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Årsmelding 2005 for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) 
 
Styret, og dets ressurspersoner, har vært engasjert i en rekke saker, med stort fokus på 
Jordbru, nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika, Isi, Jarmyra, Økri, Sandviksvikselva, dugnader, 
dialog med idretten, mediadekning og sist, men ikke minst Fornebu og Lilløyplassen 
Naturhus. Mer om NiBs naturvernarbeid i 2005: 

Administrativt arbeid 
Styremøter og strategisamlinger 
Det ble avholdt 11 styremøter og 2 strategisamlinger, sistnevnte med det formål å komme 
frem til hvilke områder NiB ønsker å satse på. Et av styremøtene ble avholdt i Budstikkas 
lokaler, etter en presentasjon og omvisning i ”Norges mest moderne mediahus”. 

Medlemsbladet Nøttekråka 
Det ble utgitt to medlemsblader i 2005; ett i februar og ett i november. Nøttekråka sendes til 
alle medlemmer, legges ut i bibliotekene i Bærum, i kommunegårdens infohylle og i 
kommunestyresalens foajé hvor beslutningstakere kan forsyne seg.    

Internett og planer for elektronisk arkiv (intranett) 
Det arbeides med å videreutvikle NiBs nettside www.baerumsnatur.no for å gjøre den enda 
mer lesbar. Nettstedet ajourføres fortløpende med nyttige opplysninger om arrangementer og 
NiBs natur- og kulturarbeid. NiB ønsker i tillegg et intranett og er i dialog med Norges 
Naturvernforbund om dette. NNV utvikler et intranett til organisasjonen, som vi avventer. 

Mediadekning 
NiB har vært godt synlig i media, først og fremst i Budstikka, det foregående år, både i 
intervjuer, reportasjer og ved leserinnlegg. En aktiv holdning fra styrets og styreleders side 
har vært avgjørende. Et resultat av dette er at NiB nå oftere blir kontaktet av Budstikka for 
uttalelser i miljøvernsaker. 

Verving av medlemmer 
Styret har ikke hatt vervekampanjer i 2005, da resultatet av slike ofte er magert. Vervefoldere 
og Nøttekråka deles ut på alle arrangementer og møter hvor vi deltar. 

NiB mottok økonomisk støtte til følgende prosjekter i 2005: 
- Kommunalt tilskudd fra Bærum kommune til vår drift, kr. 11.000. 
- Støtte fra kommunen  til bekjempelse av kanadagullris i Storøykilen, kr. 10.000. 
- Støtte fra Statens Landbruksforvaltning (STILK midler) til engslått og botanisk kartlegging 
på NiBs kultureng på Gjettumbråtan, kr. 9.750. 
- Aktivitetstilskudd fra Norges Naturvernforbund til undervisningsopplegg på nett, kr. 10.000. 
  
I tillegg har vi mottatt tilsagn om følgende:  
- LA21-midler: Støtte til undervisningsopplegg på nett, kr. 28.000 (Overført fra 2005 til 2006) 
  
NiBs medlemskap i andre organisasjoner 
Naturvernforbundet i Bærum er medlem i Oslo og Omland Friluftsråd, Jarmyras Venner og 
Lysakervassdragets Venner. NiB har også kjøpt 20 miljøaksjer i Hornimarkas Venner. 

 
Miljøvernprisen 2004 ble på fjorårets årsmøte delt ut til Aksjon for drift av Kolsåsbanen. 
 
Arrangementer: 
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På initiativ fra styret, dro 5.klasse fra Stabekk barneskole, lærer og NiBs styreleder på tur til 
Isi, for å lære om naturen der. En ubetinget suksess, som også fikk pressedekning (Budstikka 
TV). 
 
Et uformelt sommertreff ble den 9. juni avholdt ved Lilløyplassen, Fornebu, med rebus, 
fugletitting fra tårnet og grilling. En sosial og hyggelig sammenkomst i naturskjønne 
omgivelser. 
 
Åpent møte ble holdt på Bekkestua bibliotek den 17.11. Emnet var ”Den store Fornebyen og 
den lille naturperlen Lilløyplassen”. Et rikholdig program med innlegg og lysbildefremvisning 
av følgende: Morten Bergan, leder av Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Oslo og 
Akershus, Johnny R. Pedersen, styremedlem i Lilløyplassen Naturhus og leder av 
Juniorgruppa på Lilløyplassen, Kjell Seberg, spesialrådgiver for kommuneplanen (Sandvika 
og Fornebu) og Anne-Gerd Steffensen (Frp), leder av Plan- og miljøutvalget . Til tross for 
varsel gjennom Budstikka, på våre hjemmesider og direkte til medlemmene, var det relativt få 
som møtte. 
 
NiB har også vært engasjert i følgende: 
Fornebu/Lilløyplassen. Fornebu vil ferdig utbygd (ca. 2020) ha en befolkning på minst  
15 000. NiB har engasjert seg kraftig i synliggjøring av naturkvalitetene på Fornebu, på 
egenhånd og i samarbeid med Lilløyplassen Naturhus (der Torbjørn Endal fra NiB sitter i 
interimstyret). Gjennom Nøttekråka (eget temanummer), meget god dekning i Budstikka 
Fornebu (5.12.05), TV-innslag i Østlandssendingen, åpent møte på Bekkestua Bibiliotek og 
møter med Bærum Kommunes ansvarlige for utbyggingen, er det skapt grobunn for en god 
dialog. Problematikk rundt blant annet fredningen av blomsten dragehode, som blant annet 
finnes på arealet til den planlagte gravlunden, og katt-/hundproblematikk, har synliggjort 
viktigheten av et tett samarbeid for å sikre naturkvalitetene og opplevelsesmulighetene. 
  
Isi 
I samarbeid med professor i biologi Per Seglen har NiB vært aktiv overfor politikere, for å gi 
dem bakgrunnsopplysninger før politiske vedtak fattes. En rekke gruppemøter med politiske 
partier og Sektorutvalget for levekår ble avholdt. Per Seglen har forfattet rapporten 
”Økologisk samspill i Bærum – vegetasjon og insektsliv på Isi”. Denne rapporten og Seglens 
rapport om sommerfuglfaunaen og det biologiske mangfoldet på Isi, ble begge utarbeidet for 
NiB med støtte fra kommunale LA21-midler. Rapportene ligger lett tilgjengelig på nettet og 
har fått stor omtale. (Vi viser for øvrig til artikkel om utbygging på Isi et annet sted i dette 
blad og under Høringsuttalelser nedenfor.) 
 
Dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker. NIBs leder, Jan Schwencke, har gjennom året 
deltatt på 19 møter med Jernbaneverket (JBV). Representanter fra JBV, Bærum kommune, 
dobbeltsporet.no (som representerer mulig berørte vel) og NIB har deltatt i møtene. Hensikten 
har fra JBVs side vært å informere om detaljer i planleggingen av det nye dobbeltsporet og 
motta konstruktive innspill. Hovedmålet for NIBs engasjement er å sikre den mest 
miljøvennlige gjennomføring av dette gigantprosjektet. Samarbeidsklimaet har vært svært 
godt. Viktigste sak i 2005 har vært avklaring av teknologisk løsning (som pr. 1.2.2006 enda 
ikke er avklart). Alternativene er sprengt eller boret tunnel. (Les mer i Nøttekråka nr. 2 2005). 
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Naturstien mellom Gjønnes og Ballerud ved Bekkestua 
Naturstien og fuglekassene brukes blant annet til undervisning, og kassene vedlikeholdes av et 
velvillig medlem i NiB. NiB har fått tilsagn om støtte fra kommunen for å skilte naturstien.  
 
Slått på kulturenga på Gjettumbråtan 
Engslåtten ble gjennomført for åttende år på rad. Arbeidet ble utført av noen fra styret og 
enkelte andre medlemmer av lokallaget. Styret mener dette er et meningsfullt arbeid for aktiv 
bevaring av kulturlandskapet som bør interessere flere. Styret vil forsøke å nå ut til flere 
medlemmer i NiB med informasjon om slåtten som gjøres i midten av august. I 2005 ble det i 
tillegg gjennomført en floristisk undersøkelse av cand.scient. Hilde Friis. Undersøkelsen var 
en oppfølging av en kartlegging fra 1998. Det ble funnet til sammen 80 blomsterarter og 
konklusjonen er: ”Selv om denne undersøkelsen har sine begrensninger, er det tydelig at 
slåtten har vært av stor betydning for artsmangfoldet. Slåttenger er en truet vegetasjonstype 
og det er derfor viktig at de gjenværende slåttengene tas vare på!” 
For skjøtselsarbeidet mottok NiB midler fra Fylkesmannen gjennom STILK-programmet 
(Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap). NiB vil i 2006 søke midler fra en ny ordning 
for å videreføre slåtteprosjektet og til informasjonstavler i området. 
 
Kolsåsbanen 
NiB deltok i trafikktelling på Kolsåsbanen i samarbeid med Aksjon for drift av Kolsåsbanen. 
Resultater av tellingen finnes på nettstedet, under www.kolsasbanen.org. 
 
LA 21-turveiselskap  
Turveiselskapet består av representanter for Oslo og Omland Friluftsråd, Bærum Velforbund, 
Bærum Turmarsjklubb og Naturvernforbundet i Bærum, og bistår Natur- og 
idrettsforvaltningen i arbeidet med turveier i Bærum samt å sikre tilstøtende arealer. Finn Otto 
Kvillum var NiBs representant i turveiselskapet i 2005.  
 
Turveiselskapet avga i 2005 en rekke høringsuttalelser som berørte turveier og grønnstruktur.  
Særlig ble det nedlagt meget arbeid i en høringsuttalelse til revisjonen av Kommunedelplan 
for rekreasjon, idrett og friluftsliv.  
 
Turveiselskapets hovedprosjekt i 2005 var gjennomføringen av Friluftslivets år 2005, hvor 
målsettingen var å få Bærums innbyggere ut på tur og få dem til å bli kjent med turveiene som 
fins i nærmiljøet. Månedens Turvei ble kunngjort og omtalt i Bæringen og Budstikka og 
turveiene ble plukket ut fra kommunens turveikart. I hver måned var det et arrangement 
knyttet til turveien. Forskjellige organisasjoner innen natur- og friluftsliv samt velforeninger 
stod for disse arrangementene. NiB hadde arrangementet i august i Ballerud-Gjønnes 
området på del av ”Turvei i1” (9 km); Plahtebukta - Ballerud- Gjønnes - Sauejordet – Lønnås 
– Griniveien – Nordli - Ankerveien. NiB hadde med seg kjentmann Andreas Haslum som 
fortalte om Ballerud og Gjønnes gård, botanikeren Anders Often og Johnny Pedersen, 
leder i juniorgruppa på Lilløyplassen,som fortalte om fuglelivet. Et vellykket arrangement 
som ble avsluttet med nydelig hjemmelaget soppsuppe på Gjønnes gård. Over 50 personer 
deltok. 
 
Økrikrysset 
Budstikka hadde 5. oktober en reportasje om det kommende Økrikrysset, hvor NiB uttalte at 
planene hadde tatt for lite hensyn til Bærums kulturvernplan fordi det er gitt tillatelse til å 
anlegge en bensinstasjon, en veikro og en Lidl-forretning ved krysset. Mye mer av det 
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opprinnelige landskapet kunne vært beholdt uten disse tiltakene - i pakt med kulturvernplanen 
og dens intensjoner.  

Dugnader 
NiB har utført ryddedugnader rundt Lilløyplassens Naturhus og Storøykilen, fjernet 
edelgranskudd og mindre edelgrantrær ved Jordbru, hatt vårryddeaksjon på Eiksmarka, slått 
på Gjettumbråtan mm. Dugnadsmidlene er viktige inntekter for NiB. 

 
Høringsuttalelser og innspill i naturvernsaker 
Jordbru 
I november 2004 påklaget NiB til Fylkesmannen at Plan- og miljøutvalget hadde godkjent en 
oppgradering av den eksisterende lysløypa samt en utvidelse i ny trasé. Hovedbegrunnelsen i 
klagen var at Jordbru-området var under regulering. NiB fikk medhold i sin klage i brev av 6. 
juli 2005 fra Fylkesmannen. 
 
Så en kort repetisjon: Da kommuneplanens arealdel ble behandlet av kommunestyret 4. juni 
2003, ble Jordbru-området avsatt til idrett. Det ble samtidig vedtatt at det i egen sak skulle 
reguleres hvilke typer idrett som skulle ligge innenfor området. 
 
I april ble NiB av Bærum kommunes planseksjon varslet om at planområdet var utvidet til 
omtrent det dobbelte. Utvidelsen var foretatt i retning Kattås. NiB gikk imot utvidelsen fordi 
den vil berøre viktige naturkvaliteter. En mulig ny tilførselsvei til Jordbru fra Kattås vil kunne 
bli lagt mellom Trollmyr naturreservat og de biologisk viktige områdene på Ringsåsens 
vestside. Denne utvidelsen, som stred mot kommunestyrets vedtak i 2003, tegnet ikke godt for 
den kommende reguleringsplanen. 
 
I august forelå en reguleringsplan i fire alternativer, og NiB, Skui Vel og Asker og Bærum 
Historielag sendte inn en felles høringsuttalelse. I den omfattende høringsuttalelsen ble det 
blant annet påpekt at reguleringsplanen manglet konsekvensutredning, vurdering av støy, et 0-
alternativ (status quo) som kan gi politikerne anledning til veie dette opp mot de foreliggende 
alternativene, og det manglet en fullstendig oversikt over kulturminnene i planområdet. 
Reguleringsplanen viser ikke hvor løypetraseene samt nødvendige bygg og anlegg skal 
plasseres. En utvidelse av idrettsaktivitetene på Jordbru kan medføre at husdyrholdet må 
oppgis. Beitingen på Jordbru og de nærliggende delene av Vestmarka henger sammen og 
disse delene av Vestmarka kan da gro igjen. Det ble også påpekt en saksbehandlingsfeil under 
reguleringsplanens avsnitt om trafikk.  
 
Plan- og miljøutvalget vedtok 30. juni 2005 å pålegge administrasjonen å finne alternative 
lokaliseringer (utenfor Jordbru) for skiskytingsarena og trialbane. Skui Vel har lykkes med å  
fremskaffe planer for et skiskytteranlegg på Sollihøgda der både grunneier og Hole kommune 
er svært positive og samarbeidsvillige. Likeledes har Skui Vel fått frem Lorangmyr i 
Avtjerna-området som et alternativ til plasseringen av en trialbane. Her gjenstår riktignok en 
endelig avtale med grunneieren og en omregulering, men intet tyder på at det skal by på 
vanskeligheter. 
 
NiB har hatt et usedvanlig nært og godt samarbeid med Skui Vel om Jordbru i 2005. 
 
Jarmyra 
I fellesskap med Jarmyras Venner (JV) sendte NiB inn klage (10.6.2005) på en byggemelding 
vedrørende Jarmyra, hvor Øvrevoll Ballklubb ønsker å anlegge kunstgressbane for fotball. 
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Den tiltenkte kunstgressbanen er på 110 x 70 m, får gjerder, lyktestolper, anleggsvei, og vil 
legge beslag på ca. 1/3 av gressletta på Jarmyra, med den følge at allmennheten vil utestenges 
og Jarmyras åpne preg innskrenkes. JV og NiB klaget på at dette kunne fremlegges som en 
enkel byggesak, og ønsket saken behandlet som en reguleringssak. NiB og JV har videre 
klaget på felling av bjørketrær, som vil bli nødvendig for å bygge banen. Budstikka har dekket 
Jarmyra bredt, hvor  NiBs synspunkter også er kommet godt frem. NiB har i tillegg hatt 
leserinnlegg om saken.  
 
Isi 
Isi Miljøpark (nytt navn på Isi avfallsanlegg) ligger i et kulturlandskap og en natur med et 
usedvanlig høyt og vel dokumentert biologisk mangfold. NiB fremsatte forslag (29.4.2005) 
om å endre reguleringsplanen slik at dagens problemer med trafikk og forurensning til luft og 
vann kan reduseres og naturverdiene ivaretas på en bedre måte. NiB sier bl.a. nei til 
industriutbygging på Isi, samt en mer rasjonell utnyttelse av nåværende arealer og rutiner. 
NiB går videre inn for en ”samlevei” vest (ikke øst) for miljøstasjonen, for å unngå 
tungtrafikk gjennom de sentrale områdene av Isi-landskapet med store økologiske 
skadevirkninger. NiB ønsker ingen utvidelse av dagens deponi ved å sprenge vekk deler av 
fjellryggen nord for avfallsanlegget, som bl.a. vil skape et stort, åpent sår i landskapet og 
ødelegge den økologisk viktige edelløvskogen. NiB påpekte også at konsekvensutredningen 
var mangelfull.  Isi-landskapet byr på biologiske, estetiske og rekreasjonsmessige verdier som 
er så store at naturen denne gang bør prioriteres foran industrien.  
 
Mot slutten av året ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Akershus påla Bærum kommune å 
nedlegge deponiet (ifølge nye EU-forskrifter). Dette vil frigjøre areal på det nåværende 
avfallsområde og tilsier at arealbehovet ut over det nåværende avfallsområdet, blir begrenset. 
Ny reguleringsplan er under utarbeidelse. 
 
Franzefossveien 19 (”Franzefossbyen”). NiB har levert kommentarer (15.9.05) til 
konsekvensutredningsprogrammet, hvor vi ba om utredning av en kombinert løsning boliger/  
gjenvinningsindustri slik at den gjenvinningsindustrien som var planlagt på Isi isteden kan 
legges i gruvegangene på Franzefoss. Dette vil spare Isis rike kultur- og naturområde. Ellers 
ba vi om at det ved utformingen av ”Franzefossbyen” tas særlig hensyn til eksisterende 
landskap, vegetasjon og Sandvikselva. Sandvikselva må bevares i henhold til Vannbruksplan 
for Sandviksvassdraget og Vannressursloven. 
 
Kjørbokollen/Søndre Jong 
Jongsåsen Vel og NiB har i fellesskap sendt klage (17.4.2005) om trafikal påvirkning, 
generell overetablering og fremhevet estetiske momenter og grøntområder. 
 
Fornebu, område 6.0 og 7.3, kommunedelplan 2 
NiB har hatt et stort engasjement vedrørende utbyggingen av Fornebu for å ivareta de 
miljømessige verdiene i området. NiB sendte inn kommentarer (6.7.2005) til igangsetting av 
reguleringsarbeidet, og tok blant annet opp følgende: A. 15.000 nye innbyggere på Fornebu 
med tilhørende hunder og katter vil bli en formidabel utfordring for den videre forvaltningen av 
naturområdene. NiB ønsker innskrenkninger i katte- og hundehold, fordi disse vil være en trussel 
mot andre dyr i nabolaget, og vil harmonisere dårlig med vernebestemmelsene for 
naturreservatene. Hekkende fugler (særlig de på bakken) er meget utsatt. Både rådyr og fasaner er 
i dag stresset på grunn av vettløs ferdsel av mennesker med hund. B. Uheldig 
rekkefølgebestemmelser på utbyggingen, med dårlig tid til planlegging for verdifulle 
naturområder. C. Plassering av område 6 til boliger er uheldig fordi sammenhengen i 
naturområdene blir brutt av kileformen, og nærheten til reservatene blir for påtrengende. D. 
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Område 7.3 omslutter en verdifull trekantformet kalktørreng. Verdifulle kalktørrenger finner vi i 
Norge kun på øyene og noen få steder på fastlandet i Oslofjorden. Dette er en meget artsrik 
naturtype som er karakteristisk for Fornebu. Slike tørrenger kan inneholde flere hundre plantearter 
og et enda større antall innsektarter på under ett mål. Denne trekantenga og naturområdene videre 
inn langs Holtekilen er av anerkjente fagfolk karakterisert som å ha stor nasjonal verneverdi. Her 
kan man finne den rødlistede planten dragehode og flere insektarter som ikke tidligere er blitt 
registrert i Norge. Bærum kommune har et særskilt ansvar for å hegne om disse verdiene. Med 
den store utnyttelsesgraden Fornebu har fått, er det viktig med god planlegging og omtanke i 
detaljreguleringene.  

 
Medlemstall og styrets sammensetning 
Medlemstall pr. 31.12.2005  
 
Totalt antall medlemmer i NiB, inkl. 3 æresmedlemmer, er nå 864. 
Dette er en økning på 26 medlemmer i forhold til året før. 
 
Styret i 2005 
Leder   Jan Schwencke 
Nestleder  Wenche Landaas 
Styremedlem  Trygve Chr. Hansen 
   Torbjørn Endal 
   Gry Thune Young  

Zsuzsa Fey 
 
Varamedlem  Tomas Sydberger 
   Terje Sørensen  

Veronica Zimmer   
   Skjalg Grimnes 
    
Revisor  Svein Skreppen 
 
Kontorleder  Terje Sørensen 
 
Valgkomité  Tom Ekeli (leder) 
   Finn Otto Kvillum 
   Andreas Haslum 
 
 
 
 


