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Viktige planer for Bærums fremtidige landskap og dets verneverdier var 
på gang i 2009. De var ikke politisk ferdigbehandlet da årsmeldingen ble 
skrevet. Planene det g jelder er Kommuneplanens arealdel 2008–2020, 
Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka, Kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer og Kommunedelplan for kystsonen 
( foreløpig bare planprogrammet). NiB la ned et betydelig arbeid i sine 
høringsuttalelser og innspill til disse planene.

ÅRSMELDING 2009
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Styremøter og 
informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- 
og plan leggingsmøte i 2009. Mye informa-
sjon ble i 2009 utvekslet internt i NiB pr. e-
post. Dette fungerte bra, og NiB har dermed 
lykkes i å effektivisere styrearbeidet og korte 
ned lengden på styremøtene. 

Medlemsbladet Nøttekråka
Det var to utgivelser i 2009 – i februar og 
i oktober. Hovedoppslagene i årets Nøtte-
kråka var henholdsvis arealbruk (bit-for-bit 
utbyggingen med påfølgende tap av biologisk 
mangfold) og kommuneplanens arealdel.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.no)
Nettsidene ble kontinuerlig oppdatert i løpet 
av 2009. Spesielt gjaldt dette sidene ”Aktu-
elle saker i NiB” med NiBs høringsuttalelser 
til reguleringsplaner, kommuneplaner, etc. 
samt NiBs merknader/innspill til igangsatt 

planarbeid. Årets eksemplarer av Nøttekrå-
ka ble som vanlig lagt ut elektronisk. Norges 
Naturvernforbund sentralt har tatt i bruk 
nytt publiseringsverktøy for sine hjemmesi-
der, og alle lokallagenes sider skal få samme 
verktøy etter hvert. NiB venter på opplæring 
og tilgang fra Norges Naturvernforbund. 
I overkant av 4700 besøk ble registrert på 
NiBs hjemmesider i 2009.

Mediadekning
NiB var også i 2009 godt synlig i Budstikka 
med debattinnlegg og innslag som gjaldt 
NiBs saker. Styreleder Jan Schwenckes av-
gang fikk stor oppmerksomhet da han bl. a. 
begrunnet sin avgang med at det var tungt 
å arbeide med miljøsaker. 

NiB fikk god dekning i Budstikka i anled-
ning Åpen dag på Lilløyplassen naturhus i 
juni. Likeledes i anledning markeringen av 
månedens kulturminne på Store Stabekk 
gård i august der NiB var medarrangør. 
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Politikerkontakt
NiB opplever å ha god kontakt med politi-
kere i Bærum og legger vekt på å uttale seg 
saklig og med faglig dekning i sin argumen-
tasjon. Dette synes å skape respekt, men 
NiB har store utfordringer knyttet til sterke 
utbyggingsinteresser. Særlig medfører disse 
fortsatt fragmentering av landskapet hvilket 
er en trussel mot kommunens gjenværende 
biologiske mangfold.

Mottatt i økonomisk støtte i 2009
•	 Fra	Bærum	kommune	for	støtte	til	driften:	

kr. 26 000
•	 Fra	Fylkesmannen	 i	Oslo	og	Akershus	

for slått, skjøtsel og bekjempelse av kana-
dagullris i Koksa- og Storøykilen natur-
reservater:	kr.25	000

•	 Fra	Landbrukskontoret	i	Asker	og	Bærum	
SMIL-midler* for arbeid på kulturenga på 
Gjettumbråtan:	Kr.	6.000

 *SMIL = Spesielle Miljøtiltak i Landbruket.

Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2008 ble avholdt på Øverland 
gård 17. mars 2009 med 30 deltakere.  Under 
den åpne delen av årsmøtet ble Miljøvernpri-
sen	for	2008	tildelt	Per	O.	Seglen	før	tidli-
gere høyesterettsdommer Jens Bugge holdt 
et avklarende foredrag om hovedtrekkene i 
den	da	foreslåtte	markaloven.	For	nærmere	
detaljer om årsmøtet, les protokollen fra 
møtet	på	sidene	2	til	5.	

Kulturminneåret 2009
NiB foreslo overfor kommunen å ta med 
Store Stabekk gård som et av kulturminnene 
som burde synliggjøres i kulturminneåret, og 
fikk gjennomslag for det. Store Stabekk gård 
har gamle, ærverdige og godt vedlikeholdte 
bygninger og utgjør en viktig del av historien 
både lokalt og kommunalt. Dessuten driver 
gården fremdeles aktivt jordbruk. 

Store Stabekk gård ble valgt som månedens 
kulturminne for august med NiB som med-
arrangør.	NiBs	 leder	Finn	Otto	Kvillum	
samarbeidet godt med gårdens vertskap om 
arrangementet og holdt åpningstalen. Mona 
Lorang Haaverstad og hennes mann Sven 
stod for omvisningen og serverte deretter 
kaffe og kaker til de godt over 200 frem-
møtte. NiB hadde en stand under arrange-
mentet som ble godt besøkt. Arrangementet 
ble en suksess, ikke minst takket være det 
strålende været på dagen.

Seminar om biologisk mangfold
NiB arrangerte vinteren 2009 et seminar om 
biologisk mangfold for Bærums politikere og 
kommuneadministrasjon.	Foredragsholder	
var Rune Aanderaa i SABIMA (Samarbeids-
rådet for biologisk mangfold).

Det var meget god oppslutning om semina-
ret fra kommuneadministrasjonen, mens 
dessverre få politikere så seg tid til å delta. 
Dette kan nok skyldes at seminaret ble holdt 
på dagtid. Likevel var det gledelig at alle de 
fem medlemmene i Plan- og miljøutvalget 
deltok.
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Deltakelser
•	 Styremedlem	 Finn	Hebbe	 Johnsrud	

representerte NiB på Norges Naturvern-
forbunds landsmøte i Bergen i august.

•	 Leder	Finn	Otto	Kvillum	har	vært	NiBs	
kontaktperson	 til	Oslo	og	Omland	Fri-
luftsråd

•	 Styremedlem	Tomas	Sydberger	har	vært	
NiBs representant i Bærum Elveforum

Kontakter
NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid, 
enten det gjelder samarbeid om enkeltsaker 
eller innhenting av informasjon. Nedenfor 
nevnes	dem	vi	har	eller	tar	kontakt	med:	

Myndigheter 

•	 Natur-	og	 idrettsforvaltningen	 i	Bærum	
kommune 

•	 Plan-	og	miljøavdelingen	i	Bærum	kom-
mune 

•	 Politiske	partier	
•	 Fylkesmannens	miljøvernavdeling	
•	 Fylkeskommunen,	spesielt	avdelingen	for	

kulturminner

Naturvernforbundets fylkeslag og sentralenhet 

•	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	(der	NiB	er	
medlem) 

•	Oslo	og	Omegn	Friluftråd	(OOF) 
 (der NiB er medlem)  
•	Bærumsmarkas Venner
•	Norsk	Ornitologisk	Forening,	 avd.	

Asker og Bærum 
•	 Jarmyras	Venner	(der	NiB	er	medlem)	
•	Lysakervassdragets Venner (der NiB er 

medlem)   
•	 Bærum	Elveforum	(der	NiB	deltar)

Velforeningene i Bærum 

•	 Bærum Velforbund
•	 Velforeninger	i	saker	som	faller	inn	under	

NiBs formålsparagraf. (i 2009 bør spesielt 
nevnes Skui Vel og Blommenholm Vel)

Grupper 

•	 Aksjonsgruppen	 for	drift	av	Kolsås-
banen (ADAK)

Faggrupper 

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

Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 
høring i april  og NiB la ned et stort arbeid 
i høringsuttalelsen. Kommuneplanens 
arealdel er Bærums viktigste plan fordi det 
er den som mer enn noen annen plan leg-
ger premissene for kommunens utvikling 
både når det gjelder befolkningsveksten og 
Bærums landskap.
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Skjøtselstiltak i Storøykilen og Koksabukta 
naturreservater på Fornebu.
To	representanter	 fra	NiB	deltok	17.	 april	
på	et	møte	med	representanter	 fra	Fylkes-
mannens miljøvernavdeling for å komme 
frem til en skjøtselplan for området. Det ble 
enighet om å fjerne den fremmede arten ka-
nadagullris samt å foreta en vegetasjonspleie 
som fremmer dragehodebestanden. Denne 
krever et åpent landskap. Det ble dessuten 
bestemt å sette ut storfe rundt Lilløyplas-
sen som et forsøksprosjekt for å beite ned 
kanadagullrisen og bidra til å restaurere og 
opprettholde kulturlandskapet. NiB fikk 
tildelt	midler	 fra	 Fylkesmannens	miljø-
vernavdeling som skulle brukes til rydding 
av kanadagullris, slått av et mindre angitt 
område og tilsyn av beitedyrene. Se også 
under avsnittet Dugnader. 

Kulturenga på Gjettumbråtan
Kulturenga på Gjettumbråtan ble ikke slått i 
2009. Dette skyldtes en defekt slåmaskin som 
det  oppstod vansker med å få reparert. Det lot 
seg heller ikke gjøre å finne en egnet erstatter 
til maskinen. Det ble derimot foretatt en bo-
tanisk befaring og ryddet noe i kantsonen.

Verving av medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2009. Nye med-
lemmer ble vervet ved direkte henvendelser 
til personer som i ulike sammenhenger viste 
inter esse for naturvernsaken. NiB hadde i til-
legg vervekam panjer 14. juni og 20. september 
på tre ulike utfartsparkeringer til marka. 
Ververesultatetene på disse stedene ble samlet 
sett gode. Under kulturminnearrangementet 

på Store Stabekk gård ble det også vervet en 
del medlemmer. Det samme under et arrange-
ment som Øverland Andelslandbruk hadde, 
der vi fikk delta med en stand.
 
NiBs natursti Gjønnes – Ballerud
Olav	Hamar	 var	også	 i	 2009	vår	 tilsyns-
mann for stien og sørget for at den ble holdt 
ryddet og at skilt ble reparert/oppgradert. 
Styremedlem Bjørg Petra Brekke hadde det 
formelle ansvaret for naturstien  og arbeidet 
sammen	med	Olav	Hamar	for	å	synliggjøre	
den slik at den i større grad ville bli brukt 
av barnehager og skoler. Naturstien ble i 
noen grad brukt at nærliggende barnehager 
og nevnes bør av et klassetrinn på Haslum 
skole benyttet naturstien i forbindelse sin 
naturfagundervisning.  

Dugnader
Kjempebjørnekjeks: Bekjempelse av kjempe-
bjørnekjeks	startet	opp	i	månedskiftet	mai/
juni og varte frem til september. I hovedsak 
ble	arbeidet	utført	av	4–5	styremedlemmer	
og noen ressurspersoner utenfor styret. 
Det gikk med 126 timer i alt, som var noe 
færre	timer	enn	i	2008.	Oppdragsgiveren	var	 
Bærum kommune.

Kanadagullris:	 Torbjørn	 Endal	 og	Tomas	
Sydberger samt et par ornitologer nedla et 
betydelige antall arbeidstimer i fjerning 
av kanadagullris, hovedsakelig rundt Lil-
løyplassen Naturhus. Det ble også utført 
tynning av vegetasjonen enkelte steder. 
Oppdragsgiveren	var	Fylkesmannens	mil-
jøvernavdeling.
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Søppel: Søppelplukking ble utført rundt den 
indre delene av Storøykilen og Lilløyplassen  
Naturhus	6.	mai	og	28.	 september.	Opp-
dragsgiveren var Bærum kommune.

Styret har besluttet å prøve å få tak i en dug-
nadsansvarlig som får i oppdrag å koordinere 
den praktiske delen av dugnadene. Dette for 
å avlaste sekretariatsleder.

Høringsuttalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid
 

De aller fleste av NiBs høringsuttalelser og 
merknader kan leses i sin helhet på NiBs 
nettsider, www.baerumsnatur.no, under 
”Aktuelle	saker	i	NiB”	eller	”Tidligere	saker	
i NiB”.

Felles høringsuttalelse i regi av Bærum 
Natur- og Friluftsråd til kommunens forslag 
til fastsettelse av ny markagrense
Da lov om Marka var under arbeid, vedtok 
Kongen i statsråd 29.06.2007 rikspolitisk 
bestemmelse om at gjeldende markagrense 
skulle fryses inntil markaloven trådde i 
kraft. Bærum kommune, som var imot 
markaloven, fremmet likevel forslag om ny 
markagrense som skulle legges inn i kom-
muneplanens arealdel. Kommunens forslag 
gikk ut på til dels betydelige innskrenknin-
ger av marka på 13 steder. NiB var med på 
fellesuttalelsen. 

Høringsuttalelse til Ekeberglia 61 – søknad 
om mindre vesentlig reguleringsendring.  
NiB påpekte at reguleringsendringen ikke 
må forhindre adkomst til stien i sydenden 
av Ekeberglia.  

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Jong 
søndre friområde (Hestejordet)
NiB fremmet forslag til bruk av friområdet 
og minnet om Den europeiske landskaps-
konvensjonen som Norge har forpliktet 
seg til å følge opp. Den legger særlig vekt på  
hverdagslandskapet der folk bor og barn 
vokser opp. Den fremhever også brukernes 
medvirkning og landskapets betydning for 
befolkningen. 

Høringsuttalelse til forslag til planprogram 
for kommunedelplan for Tanumplatået og 
Hornimarka. 
Bærums	politikere	har	vedtatt	at	Tanumpla-
tået og Hornimarka skal vernes i samarbeid 
med grunneierne. Planområdet for Hor-
nimarka omfatter Svartoråsen, Ringiåsen, 
Kattås-området, Jordbru, Ursdalen og 
østsidene	 av	Ramsåsen	og	Risfjellet.	Ta-
numplatået og Hornimarka skal få sitt vern 
gjennom en kommunedelplan etter Plan- og 
bygningsloven. Det ble påpekt i  uttalelsen 
at hvis kommunedelplanen skal bli et godt 
og utvetydig dokument, må den ledsages av 
retningslinjer, juridisk bindende bestemmel-
ser og et plankart som sikrer de beskrevne 
verneelementene og landskapet. Den må 
dessuten gi områdene et varig vern, hvilket 
betyr at kommunedelplanen ikke skal rul-
leres	lik andre kommuneplaner. 

Høringsuttalelse til kommuneplanens 
arealdel 2008 – 2020
Kommuneplanens arealdel er en arealdis-
poneringsplan som i henhold til Plan- og 
bygningsloven skal rulleres senest hvert 



11

fjerde år. Ingen plan er så skjellsettende for 
kommunens landskapsmessige utseende som 
den. Hvor skal det bygges boliger og hvor 
mange innbyggere skal kommunen få? Hvor 
skal ervervsområdene og idrettsanleggene 
legges? Hva er viktigst, øke innbyggertal-
let som uansett hvor det bygges vil skje på 
beskostning av den gjenværende dyrkbare 
jorden og det biologiske mangfoldet eller 
omvendt? Vi påpekte at bevaring av biolo-
gisk viktige områder burde vært et av planens 
hovedgrep og at sikring av grøntstrukturen 
også må omfatte de små grønne lungene 
(hverdagslandskapet). 

Høringsuttalelse til reguleringsplan for del av 
Åsløkkveien 11D og Juterudveien 10 
BioFokus	har	dokumentert	at	her	ved	Jardar-
kollen på Slependen ligger en biotop med 
rike vegetasjonstyper inklusive en dam med 
amfibier og trolig invertebrater. Kommunen 
vil sikre det aller meste av dette området 
mot nedbygging, hvilket NiB ga kommunen 
honnør for. 

Høringsuttalelse til reguleringsplan for del 
av G. F. Henriksens vei 23, Statens Senter for 
epilepsi
Denne uttalelsen gjaldt to steder, det 
skogkledde området mellom Lindelia og 
Vallerveien og den sydvestlige delen av Sol-
bergåsen. Hva angår det første, så ligger det 
an til at store deler av denne grønne lungen 
må vike for boliger. Altså en typisk fortsatt 
bit-for-bit nedbygging som bryter med føl-
gende vedtak da Miljømelding 2007 – 2010 
ble	behandlet	av	kommunestyret	i	juni	2007:	

”Rådmannen utarbeider en plan for hvordan vi kan 
bevare de gjenværende grøntområder innenfor byggesonen 
fra videre utbygging …”. 

Høringsuttalelse til flomforebyggende tiltak 
langs Isielva ved Vøyenenga
Det foreligger planer om å flomsikre Isielva 
ved hjelp av flomvoller. Bærum Natur- og 
Friluftsråd,	Skui	Vel	og	Naturvernforbundet	
i Bærum skrev en felles høringsuttalelse og 
ga uttrykk for at dersom man kan aksep-
tere en viss risiko for oversvømmelse ved de 
kraftigste	flommene,	vil	en	økning	av	elvens	
f lomareal og fordrøyningskapasitet samt 
opprettholdelsen og rehabilitering av vegeta-
sjonsbeltet langs elven fungere like godt som 
voller.	Og	det	blir	langt	rimeligere.	

Høringsuttalelse til kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer
Kommunen fremmer forslag om å la kom-
munedelplanens arealkart bli en tematisk 
plan uten juridisk binding. Vi påpekte at 
uten juridisk binding vil planen bli for lite 
forpliktende, og det vil bli med den som 
med dagens kulturvernplan (som kommu-
nedelplanen skal erstatte), administrasjonen 
og politikerne føler seg bare delvis bundet 
av den. NiB var særlig opptatt av at alle 
de gjenværende kulturlandskapene, både 
de store sammenhengende og de mindre 
inneklemte, må sikres for fremtiden.  

Høringsuttalelse til forslag til planprogram 
for kommunedelplan for kystsonen  
Politikerne har vedtatt at det skal utarbeides 
en kommunedelplan for kystsonen. Hoved-
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formålet er å skape en helhetlig forvaltning 
som balanserer bruk og vern.  I første om-
gang skal det utarbeides et planprogram, 
og som høringsinstans ble vi invitert til å 
komme med innspill. NiB la mye arbeid i 
høringsuttalelsen som kort sagt gikk ut på 
at vi mener at det neppe er særlig rom for ut-
videt bruk av den pressede kystsonen om vi 
samtidig skal verne om dens naturkvaliteter, 
fugleliv og kulturminner.

Høringsuttalselse til tiltaksplan for 
opprydding av forurenset grunn ved Info-
Rama og i Bjørnsvika
NiB etterlyste dokumentasjon på om de foru-
rensede sedimentene utgjør en fare for miljøet 
slik de ligger der i dag. NiB mente at et ønsket 
småbåtanlegg i Bjørnsvika og gravearbeider 
vil kunne komme i konflikt med Naturmang-

foldloven, den nye Plan- og bygningsloven 
samt intensjonen bak områdets registrering 
i kommunens miljøatlas. Den innerste delen 
av Bjørnsvika er nemlig registrert som et 
biologisk viktig område i sjø.

Merknader til planlagt utvidelse av båthavna 
i Solvikbukta
NiB skrev på eget initiativ til kommunen 
og påpekte hvilke uheldige konsekvenser 
en utvidelse av båthavnen vil kunne få for 
både fuglelivet og sjøørreten. Her er et meget 
variert fugleliv og her finnes en forekomst av 
ålegras som det er blitt stadig mindre av i Bæ-
rums kystsone. Ålegras kalles også ”regnskog 
under vann” og er et viktig oppholdssted for 
sjøørreten. En utvidelse båthavnene antas å 
gi ca. 100 nye båtplasser. Er disse prisen verdt 
i forhold til de tapte naturverdiene?
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall

Totalt	antall	medlemmer	i	NiB	pr.	31.12.2009	var	1053,	hvilket	var	en	økning	på	85	
medlemmer sammenlignet med året før.

Styret og andre tillitsverv i 2009

Styret
Leder:  Finn Otto Kvillum
Nestleder:  Ikke valgt for 2009
Styremedlemmer: Terje Sørensen (kasserer) 
   Zsuzsa Fey (sekretær)
   Finn Hebbe Johnsrud 
   Tomas Sydberger
   Bjørg Petra Brekke
   Eva Cappelen
   Britt Almestad (til 13.05.)

Assosierte styremedlemmer:  Elen Margrethe Søreide Lie (fra 19.09.)
   Anne-Lise Knoph Birkeland (fra 14.12.)

Revisor  Frode Hauglin

Sekretariatsleder  Terje Sørensen

Valgkomité 
   Torbjørn Endal (leder) 
   Per Håkon Nervold 
   Jan Schwencke
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