydning generelt og for saken spesielt.

 Siden Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus også påklaget dispensasjonen, 
ble saken oversendt Fylkesmannen i 
Buskerud for endelig avgjørelse. Bærum 
kommune fikk medhold og dispensa-
sjonen gjelder inntil det er vedtatt en 
rettslig bindende arealplan, senest tre år 
fra tidspunkt for dispensasjonsvedtaket.
Saken følges opp i samarbeid med Bæ-
rum Natur- og Friluftsråd.

Merknader vedrørende varsel om oppstart 
av detaljregulering av Emma Hjorts vei 92, 
deler av gnr 47, bnr 4
NiB er imot utbygging med lavblokker 
på jordet i Emma Hjorts vei 92 fordi det 
er dyrket mark og det er et viktig vilt-
trekk gjennom området. Jordet grenser 
til Jong/Bjørnegård, som er et kultur-
minneområde beskrevet i kommunedel-
plan for kulturminner og kulturmiljøer, 
og bør sees som en del av dette.

Uttalelse til søknad om utfylling av rene 
masser i sjøen utenfor Kadettangen i Bærum
Bærum kommune har søkt Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus om tillatelse til 
oppfylling av masser ved Kadettangen 
i Sandvika. Prosjektet vil gi 15000 kvm 
nytt landareal. NiB ga i høringsutta-
lelsen til Fylkesmannen i hovedsak sin 
tilslutning til prosjektet, men pekte på 
viktige elementer i arbeidet for å sikre 
at utfyllingsmassene er «rene» og for 
å hindre oppvirvling av forurensning i 
sjøbunnen. 
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Høringsuttalelse til reguleringsplan for 
Høvik Verk - Veritas – planID 2009025
Veritas skal utvide sitt kontorareal bety-
delig og i den forbindelse rive to bolig-
blokker. Til erstatning for disse blokkene 
ønsker de å bygge nye boliger i en tilstø-
tende grønn lunge. Veritas setter seg der-
med ut over kommunestyrets vedtak om 
at det skal utarbeides en plan for hvordan 
de gjenværende grøntområdene og land-
bruksarealene innenfor byggesonen kan 
bevares. I de siste kommunevalgene har 
dessuten alle politiske partier gått til 
valg på å bevare de gjenværende grønne 
lungene i Bærums boligsoner. NiB mener 
at Veritas heller må dekke sitt behov for 
erstatningsboliger gjennom oppkjøp eller 
leie i etablerte eller planlagte boligstrøk. 
Planen omfatter også en ny veiforbin-
delse som vil berøre et biologisk viktig 
område. Dette må avvises. NiB har for 
øvrig ingen innvendinger til plasseringen 
av nytt kontorbygg.

Høring til planlagt avfall og metall-
gjenvinningsanlegg innenfor Isi Miljøpark
Naturvernforbundet i Bærum har ingen 
ting imot at det bygges et avfalls- og 
metallgjenvinningsanlegg innenfor om-
rådet til Isi Avfallsanlegg (Isi Miljøpark), 
men er imot plasseringen av det. Vi anmo-
der derfor om at dette anlegget plasseres len-
gre ned, nedsenket i terrenget og nærmere den 
øvrige virksomheten innenfor Isi Miljøparks 
område. Da vil man også kunne benytte den 
eksisterende adkomstveien til miljøstasjonens 
hovedinngang og unngå å ødelegge forminner 

langs deler av veien på vestsiden av Isi Miljø-
park. Så vidt vi vet skal det være behov for en 
utvidelse av denne veien i forbindelse med den 
planlagte plasseringen av det nye avfalls- og 
metallgjenvinningsanlegget.

Felles høring med Bærum Natur- og Frilufts-
råd og Skui Vel til  Kommunedelplan for Sand-
viksvassdraget fra Bjørnegård til Bjørum
Planforslaget har mange bra intensjoner og 
en rekke gode forslag knyttet til vassdragets 
naturfaglige verdier og kulturminner, gjene-
tablering av kantvegetasjon og flommark, 30 
m’s byggegrense og sti langs vestsiden.
 Men forslaget legger også opp til utbyg-
ging av næring og boliger, og terrengheving 
med sikte på flomkontroll. Dette gir plan-
forslaget grunnleggende svakheter med sikte 
på ”Hva vil vi med elva”? 
 Forslag til kommunedelplan repre-
senterer mye godt arbeid, men vi savner 
planens visjon, en konsekvensutredning 
og en handlingsdel.
 Vi deltar gjerne i det videre arbeidet med 
innspill, drøftinger og annet samarbeid.

Høringsuttalelse til reguleringsplan for 
Ringstabekkveien 105 (Høgskoletomten)
I uttalelsen ba NiB om at så mye som 
mulig av vegetasjonen mellom den fore-
slåtte boligblokken øst for hovedhuset 
og Ringstabekkveien beholdes. NiB 
gikk imot bygging av ny blokk vest for 
hovedbygget fordi området allerede er 
regulert til friområde. Grønne lunger i 
Bekkestuaområdet er en knapphetsres-
surs, og må bevares. 
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Varsel om planoppstart og offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram 
– Griniveien fra Nordveien til Gml. 
Ringeriksvei – sykkelvei med fortau – 
detaljregulering.
Bærum Natur og Friluftsråd, NiB og andre 
organisasjoner med interesse i saken gikk 
sammen om en felles uttalelse.
 Organisasjonene er skuffet over forslag 
til planprogram fordi planen kun summarisk 
gjør rede for formål, fremdrift og utredning 
knyttet til Stubberud naturreservat. Det 
åpner ikke for medvirkning og gir dårlig 
grunnlag for innspill og vurderinger. Det bes 
om et langt mer grundig planforslag, basert 
på plan- og bygningslovens omtale av hva et 
planprogram skal inneholde.
 Forslag til alternative traseer for gående 
og syklende med stikkord for fordeler og 
ulemper, ble vedlagt høringen.

Varsel om endret plangrense – Griniveien 
fra Nordveien til Gml. Ringeriksvei 
-sykkelvei med fortau -detaljregulering
Bærum Natur og Friluftsråd, NiB og andre 
organisasjoner med interesse i saken gikk 
sammen om en felles uttalelse.
Organisasjonene mener at den utvidede 
plangrensen gjør det enda mer påkrevet at 
planprogrammet og konsekvensutredningen 
(KU) utvides til å gjelde mer enn Stubberud 
naturreservat.
 Den utvidede plangrensen går inn på det 
populære området kalt Sauejordet. Jordet 
blir brukt av skoler og barnehager, og sauer, 
hester og krøtter beiter der. Området krysses 
av to store turveier og skiløyper om vinteren. 

 En asfaltert sykkelvei gjennom dette 
området må avvises på grunn av altfor stor 
inngripen i kultur-, naturvern- og landbruks-
området. Det er en felles oppfatning at beho-
vet for sykkelvei kan løses med et sykkelfelt 
langs Griniveien og med et fysisk skille mot 
veien, kombinert med nedsatt fartsgrense.

Merknader vedrørende Jarenlia, varsel om 
oppstart av planarbeid.
Området ligger på Tanumplatået og skal 
reguleres til landbruksområde. Området var 
tidligere avsatt til fremtidig boligområde. I 
forbindelse med reguleringen skal det vur-
deres om noen boligtomter kan innpasses. 
NiB avviser dette. 

Andre saker 

Forslag om vern av friluftsområder i 
henhold til markalovens § 11
På forespørsel fra Fylkesmannen foreslo 
NiB to områder i Bærum som verneverdige 
friluftsområder. 
 Sæternbekken: Bekkedalen oppleves som 
trolsk, spennende og isolert. Området er på 
ca. 40 daa og har store biologiske verdier.
 Garlaushøgda : I motsetning til store deler 
av Bærumsmarka, er dette partiet urørt. Det 
innehar store opplevelsesverdier og ikke minst 
biologiske verdier som det er viktig å ta vare på. 
Området er på 436 daa. I følge Fylkesmannen 
er dette området aktuelt for vern, men en ver-
neprosess gjenstår før dette eventuelt kan skje.
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Kommunedelplan for vern av 
Tanumplatået og Hornimarka 
Arbeidet med å utarbeide denne lenge etter-
lengtede kommunedelplanen ble igangsatt 
i andre halvdel av 2011. NiB har deltatt 
med to representanter på innspillmøte med 
kommunen. Første forslag til KDP forventes 
våren 2012. 

Turvei og bru over Lysakerelva – bekymrings-
melding til Plan- og miljøutvalget 
NiB er bekymret over at arbeidene med byg-
ging av turvei og bro over Lysakerelva utføres 
på en utilbørlig måte og ber om at det tas mer 
hensyn til naturen i den videre utbyggingen 
og ved tilsvarende prosjekter. 
 Anleggsveiene er unødig brede og har 
skadet naturverdier av nasjonal, regional 
og lokal verdi. Vi ser nødvendigheten av 
den planlagte broen nord for Fådpassasjen, 
men mener den kunne vært utformet mer 
lik den opprinnelige. Vi ser ikke behovet 
for bro syd for Fådpassasjen. Oslo og Bærum 
kommuner er orientert om vårt syn, men 
lokalmiljøet representert ved vellene, NiB 
og Lysakervassdragets Venner er ikke blitt 
hørt av besluttende og utførende etater. Vår 
anmodning om å bli tatt med på råd når nye 
arbeider planlegges er ikke blitt fulgt opp. 

Snauhogst langs Lysakerelva – klage til 
Hafslund Nett
I 2008, 2009 og 2011 har Hafslund Nett ut-
ført linjerydding under høyspentledningen 
fra transformatorstasjonen ved Jar til jord-
stasjonen ved Voll. Linjeryddingen bærer 
preg av snauhogst.  Områder med betydelige 
naturverdier er rasert, også der vegetasjonen 

ikke ville kommet i konflikt med ledninger 
eller master. Hafslund Nett har i ettertid 
sagt at de vil revidere sine rutiner, men det 
vil ta mange år før områdene som er rasert 
blir rehabilitert. NiB har samarbeidet med 
Bærum kommune i denne saken.

Formelt vern av Isi gårdssag.
Felles henvendelse med Bærum Natur- og 
Friluftsråd og Asker og Bærum Historielag 
NiB utarbeidet et fellesforslag for vern av Isi 
gårdssag som ble sendt til Bærum kommune 
og Akershus fylkeskommune. Forslaget inne-
bar at grensen for Isi avfallsanlegg justeres slik 
at også jordet nedenfor sagen og et mindre 
område vest for sagen inngår i vernet. Sagen 
blir dermed liggende i sitt opprinnelige miljø. 
Kommunen startet detaljregulering av områ-
det rundt sagen høsten 2011.

Fossumområdet
Miljøverndepartementet har avgjort at 
Fossum Bruks område kan transformeres 
til boligområde. Før utbygging kan skje, 
skal nærmere rammer og rekkefølgebe-
stemmelser for utbygging være fastsatt i 
reguleringsplan. 
 Flertallet av Bærums politikere har i 
kommuneplanen avsatt ca. halvparten av 
Smiejordet til idrettsformål og resten til 
skoletomt. I et forsøk på å forhindre at Smi-
ejordet blir benyttet til skoletomt, har NiB 
overfor Bærum kommune foreslått å bruke 
Gamle Fossum skole med tilbygg samt even-
tuelt et tilstøtende ledig areal til ny skole. 
Forslaget ble ikke tatt opp til vurdering av 
kommunen fordi den forholder seg til det 
som er nedfelt i kommuneplanens areal.
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall

Totalt antall medlemmer i NiB pr. 31.12.2011 var 1135, hvilket var en økning på 26 
medlemmer sammenlignet med året før.

Styret og andre tillitsverv i 2011

Styret
Leder:  Bjørg Petra Brekke
Nestleder:  Zsuzsa Fey

Styremedlemmer: Hedda Berntsen
   Espen Hinholm 
   Aud Karlsrud
   Finn Otto Kvillum
   Tomas Sydberger
   Bodvar Vandvik   
   Bo Wingård

Revisor:  Frode Hauglin

Sekretariatsleder:  Bjørn Frodahl 

Kasserer:  Sekretariatsleder Bjørn Frodahl har også fungert som kasserer 

Valgkomité 
   Torbjørn Endal (leder) 
   Elen Søreide Lie
   Christian Eitrem
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