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  Årsmelding 2007 
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Også 2007 var preget av stor aktivitet i styret med god hjelp av en gruppe ressursper-
soner utenom styret. Spesielt nevnes arbeidet med boken ”Snarveier til trivsel – 150 
grønne lunger i Bærum”som utgjorde fase 2 av prosjektet ”Sikre verdifulle naturom-
råder og kulturlandskaper i boligsonen”. Høringsuttalelsen til Planprogrammet for 
kommuneplanens arealdel 2007–2030 og til ny markalov var også arbeidskrevende 
saker. 

 Administrativt arbeid

Styremøter og strategisamlinger 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- og 
planleggingsmøte. 
 For å redusere antall poster på styremøtene 
og dermed effektivisere styrearbeidet, ble mye 
informasjon gitt fra styreleder til styremed-
lemmene pr. e-post mellom styrmøtene.

Medlemsbladet Nøttekråka
Det var to utgivelser i 2007 - i februar og mai. 
I mai-nummeret ble både sentrale politikere 
og de politiske partiene i Bærum avkrevd deres 
syn på flere viktige miljøvernsaker foran kom-
munevalget høsten 2007.

NiBs hjemmesider 
(www.baerumsnatur.no)
Nettsidene ble ajourført fortløpende. Spesielt 
gjaldt dette siden ”Aktuelle saker i NiB” med  
NiBs høringsuttalelser til reguleringsplaner, 
kommuneplaner, etc. samt NiBs merknader 
(innspill) til igangsatt planarbeid. Siden ”Un-
dervisning på nett” ble også fullført. Denne 
siden er primært beregnet for bruk sammen 
med info-plakater som beskriver vegetasjo-
nen langs NiBs natursti mellom Gjønnes og 
Ballerud.
 Det var eksempelvis 1140 oppslag på NiBs 
hjemmeside i perioden mars-oktober hvilket 
anses som tilfredsstillende.  

Mediadekning
NiB har vært godt synlig i Budstikka med de-
battinnlegg, innspill og uttalelser i forbindelse 
med miljøsaker. Noen innlegg har vært knyt-
tet til arealplansaker, andre av mer overordnet 
karakter.

Verving av medlemmer
Vervingen er utført ved henvendelse til personer 
som i ulike sammenhenger har vist interesse 
for naturvernsaken. Et par har meldt seg inn 
gjennom vår nettside. I alt har NiB skaffet 36 
nye medlemmer i 2007.

Mottatt i økonomisk støtte i 2007 
• Kommunal støtte til bekjempelse av kanada-

gullris i Storøykilen: kr. 10 000.
• SMIL*-midler til slåttenga på Gjettum-

bråtan: kr. 6000.
• LA 21-midler: Innvilget kr. 40 000 til bok 

om de grønne lungene i Bærum (kartlagt i 
2006).

• LA 21-midler: Mottatt tidligere innvilget 
kr. 35 000 for kartlegging av grønne lunger 
i Bærum

• Innvilget aktivitetstilskudd fra Norges 
Naturvernforbund til prosjektet ”Sikre 
verdifulle naturområder og kulturlandska-
per i boligsonen” (de grønne lungene): kr. 
5 000.

• Driftstilskudd fra Bærum kommune: kr.700 
(kraftig ned fra kr. 4 500 i 2006 og kr. 
11 000 i 2005).

* SMIL = Spesielle Miljøtiltak I Landbruket
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Medlemskap i andre organisasjoner
NiB er medlem i Aksjon for Drift av Kolsås-
banen, Jarmyras Venner, Lysakervassdragets 
Venner og Oslo og Omland Friluftsråd.

Miljøvernprisen for 2006 ble tildelt 
Morten Heldal Haugerud
for hans mangeårige arbeid for å verne om 
naturmiljøet i Skui-området. Spesielt fremheves 
hans store innsats for å bevare natur- og kultur-
landskapet og kulturminner på Jordbru. Han 
viser  dessuten et allsidig engasjement i forhold 
til natur og miljø i Bærum og marka.

 NiB-arrangementer 

Årsmøtet 13. mars
I den åpne delen av årsmøtet orienterte nest-
leder Finn Otto Kvillum om bakgrunnen 
for og hensikten med NiBs prosjekt ”Sikre 
verdifulle naturområder og kulturlandskaper 
i boligsonen”. 
 (Normalt arrangerer NiB et åpent møte 
med et aktuelt miljøtema og en utenforstående 
foredragsholder på høsten, men det omfattende 
arbeidet med ovennevnte prosjekt og andre 
arbeidskrevende oppgaver gjorde det ikke mulig 
å avholde et slikt møte høsten 2007).

Representasjoner i andre fora 
- Zsuzsa Fey var NiBs delegat til Norges 

Naturvernforbunds landsmøte på Torpo-
moen i Hallingdal 1. til 3. juni.

- Finn Otto Kvillum har vært NiBs kontakt 
til Oslo og Omland Friluftsråd.

- Finn Otto Kvillum har vært NiBs represent-
ant i Bærum LA 21 turveiselskap.

- Finn Otto Kvillum har sittet i interimssty-
ret som forbereder en eventuell stiftelse av 
Bærum Natur- og friluftsråd.

- Finn Otto Kvillum har deltatt i en gruppe 
som har gjennomgått utkastet til og skrevet 
høringsuttalelse til ny lov for Oslomarka. 

- Torbjørn Endal har vært NiBs representant 
i Bærum Elveforum.

- NiB har deltatt på begge halvårsmøtene i 
Bærum LA 21 Forum.

 Større saker og oppgaver

Prosjektet ”Sikre verdifulle 
naturområder og kulturlandskaper i 
boligsonen”
For enkelthets skyld ble dette prosjektet internt 
omdøpt til ”Grønne lunger” prosjektet.
 Etter kartleggingen og registreringen av de 
grønne lungene i 2006 fikk NiB tilsagn om 
kr. 40 000 i LA 21 midler til en bok som skal 
gi en samlet oversikt over de grønne lungene. 
En redaksjonskomité bestående av Wenche 
Landaas (leder), Kari Brodal, Sunniva Schjetne 
og Gry Thune Young har nedlagt et betydelig 
arbeid i en bok som mot slutten av året på 
det nærmeste var ferdig. Boken bærer tittelen 
”Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i 
Bærum”.  I tillegg til redaksjonskomiteen har 
styremedlemmer og personer utenfor styret 
bidratt med fotografering og annet arbeid. 
NiB har også samarbeidet godt med Natur- og 
idrettsforvaltningen i Bærum kommune om 
deler av prosjektet. Prosjektet har lagt beslag 
på en betydelig del av styrets kapasitet i 2007. 
 Det ligger i planene at NiB skal utnytte 
boken for det den er verdt overfor politikerne, 
kommuneadministrasjonen og Bærums befolk-
ning.

NiBs natursti 
Informasjonsplakater som beskriver vegetas-
jonen omkring de respektive postene langs 
naturstien fra Gjønnes til Ballerud ble gjort 
ferdig. De vil bli montert i de tidligere oppsatte 
stativene våren 2008.
 Naturstien og NiBs web-side ”Undervisning 
på nett” utgjør en praktisk/pedagogisk pakke 
som skal tilbys skoler. Inger-Marie Gulliksen 
og Gunnar Fimland i styret og medlem Olav 
Hamar utgjør en gruppe som tar seg av dette.  
 En stor takk til Olav Hamar for det arbeidet 
han har utført i naturstien.  

Bærum Natur- og friluftsråd (BNF)
En rekke organisasjoner ble av Natur- og 
idrettsforvaltningen innkalt til et møte i kom-
munegården 8. februar 2007 for å se om det var 
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stemning for å stifte en organisasjon som kan 
være et felles talerør for naturvern og friluftsliv, 
lik den idretten har gjennom Bærum Idrettsråd. 
Det var et ønske fra politikerne som lå til grunn 
for dette initiativet. Bærum LA 21 turveiselskap 
spilte en viktig rolle i forberedelsene til møtet. 
 Møtet resulterte i at det ble opprettet et 
interimsstyre som har vært ledet av Anna Marie 
Graff. Finn Otto Kvillum har representert NiB 
i interimsstyret.
 Interimsstyret har ferdig utkast til både 
vedtekter og en rammeavtale for samarbeid 
mellom Bærum kommune og BNF. Det er 
innkalt til et etableringsmøte 31. januar 2008 
og det vil der vise seg om det er grunnlag for 
stiftelsen av et slikt råd. Betingelsen for at en 
organisasjon kan bli medlem av BNF er at den 
i sin formålsparagraf eller i sitt arbeidsprogram 
har stadfestet naturvern og/eller friluftliv. Dette 
gjelder også velforeningene.

Bærum LA 21-turveiselskap
Som nevnt ovenfor deltok turveiselskapet i  
forarbeidene som førte til at en rekke organ-
isasjoner ble innkalt til et møte for å stifte et 
natur- og friluftsråd. Av de fire som sitter i styret 
i turveiselskapet ble tre innvalgt i interimsstyret 
for rådet. Av den grunn var det ikke møter i 
turveiselskapet etter april måned. 

Lov om naturområder i Oslo 
og nærliggende kommuner 
(markaloven)
I juni forelå utkastet til markalov. På forhånd 
var Gjermund Andersen i fylkeslaget (NOA) 
med i en rådgivende gruppe som Miljøvern-
departementet hadde nedsatt. Medlem Widar 
Tandberg påtok seg å være NiBs ressursper-
son og kontaktperson overfor NOA i denne 
saken.
 En selvoppnevnt markalovgruppe etablerte 
seg med medlemmer fra både Asker og Bærum. 
Den gjennomgikk lovutkastet og noterte seg 
både de positive sidene og manglene i lovut-
kastet. Spesielt mente gruppen at kulturminner 
og kulturmiljøer var dårlig ivaretatt i lovut-
kastet. Gruppen sendte inn sin høringsuttalelse 

til Miljøverndepartementet innen fristen 15. 
november. Siden NiB var medunderskriver, 
unnlot NiB å sende sin egen uttalelse. 
 Med i markalovgruppen var represent-
anter for Asker Turlag (tilsluttet DNT Oslo 
og Omegn), Asker og Bærum Historielag, 
Bærumsmarkas Venner, Hornimarkas Venner, 
Naturvernforbundet i Asker, Naturvernforbun-
det i Bærum, Skui Vel , Tanum Vel samt pri-
vatpersonene Jens Bugge (tidl. høysterettsdom-
mer), Kjell Kittelsen (tidl. formann i Asker og 
Bærum Historielag) og John R. Hanevold (tidl. 
distriktsveterinær).
 På forhånd hadde en gruppe organisasjoner, 
de samme som nevnt i forrige avsnitt samt 
et par til, sendt et innspill til Miljøvernde-
partementet med anmoding om at den nye 
markaloven måtte sikre det enkle, uorganis-
erte friluftslivet samt verne om kulturminner 
og det biologiske mangfoldet. Loven måtte 
utformes slik at inngrep i marka begrenses til 
et minimum. Markaloven måtte gi naturvern-
/friluftsliv-/velorganisasjoner større innflytelse 
i beslutningsprosessene slik at sikringen av det 
enkle friluftsliv, allemannsretten, m.m. i marka 
ikke alene blir underlagt kommunestyrenes 
skiftende holdinger til disse samfunnsmessige 
viktige verdiene.

Markagrensen – forslag til justering
Bærum kommunen ba i en kunngjøring om for-
slag til justering av markagrensen. NiB foreslo  
at Tanumplatået igjen skal innlemmes i marka 
slik den var inntil 1986. Vi minnet i den forbin-
delse om at både Maridalen og Sørkedalen 
ligger innenfor markagrensen. Vi foreslo også 
at Avtjerna-området, som er vedtatt som frem-
tidig utbyggingsområde, på nytt blir en del av 
marka. Realiseringen av en Ringeriksbane som 
vil bety mye for utviklingen av boligområde på 
Avtjerna, synes svært usikker.  
 Siden Maridalen og Sørkedalen ligger in-
nenfor markagrensen mente vi at det samme 
logisk sett bør gjelde del av Lommedalen. Det 
har funnet sted en betydelig boligreising i Lom-
medalen de senere årene, mens den innerste 
delen av dalen fremdeles er lite utbygget. Vi 
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foreslo derfor at Johnsrudgata og sydenden av det 
LNF-området som tilhører Johnsrud øvre skal 
utgjøre markagrensen på vestsiden av Lommed-
alsveien, mens grensen på østsiden legges i rett 
linje fra Johnsrudgata til sydsiden av Vensåsmyra 
naturreservat. ”Lommen” som ligger syd-øst for 
Vensåsmyra inkluderes også i marka.   

Dugnader
Som tidligere år utførte NiB-styret to ryddedug-
nader rundt den innerste delen av Storøykilen 
og Lilløyplassen Naturhus. Den største dug-
nadsinnsatsen var imidlertid fjerning av 
kjempebjørnekjeks langs Øverlandselva, langs 
Lomma fra Wøyen gård til Glitredammen og 
rundt Kolsås stasjon. Her fikk vi hjelp av et par 
medlemmer. Slike betalte dugnader er en blitt 
en nødvendighet for å sikre NiB tilstrekkelige 
driftsmidler, men det skal ikke legges skjul på 
at disse dugnadene oppleves som pressbetont 
for styret i tillegg til alle de andre oppgavene 
det skal skjøtte. 

Kulturenga på Gjettumbråtan
Sommeren 2007 ble enga slått for 10. gang. 
Arbeidet ble koordinert av Zsuzsa Fey. Dette 
var den andre slåtten i en periode på fem år 
med SMIL-midler.  
 Formålet med SMIL-midler  (SMIL = 
Spesielle Miljøtiltak I Landbruket) er å ivareta 
natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 
kulturlandskap, samt redusere forurensningen 
fra jordbruket, utover det som forventes gjen-
nom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål 
med ordningen er å få til en mer målrettet 
innsats med utgangspunkt i lokale behov, 
utfordringer og målsettinger. Det er Statens 
landbruksforvaltning som står for ordningen, 
men det er kommunene som behandler og 
avgjør søknader om tilskudd.

Øverland østre politisk behandlet
NiB og Bærumsmarkas Venner sendte i 2006 
inn en felles høringsuttalelse til planene for 
boligbygging og en parkeringsplass for 250 biler 

nedenfor Murenveien, dvs. i innfallsporten til 
denne delen av Bærumsmarka. Før reguler-
ingsplanen skulle behandles i formannskapet 
og kommunestyret skrev de samme organisa-
sjonene et felles brev til kommunestyrets med-
lemmer og varamedlemmer der de anbefalte å 
knytte parkeringsplassen til reguleringsplanen 
for Øverland vestre ved å legge den på jordet 
på sydsiden av Gml. Ringeriksvei. Den sydlige 
delen av jordet ligger nemlig på en tidligere 
søppelfylling hvilket tilsier at verken bygg eller 
permanent opphold er tilrådelig her. 
 Den politiske behandlingen endte med 
en betydelig reduksjon i antall boliger under 
Øverland østre og at parkeringsplassen skal 
legges på det nevnte jordet.

Kulturvernplan for Bærum 
Bærum kommune tar sikte på at kulturvern-
planens temakart som viser automatisk fredede 
kulturminner, kulturvernområder og kultur-
landskaper skal legges inn i kommuneplan-
ens arealdel som skal revideres i 2008. I den 
forbindelse ba kommunen om innspill fra 
velforeninger og frivillige organisasjoner. NiB 
foreslo Store Stabekk gård, både gårdstunet 
og jordene, og Gamle Drammensvei mellom 
Lysaker og Sandvika. Videre de fem sammen-
hengende landbruksområdene Grinijordene, 
Lommedalsjordene, Frogner/Tandbergjordene, 
Bryn/Wøyenjordene og Tanumplatået. Vi ba 
samtidig om at kulturvernplanen må inneholde 
bestemmelser som setter en stopper for tiltak i 
landbruksområdenes buffersoner.    
 I gjeldende kulturvernplan er oppført 12 
spesielle kulturvernområder. Et eksempel på et 
synlig kulturmiljø med mange kulturminner 
er Søndre Høvik gård. Selv om hovedbygget 
er fredet er området regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse. Vi ba om at alle kulturver-
nområdene måtte reguleres til spesialområde 
bevaring.   
 Berit Saghaug Mørck og Finn Otto Kvillum 
deltok senere på medvirkningsmøte om kultur-
vernplanen som Bærum kommune inviterte 
til.
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Gammel gårdssag på Isi
Innenfor planområdet til den vedtatte reguler-
ingsplanen for Isi Miljøpark ligger en gammel 
gårdssag. Den er registrert som kulturminne i 
kommunens miljøatlas, men trues av utvidelser 
av virksomheten innenfor miljøparken. 
 NiB gjorde i oktober Bærum kommune 
oppmerksom på dette som svarte at de var over-
rasket over at sagen ikke er regulert til bevaring. 
Kommunen vil ta opp saken med Akershus 
fylkeskommune som er kulturmyndighet i alle 
reguleringssaker. 

Bærum Modellflyklubb
Flyklubben søkte om å utvide flytiden betydelig 
på sin bane på Jordbru. NiB minnet i sitt brev til 
kommunen om at da kommunestyret behandlet 
reguleringsplanen for idrettsanlegg på Jordbru, 
ble denne avvist, men at nåværende idretts- 
aktiviteter kan opprettholdes på gjeldende 
vilkår. Vi gjorde også oppmerksom på at van-
drefalken ser ut til å ha slått seg ned i området 
og at utvidet modellflyvirksomhet generelt vil 
være svært uheldig for dyre- og fuglelivet på 
Jordbru. Kommunen avviste søknaden.

Høringsuttalelser til regulerings-
planer, kommunale planer og 
meldinger

Kommunedelplan for E16 Bjørum 
– Skaret
Skui Vel og en grunneiergruppe utarbeidet et 
motforslag til Statens Vegvesens planer. NiB 
støttet motforslaget som innebærer at veien 
legges i tunnel nordøst for dalføret opp til 
Bråtanveien. Dette alternativet vil bl. a. skåne 
naturmiljøet rundt Rustadelva. Natur- og 
kulturlandskapet i området Ulbråten-Brenna 
vil også bli skånet for store fjellskjæringer og 
naturinngrep og den nåværende markaporten 
ved Skoglund blir bevart.  

Kommuneplanens samfunnsdel 
2006 – 2012
NiB fremholdt i sin høringsuttalelse at viktige 
sider ved samfunnsutviklingen avhenger av 
hvordan kommunen forvalter de gjenværende 
grøntområdene og hvordan den motstår utbyg-
gingspresset. Naturen og naturopplevelser må 
trekkes inn som viktige livgivende elementer 
i barn og unges oppvekstvilkår. Likeledes be-
grepet ”bærekraftig utvikling” og forståelsen 
av dette. NiB hevdet også at boligpolitikken i 
Bærum ikke kun må bygge på et ønske om å bo 
i Bærum, men på en nødvendighet. 

Jong Vestre (riggtomten) og 
Bjørnegård Idrettspark
NiB ba om at grunneierens utbyggingsforslag 
måtte avvises fordi det brøt med den tidligere 
forutsetningen om at riggtomten for nytt dob-
beltspor Sandvika-Asker skulle tilbakeføres til 
landbruk når anleggsperioden var over. Rigg-
tomten var del av et sammenhengende land-
bruksområde og omdisponering av den til andre 
formål enn landbruk kunne bety starten på 
nedbygging av resten av landbruksarealene. 
 Hva angår Bjørnegård Idrettspark, som 
også gjaldt utnyttelse av den samme rigg-
tomten, hadde NiB tidligere gitt uttrykk for 
forståelse for at Jardar trengte en ny fotballbane 
her i tilknytning til idrettsmiljøet omkring 
Bjørnegård skole.  
 Resultatet av den politiske behandlingen av 
saken ble at omtrent halvparten av riggtomten 
skulle tilbakeføres til landbruk, hvilket allerede 
er gjort. Et rimelig godt utfall sett med NiBs 
øyne.

Kjørbo gård
Reguleringsplanen gjaldt bygging av et nytt 
politihus på Kjørbo gård til tross for at det i 
en rapport som ble utarbeidet i 2005 i forbin-
delse med kommunedelplan for Sandvika, ble 
fremhevet at Kjørbo gård er et av de viktigste 
kulturminnene i Bærum. I tillegg er området et 
biologiske viktig område. Selv om store deler av 
området ble foreslått bevart som friområde, fant 
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NiB det svært uheldig at en del av et Kjørbo-
området ble regulert til utbygging.  
 Kommunestyret har vedtatt at politihuset 
kan bygges

Miljømelding 2007 – 2010
NiB skrev i sin høringsuttalelse at miljømeldin-
gen må føre til klare og forpliktende mål for 
bevaring av Bærums natur- og kulturland-
skapsverdier, herunder biologisk mangfold og 
landbruksjord. Den må også sette klare mål 
for renovasjon (kildesortering) og utslipp av 
klimagasser. Miljømeldingen må legge klare 
føringer for kommuneplanens arealdel, ikke 
omvendt.
 Grønnstrukturplanen (som politikerne  
stadig refererer til) er i realiteten ingen plan leng-
er siden den er innarbeidet i kommuneplanens 
arealdel med vage føringer. Den sammenhen-
gende grønnstrukturen i boligsonen må sikres 
gjennom konkrete tiltak. Dette må fremkomme 
som et punkt i vedtaket til miljømeldingen.  
 Da miljømeldingen ble vedtatt av kom-
munestyret, innholdt den flere positive tillegg 
i forhold til høringsdokumentet. De tilleggene 
som NiB finner særlig gledelige finner du under  
”Kildemateriell” på NiBs webside.

Arnesenga barnehage
NiB ga i sin høringsuttalelse uttrykk for at den 
fremlagte reguleringsplanen ville ta for mye 
av grøntområdet og at det måtte utarbeides 
en ny plan som kun omfattet den østre delen 
av Arnesenga. For å beslaglegge minst mulig 
plass, anbefalte vi at parkeringsplassen måtte 
bygges i kjelleren til barnehagebygget. NiB ba 
også om at skogområdet mellom barnehagen og 
Horniveien måtte reguleres til Spesialområde 
bevaring – naturvernområde.

Planprogrammet for 
kommuneplanens arealdel
NiB la ned meget arbeid i sin høringsuttalelse 
som ble på hele 8 sider. Derfor gjengis her bare 
noen av konklusjonene: 
• Sentrale punkter i den tidligere vedtatte 

boligmeldingen tilsier at det ikke er behov 

for mer enn en svært moderat vekst i bolig-
byggingen.

• Forslaget til planprogram er konkrete på 
vekst, men i liten grad på vern og er derfor 
mangelfullt og ikke balansert nok. 

• Naturvernforbundet i Bærum går inn 
for konsentrert vekst med boligbygging 
kun på Fornebu og langs aksen Sandvika 
-Vøyenenga. Herav må det bli slutt på den 
bit-for-bit utbyggingen som praktiseres. 

• Selv konsentrert vekst vil beslaglegge arealer 
utenom utbyggingsområdene til teknisk og 
sosial infrastruktur og den er således ikke så 
arealbesparende som det kan gis inntrykk 
av. 

• Hovedgrøntstrukturen i byggesonen må 
fastlegges og kartfestes og inngrep her 
må ikke tillates. Kommunen må anskaffe 
tilleggsarealer om nødvendig 

• Dagens BYA-faktor på 20% bør/må senkes 
i områder med småhusbebyggelse for å 
forhindre en ytterligere reduksjon i deres 
grønne preg (”hverdagslandskapet”).

• Det er politikerne og administrasjonen 
som skal styre utbyggingstakten, ikke ut-
byggerne. Miljøvernorganisasjonene bør 
trekkes inn tidlig i planprosessene slik at 
ikke utbyggingsinteressene alene får styre 
utviklingen. 

• Naturvernforbundet i Bærum går sterkt 
imot at en forlengelse av Kolsåsbanen skal 
betinges av utbygging av landbruksom-
rådene Bryn - Wøyen og Frogner - Tand-
berg. Rykkinns nåværende befolkning gir 
et tilstrekkelig banegrunnlag. 

• Vi er kommet til det stadium i Bærums 
utvikling at vern av naturområder, biologisk 
mangfold, jordbruk, kretsløp, rene omgiv-
elser, dvs. våre livsvilkår, må få like stor 
betydning som tiltak som bygger ned våre 
natur- og jordbruksarealer.

Gjønnes gård
Reguleringsplanen gikk ut på at 1/3 av den 
dyrkede jorden skal bli boligområde, mens 2/3 
skal benyttes til idrettsformål og landbrukspark. 
NiB gikk imot dette og minnet nok en gang om 
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pkt. 3 i vedtaket da kommunestyret behandlet 
Landbruksplan for Bærum 17.11.1999: ”Vern 
av dyrket og dyrkbar jord skal være en av de 
grunnleggende premisser i arealplanleggingen.” 
Hva angår de 2/3 av jorda som skal benyttes til 
idrettsformål og landbrukspark, uttrykte vi stor 
skepsis til at dette arealet noen gang kommer 
til å bli tilbakeført til jordbruk om dette skulle 
bli nødvendig. All erfaring tilsier det.  
 Det vil være en fatal feil å omdisponere 
landbruksarealet på Gjønnes til andre formål 
med den usikkerheten som preger den frem-
tidige globale matvareproduksjonen. Tiltaket 
vil dessuten ytterligere svekke den historiske 
forankringen som kulturlandskapene represen-
terer for Bærums identitet. 

Lilleøya på Fornebu
I høringsuttalelsen konsentrerte NiB seg om 
den planlagte gravlunden og området omkring 
denne. NiB har tidligere foreslått at gravlunden 
burde legges på Storøya. Dermed kunne store 
naturverdier på Lilleøya ha vært spart. Vi sit-
erte i denne forbindelse fra et dokument som 
var utarbeidet av to botanikere: ”Lilleøya er 
ekstremt artsrik når det gjelder karplanter både 
i nasjonal og regional sammenheng.”  
 NiB ba om at det må vises respekt for 
områdets natur- og landskapskvaliteter og at 
gravlunden naturtilpasses og ikke blir preget av 
fransk/engelsk parktenkning, som er vanlig for 
kirkegårder og gravlunder i Norge. Områdets 
topografi og jordsmonn må utnyttes slik de  er 
i dag. Omfanget av gravlunden må reduseres i 
sydøst som et bidrag til at det blir en viss sam-
menheng mellom naturreservatet ytterst på 
Lilleøya og naturreservatet i Storøykilen.   
 I uttalelsen ba vi også om at Lilløyplas-
sen naturhus (LPN) av kommunen må sikres 
akseptable betingelser for en fremtidig drift. I 
dette ligger at LPN får beholde nåværende areal 
rundt bygningene for å få formidlet de natur- 
og miljøverdiene som finnes her. Virksomheten 
rundt LPN blir marginalisert med gravlundens 
omfang i sydøst og ved at den eksisterende 
gangveien (grusveien) blir flyttet nærmere 
LPN. Den foreslåtte nye traseen for gangveien 

vil dessuten gå igjennom en lund der tårnfalk 
og kattugler hekker. 

Grinilunden
Høringsuttalelsen gjaldt bygging av en 
barnehage for 130 barn i Grinilunden. NiB 
påpekte at Grinilunden er et viktig grøntom-
råde for nærmiljøet og at den inneholder flere 
monumentale, bevaringsverdige trær. Vi har 
ingen tro på at det lar seg gjøre å bygge en 
barnehage i Grinilund skogpark uten store 
negative følger for naturen der. Bærum kom-
mune har et ansvar for å unngå tap av det bio-
logiske mangfoldet som finnes i enhver grønn 
lunge (ref. målet om å stanse reduksjonen i det 
biologiske mangfoldet). 
 Et annet moment var etter NiBs mening 
at nedslagsfeltet til barnehagen ikke er rundt 
Grinilunden. Lokaliseringen vil derfor føre til 
uakseptabel trafikkbelastning for de nærmeste 
beboerne og Eiksmarka senter. Dessuten min-
net vi om at tidligere eier av Grini Gård som 
donerte Grinilund skogpark til Bærum kom-
mune, ønsket at det skulle være en skogpark 
rundt kirken – også etter hans død.
 Som forslag til annen løsning foreslo NiB 
at Bærum kommune kjøper en eiendom med 
fremtidsrettet lokalisering for brukerne, for så å 
omregulere denne til barnehagedrift - nær kolle-
ktivtransport. Dette vil gi fremtidig redusert 
bilbruk og således en mer bærekraftig løsning. 

Merknader til igangsatt 
planarbeid

Veritas på Høvik – 
reguleringsendring
Det Norske Veritas Eiendom vil bygge boliger 
i to naturområder mellom Gamle Høvik verk 
skole og Vertas´s næringsområde. En mindre 
veiomlegging vil dessuten medføre inngrep 
i et registrert biologisk viktig område. NiBs 
konkluderte med at gjeldende reguleringsplan 
ikke må endres. Den ivaretar naturkvalitetene 
bedre.
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Bærum idrettspark på Rud-Hauger
NiB hevdet at det på prinsipielt grunnlag 
ikke bør foretas utbygginger som ytterligere 
reduserer kommunens eksisterende grøntar-
ealer. Bærum kommune har sluttet seg til Lokal 
Agenda 21 som er et program for bærekraftig 
utvikling og bevaring av det biologiske mang-
foldet i det 21. århundre. Den senere tids 
skremmende klimautvikling tilsier at det må 
settes en stopper for energikrevende og bil-
baserte anlegg, enten de er av kommersiell 
eller idrettslig art. Vi forholdt oss imidlertid til 
Bærum kommunestyres vedtak om at det skal 
bygges en idrettspark på Rud-Hauger og ba om 
at bebyggelsen konsentreres slik at mest mulig 
av områdets grøntareal bevares.  

Øverland vestre – utfartsparkering
Som en følge av at parkeringsplassen ble tatt ut 
av reguleringsplanen for Øverland østre skal den 
anlegges på jordet syd for Gamle Ringriksvei 
og ut for transformatorstasjonen. NiB ba om 
at parkeringsplassen må gli best mulig inn i 
terrenget  slik at den blir minst mulig synlig 
fra øst og nord. Den bør legges i terrasser med 
vegetasjon i mellom.
 Når det gjelder av- og påkjøringen til Gamle 
Ringeriksvei, ba vi om at den ikke legges til  
krysset Gamle Ringeriksvei/Murenveien. Grun-
nen til det er at Pilegrimleden og Murenveien  
har sammenfallende trasé her. Arboretet på den 
ene siden av Murenveiens begynnelse og det 
flotte hageanlegget på den andre utgjør sammen 
med Pilegrimsleden et natur- og kulturmiljø 
som må få ligge i fred.  
 Vi mente at den beste trafikale løsningen 
vil være å samle av- og påkjøringen til utfarts-

parkeringen, Øverland vestres nye boliger i åsen 
mot Åsterud og Øverland vestres gårdstun på 
ett sted. Det betyr at den må legges omtrent der 
innkjøringen til gårdstunet ligger i dag.
 Sikkerheten for turgåerne som skal krysse 
Gamle Ringeriksvei er uhyre viktig. Vi mente 
det beste vil være å bygge en undergang, men 
innser at den mest naturlige plasseringen net-
topp vil være i krysset Gamle Ringeriksvei/
Murenveien. Derfor vil et trafikklys på dette 
stedet gi den optimale løsningen. Trafikklyset 
måtte være av en type som kun styres av dem 
som skal krysse veien. 

Sæteren gård
DNT Oslo og Omegn planlegger i sin regu-
leringsplan for Sæteren gård en forlengelse av 
turveien fra Haga golfbane frem til gården. NiB 
mener at anleggelse av en turvei her vil medføre 
betydelige terrenginngrep i skogen - ikke minst 
hvis standarden på turveien på Haga golfbane 
skal brukes som mal. 
 Turveien fra Haga golfbane leder i dag inn 
på den restaurerte og vakre Ankerveien. NiB ser  
det som naturlig at de som ønsker å gå til Sæ-
teren gård med start fra Haga golfbane benytter 
Ankerveien videre til Murenveien, og så følger 
Murenveien opp til gården. Denne ”ulempen” 
synes liten i forhold til uheldige terrenginngrep 
i jomfruelig natur. 
 En ny, stor parkeringsplass vil om ikke lenge 
bli etablert nedenfor Gamle Ringeriksvei ved 
Øverland. Man kan da forvente at enda flere 
vil benytte Murenveien fra Øverland og opp til 
Sæteren Gård. Dette vil svekke et tilsynelatende 
behov for å forlenge turveien fra Haga golfbane 
til Sæteren Gård.
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall 
Totalt antall medlemmer i NiB pr. 31.12.2007 var 927. 

Dette var en økning på 10 medlemmer sammenlignet med året før.

Styret 2007
Leder     Finn Otto Kvillum

Nestleder   Wenche Landaas

Styremedlemmer   Terje Sørensen (kasserer)

    Zsuzsa Fey (sekretær)

    Gry Thune Young

    Berit Saghaug Mørck

Varamedlemmer   Tomas Sydberger

    Gunnar Fimland

    Inger-Marie Juel Gulliksen

    Finn Hebbe Johnsrud

Revisor     Christian Eitrem

Sekretariatsleder   Terje Sørensen

Valgkomité   Jan Schwencke (leder)

    Tom Ekeli

    Torbjørn Endal

Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus 

inviterer til foredrag i Bærum bibliotek Bekkestua 

tirsdag 8. april 2008 kl. 19.00 (bevertning fra kl. 18.30)

Lars Erik Johannessen forteller om: «Familieforviklinger blant meiser 

ved Dælivann». 

I skogene nord for Dælivann har det siden midten av nittitallet pågått et større 

forskningsprosjekt i regi av Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Atferden til 

lokale kjøttmeiser og blåmeiser er blitt studert i detalj med hovedfokus på hvilken 

innvirkning oppvekstmiljøet har på den voksne atferden. Foredragsholderen har selv 

tatt sin doktorgrad på dette prosjektet og presenterer hovedfunnene fra mer enn ti års 

forskning. Tema som vil stå sentralt er makevalgspreferanser, dominans/rang, sanglæring 

og hybridisering.
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