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Årsmelding 2004
for Naturvernforbundet i Bærum(NiB)

Styret, og dets ressurspersoner, har lagt bak seg et svært aktivt år, hvor vi blant
annet har arbeidet med de tunge arealplanleggingssakene, vi har vært godt synlige i
media, og vi har utført flere dugnader. Ikke minst har vi vært opptatt av våre
”eventyrskoger” og sommerfuglene på Isi. Mer om NiBs naturvernarbeid i 2004:

Administrativt arbeid

Styremøter
Det ble avholdt 11 styremøter i 2004.

Strategisamlinger
Det ble avholdt to strategisamlinger med
det formål å komme frem til hvilke
satsningsområder NiB ønsker å arbeide
med. Strategisamlingen gir oss mulighet til
å ta et overblikk over NiBs arbeid generelt
- og diskutere hvordan vi kommer videre,
blir flinkere, mer effektive og mer moti-
verte. Oppgavene er nærmest utallige, og
styret er nødt til å samle seg om noen, for å
kunne gjøre en skikkelig jobb.

Medlemsbladet Nøttekråka
Det ble utgitt to medlemsblader i 2004;
ett i februar og ett i november. Nøttekråka
sendes til alle medlemmer, legges ut i bi-
bliotekene i Bærum, i kommunegårdens og
-styresalens info-hyller, hvor beslutnings-
takere kan forsyne seg. Nøttekråka gjen-
nomgikk også en forvandling på høst-
parten, hvor formatet ble større og farger
kom i bruk. Styret hadde et ønske om å
spre mer naturglede ved å ta i bruk farge-
trykk - noe vi på sikt håper vil appellere til
både nye og gamle medlemmer. For å fi-
nansiere en dyrere produksjon av Nøtte-
kråka, har NiB besluttet å godta moderat

bruk av annonsering i bladet.

Internett og planer for et felles,
elektronisk arkiv
Det har vært nedlagt et godt stykke arbeid
for å bli lettere tilgjengelig på Internett. I
2004 fikk vi derfor en direkte Internett-
adresse: www.baerumsnatur.no, i tillegg til
at sidene hele tiden har vært tilgjengelige
via Norges Naturvernforbunds hjemme-
sider (www.naturvern.no/meny/loka). NiB
fikk også lagt inn en link via Budstikkas
portal (www.budstikkaporten.no).  NiB har
hatt fokus på sine informasjonskanaler, og
lagt større vekt på formidling av informa-
sjon via sine hjemmesider på Internett.
Flere  dokumenter og oppslag om arrange-
menter som kan være av interesse, er blitt
lagt ut på NiBs sider. Planer og en struktur
er også lagt med tanke på et elektronisk
fellesarkiv. Hensikten er at nyttig historisk
materiale skal være lett tilgjengelig for sty-
remedlemmer som har interesse av og be-
hov for den informasjon som allerede fin-
nes på de ulike områder.

Presseomtale og innlegg til pressen
NiB har vært godt synlig i media det fore-
gående år, ikke minst i Budstikka, i Aften-
postens Aftenutgave samt innlegg på
Østlandssendingen. Et titalls innlegg og
omtaler av våre saker har vært fremme i
pressen, ofte etter styreleders initiativ.
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Verving av medlemmer
Styret er aldri sen om dele ut info og sam-
tale med folk som er interessert i naturvern,
også i håp om et forlenget eller nytt med-
lemskap. I tillegg til info-stand på Bekke-
stua i juni, har styret delt ut ca. 150
eksemplarer av det duggfriske nye Nøtte-
kråka med oppkvikkende farger, til boliger
i Fossum- og Stabekk-området. Vi håper
med dette at noen flere skal fatte interesse
og støtte vårt arbeid ved bl.a. medlemskap.

NiB fikk tilskudd til to LA 21-
prosjekter i 2004
Etter søknad fikk NiB tilskudd fra Bærum
kommunes Natur- og idrettsforvaltning til
følgende tiltak som tilfredsstilte kommu-
nens definisjon av lokalt engasjement for
bærekraftig utvikling:

• Utvikling av natursti fra Gjønnes til
Ballerud med utarbeidelse av vegeta-
sjonskart og oppsetting av fugle-
kasser. Prosjektet fikk kr. 45 000 i
støtte.

• Videreføring av kartlegging av biologisk
mangfold i Isi-området med hoved-
vekt på botaniske undersøkelser.
Prosjektet fikk kr. 35 000 i støtte.

NiBs medlemskap i andre
organisasjoner
Naturvernforbundet i Bærum er medlem
av Oslo og Omland Friluftsråd og Jarmyras
Venner.

NiB har vært engasjert i
følgende:

ISI
Med NiBs støtte fra kommunale LA-21-
midler har Per Seglen også dette året ledet
og i stor grad utført kartlegging av som-
merfugler og deres næringsplanter i Isi-

området. Han har hatt assistanse av bota-
nikere og andre sommerfugleksperter.

Bærum kommune sluttførte i 2004 sitt ar-
beid med forslag til reguleringsplan for ”Isi
Miljøpark” som får sin førstebehandling på
nyåret. NiB har arrangert 2 møter med poli-
tikere fra H og Ap der Seglen har holdt fore-
drag om biologisk mangfold og utvidelses-
planene på Isi. NiB vil følge saken videre.

Natursti mellom Gjønnes og
Ballerud ved Bekkestua
Som et ledd i NiBs ønske om å synliggjøre
verdiene i grønne lunger for å hindre ned-
bygging, ble det langs naturstien i løpet av
våren satt opp en rekke fuglekasser. Dette
var et samarbeidsprosjekt mellom NiB, en
ornitolog og elever fra Stabekk barneskole.
Fuglekassene ble laget av elevene, som i
løpet av året studerte fuglelivet og sammen-
henger i naturen.

Info-stand og guidet tur på
Bekkestua
Lørdag den 12. juni arrangerte NiB en
informasjonsdag i Bekkestua sentrum.
Foruten ønsket om å vekke interesse blant
Bekkestuas befolkning for deres nærmeste
”hundremeterskog” og for naturvern gene-
relt, var hovedformålet med arrangementet å
presentere et kart over vegetasjonen langs
naturstien som strekker seg fra Gjønnes til
Ballerud. Vegetasjonskartet var utarbeidet av
biolog Hilde Friis.  Arrangementet besto av
tre deler: Informasjonsstand på Bekkestua,
guidet tur på naturstien, ledet av en ornito-
log og en biolog, og servering av brennesle-
suppe ved Søråsen barnehage. Det var også
mulig å delta i en spørrekonkurranse.
Naturvernforbundet i Bærum fikk vist seg
frem, det ble delt ut en rekke kart (gratis) og
vi fikk gode samtaler med naturvernere og
andre interesserte.
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Kolsåsbanen
NiB har hatt kollektive transportløsninger
på dagsorden ved en rekke anledninger, så
også i 2004. Representanter fra NiB møtte
Aksjonsgruppen for drift av Kolsåsbanen
på senhøsten. Stor var gleden da Kolsås-
banen igjen kom på skinner, mandag 22.
november. To representanter for NiBs styre
var til stede under tilstelningen tidlig om
morgenen på Kolsås stasjon. Snøen lavet
ned, folk strømmet til - og bilen sto par-
kert hjemme. Østlandssendingen som dek-
ket begivenheten, ga NiBs styreleder anled-
ning til å uttale seg. Aftenposten trykket
en appell fra NiB om å bruke Kolsåsbanen,
i tillegg til at Budstikka ved flere anlednin-
ger tok vel imot NiBs synspunkter på sa-
ken. Kollektivtransport i stor-Oslo må byg-
ges ut, og Kolsåsbanen er et skritt på veien.

Slått på kulturenga på
Gjettumbråtan
Engslåtten ble gjennomført for syvende år
på rad. Arbeidet ble utført av noen av sty-
rets medlemmer. Styret mener dette er et
trivelig arbeid og en fin samling som burde
interesse flere. Styret vil forsøke å nå ut til
medlemmer i NiB med informasjon om
slåtten som gjøres i midten av juli. (Mer
informasjon om tid og sted i dette nummer
av Nøttekråka. Se side 11.)

For skjøtselsarbeidet mottok NiB midler fra
fylket gjennom STILK-programmet (Spe-
sielle tiltak i landbrukets kulturlandskap).

NiB og Lilløyplassen Naturhus på
Fornebo
NiB har avholdt tre av styremøtene på
denne idylliske plassen og har en represen-
tant i Lilløyplassens brukerstyre. Denne
representanten er også med i Juniorgruppa,
som har som mål å formidle naturglede og
-kunnskap til barn. Erfaringene så langt er

meget gode. Vi har hatt stort oppmøte på
enkelte turer.

Vi er en liten gjeng fra NiB som har slått gres-
set utenfor med ljå. Og vi håper det kan bli
et sosialt samlingspunkt  for somrene som
kommer - det å slå gress på gamlemåten.
Sammen med de andre brukerforeningene
har vi klart å skape et positivt miljø til meget
stor glede for mange barn og voksne. Stor
takk til ornitologene som organiserer det
meste av aktivitetene på Lilløyplassen. (Se mer
info om slåtten på side 11.)

Skallum - stinettet
Ifølge den tinglyste avtalen mellom eierne
av Skallum og kommunen kan opprustin-
gen av hovedstinettet innen eiendommen
gjøres av kommunen idet området er åpent
for allmennheten. NiB anser det som nød-
vendig at stinettet opprustes før utbyg-
gingen finner sted, fordi entreprenøren i
utbyggingsperioden da må ta hensyn til det.
I et brev til Bærum kommune anmodet vi
derfor om at disse arbeidene måtte utføres
så snart som mulig. Så langt har ikke kom-
munen gjort noe med dette.

Dugnader
NiB har brettet opp ermene opp til flere
ganger i året som gikk! På oppdrag fra kom-
munen trålet vi området rundt Lilløyplassens
Naturhus og Storengkilen. To ganger var
styret her i sving med å rydde opp og fjerne
både smått og stort. NiB stilte også opp for å
forskjønne området ved Skallum-dammen,
som var belemret med mye papirsøppel,
rustne sykler som var kastet i vannet og
annet ødeleggende avfall.

Sandvikas fremtid
Representanter fra NiB deltok på to åpne
høringer om Sandvikas fremtid. Viktige
temaer var miljø, kultur, næring og livs-
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kvalitet. Det bør her nevnes at Bærum
kommunes Natur- og idrettsforvaltning har
fått kartlagt og verdisatt naturtyper innen-
for planområdet for kommunedelplan
Sandvika. Områdene som er kartlagt om-
fatter Kjørbo, Engervannet, Løkkeåsen,
Lychesvingen, Jongskollen, Kjørbokollen,
Sandvikselva, Hamang og Pinsekirken. NiB
vil bruke denne rapporten for alt den er
verdt etter hvert som planene for Sandvika
skal kommenteres.

Høyskoletomten på Stabekk
Høyskoletomtens Venner (HTV) ble stiftet
i 2003 med målsetting å hindre nedbygging
av området. Jan Schwencke er NiBs repre-
sentant i styret. Den unike eiendommen har
vært eid av Statsbygg og det har gjennom
årene versert flere store utbyggingsplaner.
Kommunen ønsker ikke å kjøpe området,
men har heller (så langt) ingen intensjon om
å omregulere området til annet enn skole-
formål (som i dag). Eiendommen ble før jul
2004 kjøpt av eiendomsselskapet Optimo.
Det står enda igjen å se hva dette selskapet
ønsker å utvikle området til. For tiden er mye
av bygningsmassen utleid til Bærum Kom-
mune, for tiden til bruk som avlastningsskole
i forbindelse med nybygg på Ringstabekk
ungdomsskole. HTV har allerede hatt møte
med Optimo og håper på et godt samarbeid.

Bærum LA 21 Turveiselskap
Bærum LA 21 Turveiselskap ble stiftet 28.
januar 2002 og hadde i 2003 et interimstyre.
Den 27. januar ble turveiselskapet etablert
med et ordinært styre. Turveiselskapets
statutter ligger på Bærum kommunes
hjemmeside, men vi gjengir likevel her for-
målsparagrafen:

• Arbeide for sikring av eksisterende og
nye grønne arealer og opparbeidelse av
turveier i Bærum med hovedvekt på et

sammenhengende nett av turveier som
knytter sammen friområdene, grønt-
områdene, friluftsområdene, strand-
linjen og marka.

• Legge til rette for at mosjon og rekrea-
sjon i dagliglivet skal skje i mest mulig
natur- eller naturlike omgivelser, bl. a.
ved å sikre tilstøtende arealer som kan
virke som buffersoner mot trafikkerte
veier, anlegg og boliger.

Mot slutten av 2003 skrev turveiselskapet til
velforeningene i Bærum med anmodning om
innspill om turveiene innen deres respektive
områder. Innspillene ble gitt begrunnede svar
etter at turveiselskapets medlemmer hadde
foretatt befaringer i marken. Noen av inn-
spillene har et langtidsperspektiv over seg. Av
andre saker som turveiselskapet har engasjert
seg i, bør nevnes planfrie krysningspunkter
på Griniveien for turgåere. Det har sendt
merknader til den planlagte kyststien mel-
lom Sarbuvollen og Strand og arbeider fort-
satt med å få til en turvei fra Rykkinn gjen-
nom Isi-området uten at turgåere skal behøve
å gå for store omveier.

Bærum LA 21 Turveiselskap består av re-
presentanter fra Oslo og Omland Frilufts-
råd, Bærum Velforbund, Bærum Turmarsj-
klubb og Naturvernforbundet i Bærum.
Bærum kommunes Natur- og idretts-
forvaltning deltar med sekretær.

Finn Otto Kvillum representerte Natur-
vernforbundet i Bærum i 2004.

Høringsuttalelser og innspill
i naturvernsaker

Økri
NiB samarbeidet med blant andre Oslo og
Omland Friluftsåd om en uttalelse til regule-
ringsplan og konsekvensutredning for 4-felts
E16 ved Wøyen, som berører Økri-området.
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Den nye E16 skal befri Skuidalen for en
ulykkes- og forurensningsbelastet veistrek-
ning. Verneverdige bygninger, veifar,
landbruksvirksomhet og grønne korrido-
rer omkring det planlagte krysset mellom
Økriveien og E16 står i fare for å bli sterkt
skadelidende, og fremkalte NiBs engasje-
ment i saken.

Økrigata, som er en sentral ferdselsåre fra
vår gamle historie, er tenkt delt i to av den
nye motorveien. Gamle Økri skole har stor
historisk verdi, og fremstår som en perle i
landskapet. Vi finner også en viktig vilt-
korridor for rådyr i området. Vi anbefaler
at tunnelåpningen fra Wøyen forlenges
med et ”miljølokk” forbi Økrigata, alter-
nativt at E16 i området senkes slik at en
broforbindelse nord - syd vil være naturlig.
Videre fremhever vi at landsbruksarealene
i området må beholdes som i dag, uten de
planlagte tilførselsveier og et ”serviceareal”
rett overfor Økrigata 24/26. Vi anmoder
således om at inngrepet gjøres slik at man
fortsatt kan oppleve vakker natur og kul-
turhistorie i landskapet, hvor E16 blir så
lite dominerende som mulig.

Fossum-planen
I forbindelse med helhetsplanen som ble
lagt ut til offentlig ettersyn, har NiB kom-
met med innsigelser til de foreslåtte planer
fra grunneier Løvenskiold om bygging av
over 1000 boliger på Fossum. Boligene og
den nødvendige infrastruktur er ønsket lagt
på området for sagbruket og på store deler
dyrket mark langs Ankerveien.

NiB er opptatt av at ikke minst de sterkt pres-
sede jordbruksarealer som både lokalt og na-
sjonalt sett er av høy verdi, blir vernet. Pla-
nen rammer ett av de meget få gjenværende,
sammenhengende landbruksarealer i Bærum.
I området er det i tillegg et stort antall histo-

riske og verneverdige steder, som underbyg-
ger NiBs store skepsis til planene. NiB har
også tatt til orde for at planene om utvidelse
av Skytterkollen til hotell, behandles under
ett i helhetsplanen for Fossum.

Jordbru - merknader til igangsatt
planarbeid
NiB har inngitt sine merknader til plan-
arbeidet for Jordbru, som blant annet regu-
lerer hvilke typer idrett som skal ligge innen-
for området. Det er planer om en arena for
skiskyting og en bane for trial. NiB mener at
områdets natur- og kulturkvaliteter ikke er
kartlagt tilstrekkelig med tanke på de verne-
verdier som finnes i området.

Planområdet ligger inntil Ramsåsen natur-
reservat og Trollmyr naturreservat. Både
eventuelle fornminner og hekkeområder for
fugl og trekkveier for viltet, er verdier som
det må tas hensyn til. Ornitologer melder
at vandrefalken nylig er registrert her. Vi-
dere er Hansebakkmyra et viktig oppholds-
sted og kalveplass for hjortedyr. Støy som
oppstår fra for eksempel skiskyting og
trialkjøring, er ikke gunstig for dyrelivet.

Det utøves allerede idretter på Jordbru i
form av skyteaktiviteter, skitrening og ski-
leik. Disse ser ut til å leve i relativ harmoni
med Jordbru som nærområde for det enkle
friluftsliv fordi det gjennom avtaler er satt
grenser for aktivitetene. Ut fra trafikale
hensyn synes Jordbru også å være et ugun-
stig sted. NiB kan ikke anbefale at Jordbru
får idrettsaktiviteter i tillegg til de nåvæ-
rende, og da spesielt ikke skiskytingsanlegg
og trialbane.

Når det gjelder skiskytingsanlegg, mener
vi at de relativt få aktive i Bærum kan til-
bys et interkommunalt anlegg, f. eks. på
Høymyr ved Sollihøgda eller Solli i Asker.
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Jordbru - klage på ny lysløypetrasé
Plan- og miljøutvalget godkjente i oktober
2004 en oppgradering av den eksisterende
lysløypa på Jordbru samt en utvidelse i ny
trasé. Utvalget satte som betingelse at ”Ved
gjennomføring av tiltaket skal terrenginngrep
(fyllinger og skjæringer) minimaliseres.” NiB
foretok en befaring langs traséen for utvidel-
sen (som var tydelig merket med plastbånd)
og kom til at flere strekninger av traséen går i
terreng som gjør at nødvendige inngrep ikke
vil kunne betegnes som minimale. Utvidel-
sen vil også berøre spor av tidligere virksom-
het som må kunne karakteriseres som kul-
turminner, så som rydningsrøyser og gam-
mel tømmerløype.

Jordbru som idrettsområde er under regu-
lering og NiB mente derfor at nevnte til-
tak må inngå i reguleringsprosessen. Det
påklaget derfor vedtaket i Plan- og miljø-
utvalget til Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus og vi gjengir her tre av punktene i vår
begrunnelse til klagen:

• En utvidelse kan ikke godkjennes før
reguleringsplanen som viser hvilke
idrettsgrener som skal/kan henlegges til
Jordbru er vedtatt av kommunestyret.

• Bevilgningen av penger i Sektorutvalget
levekår i 2003 til oppgradering av gam-
mel lysløype og utvidelse, kan ikke over-
styre kommunestyrets bestilling av
nevnte reguleringsplan for Jordbru.

• Hele Jordbru-området må undersøkes
for verneverdier før det tas stilling til
hvilke idrettsgrener som kan innpasses
og hvor de skal plasseres.

Klagene på reguleringsplanene for
Burud og Høvikveien 92 ikke
avgjort
Ovennevnte klager, fremmet i 2003, er
ennå ikke avgjort av Fylkesmannen. En
anmodning til NiB om å trekke klagen på

Burud ble avvist.

De som vil lese om klagene, finner dem
under Årsmelding 2003 i Nøttekråka nr.
1/2004.

Oversikt over medlems-
massen og styret

Medlemstall pr. 31.12.2004

(pr. 31.12.2003 i parentes)

Hovedmedlemmer 459 (448)

Familiemedlemmer  62 ( 50)

Pensjonistmedlemmer 155 (159)

Pensjonistfamiliemedlemmer 17 (13)

Studentmedlemmer  6 (4)

Studentfamiliemedlemmer 0 (1)

Husstandsmedlemmer 115 (101)

(ekstra medlemmer

under familiemedlems-

skapene)

Faste givere og medlemmer 0 (44)

(inngår i 2004 i de andre

medlemskategoriene)

Livsvarige medlemmer    21 (25)

Æresmedlemmer 3 (3)

838 (848)

Styret i 2004

Leder Jan Schwencke

Nestleder Wenche Landaas

Styremedlem Trygve Chr. Hansen

Torbjørn Endal

Gry Thune Young

Tomas Sydberger

Varamedlem Zsuzsa Fey

Gunnar Mæland

Olaf Nielsen

Gun Skaug Mæland

Kirsten Borgnes

Revisor Svein Skreppen

Kontorleder Skjalg Grimnes

Valgkomité Tom Ekeli (leder)

Finn Otto Kvillum

Andreas Haslum
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