
Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2015

Innkalling til årsmøte
i  Naturvernforbundet i Bærum

Tirsdag 17. mars 2015 kl. 18.00 
i Røde Kors huset (Løkke)

Sandvika

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 2015

 5.  Forslag til endringer i NiBs vedtekter (se vedlegg)

 6.  Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

 7.  Valg av to utsendinger til NOAs årsmøte

 8.  Valg av delegat og varadelegat til Naturvernforbundets landsmøte 2015

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kringle

Kl. 20.00 Åpent møte for alle interesserte

 • Foredrag om Eventyrskogene i Marka av Gjermund Andersen, styreleder i 

  Naturvernforbunder i Oslo og Akershus

 • Deretter dialog mellom foredragsholder og årsmøtet.

Bjørn Kåre Salvesen (sign)
Styreleder
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Forslag fra styret om endringer i 
Naturvernforbundet i Bærums vedtekter 

§ 1 Formål
Nåværende ordlyd i del av paragrafen: 

NiB skal i samarbeid med myndigheter, NOA, andre organisasjoner og foreninger, bedrifter 
og enkeltpersoner verne om kommunens natur- og livsmiljø ved å:

• arbeide for best mulig å bevare Bærums opprinnelige landskapskarakter, herunder naturom-
råder, biologisk mangfold, kulturlandskapet, kulturminner, dyrket mark og friluftsområder 
i Marka og i kystsonen.

• arbeide for å få alle former for avfallsbehandling og forurensning av luft, jord og vann samt 
støyforurensning under kontroll.

Forslag til ny ordlyd  i de to kulepunktene:

• arbeide for best mulig å bevare Bærums opprinnelige landskapskarakter, herunder natur og 
biologisk mangfold i marka, det helhetlige kulturlandskapet og dyrket mark,  grønne lunger, 
kystsonen og vann og vassdragene

• arbeide for å få forurensning av luft, jord og vann samt støyforurensning under kontroll 

§ 3 Medlemskap
Nåværende ordlyd:
Alle medlemmer av NNV som bor i Bærum er automatisk medlemmer av NiB.

Medlem er enhver som i løpet av arbeidsåret har betalt den av NNV fastsatte årlige kontingent, 
eller en engangskontingent som er minst det tyvedobbelte av den årlige kontingenten (livsvarig 
medlem).

Medlemskategorier: Hovedmedlemmer, pensjonist- og heltidsstudenter, husstandsmedlemmer 
og støttemedlemmer (bedrifter, organisasjoner o. l.)

Forslag til ny ordlyd:

§ 3 Medlemskap og medlemskontingenter
Alle medlemmer av NNV som bor i Bærum er automatisk medlemmer av NiB. Medlem er enhver 
som i løpet av arbeidsåret har betalt den av NNV fastsatte årlige kontingent, eller en engangskon-
tingent som er minst det 25-dobbelte av årlig kontingent for hovedmedlemskap (livsvarig medlem).

NiB har de samme medlemskategorier som NNV. Dersom NNVs medlemskategorier blir endret, 
vil NiBs medlemskategorier automatisk følge disse.
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ÅRSMELDING 2014
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Det er med glede vi tenker tilbake på Naturvernforbundet og Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus̀  hundreårsjubileer i 2014. Vårt lokallag hadde samlet sett et godt år i 2014, jeg tenker 
da på dugnadene våre, arrangementer, høringer vi har sendt til offentlige myndigheter, og også på 
medlemsvervingen vår. Det var meget inspirerende å ha så mange aktive medlemmer, og gode sam-
arbeidspartnere. Vi vil takke alle for innsatsen ! 
 En forening som vår, som uttaler seg om til dels kontroversielle vernesaker, opplever at  beslut-
ninger i kommunen ikke går i vår retning. Et eksempel som vi må beklage er at kommunestyret 
vedtok skiskytteranlegg på Franskleiv (det er Vestmarksetra - området), men vi har på følelsen at 
siste ordet ikke er sagt i denne saken.  Foreningen har også engasjert seg tungt som motstander 
av Fossumutbyggingen, og i den anledning har vi samarbeidet med en nabogruppe på Fossum og 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. I det inneværende året håper jeg at kommunens politikere 
vil stanse hele planen, eller i hvert fall spare verdifull dyrka mark og opplevelsesverdier i dette flotte 
området ved Bogstadvannet. Politikere har snudd før, og med NiB sammen med støttespillere håper 
vi faktisk å spare Fossum for denne bilbaserte utbyggingen.
 Naturvernforbundet i Bærum hadde i oktober et seminar om jordvern, og vi opplevde å få 
mange politikere i tale.  Vi kan notere oss en klar seier ettersom vi fikk så mange støtteerklæringer 
til jordvernsaken fra sentrale politikere i Bærum kommune. Vi får følge uttalelsene opp i året som 
kommer, og minne dem på hva de har sagt! Disse høstseminarene er nyttige og viktige for oss, fordi 
de evner å sette våre saker på dagsorden.
  NiB har hatt et godt verve-år, og ved utgangen av året var vi over 1300 medlemmer, ikke dårlig 
når mange foreninger i kommunen sliter tungt med medlemstilgangen. 
 Vi har absolutt inntrykk av at våre synspunkter blir lagt merke til, også i året som er gått. Så vi 
fortsetter i samme lei!
Bjørn Kåre Salvesen, leder

Styremøter og informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- og 
plan leggingsmøte i 2014. Mye informasjon ble 
utvekslet internt i NiB pr. e-post.

Medlemsbladet Nøttekråka
Hovedoppslagene i årets to numre av Nøt-
tekråka var ”Hvem er naturen til for?” og 
”Matproduksjon, jordvern og kulturlandskap”.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.no)
Nettsidene blir kontinuerlig oppdatert, 
spesielt sidene ”Aktuelle saker”. Her leg-
ges ut informasjon fortløpende bl.a .om 
høringsuttalelser,innspill/merknader til plan-
saker, presseklipp og dugnader. Også den 
elektroniske versjonen av Nøttekråka legges ut 
fortløpende.
 På NiBs Twitter-konto (http://twitter.com/
baerumsnatur ) legger vi mest ut informasjon 
om dugnader og hjemmesideoppdateringer. 



6

Vi har et Picasa webalbum for NiB (https://picasa-
web.google.com/110272802777427312704). 
Her har vi lagt ut bilder fra slåttedugnadene 
og av blomstene på Gjettumbråtan, historiske 
bilder fra Gjettumbråtan og noen bilder fra 
tidligere års utdeling av Miljøvernprisen. Vi 
tenker å legge ut enda flere bilder etterhvert. I 
2014 hadde vi 823 besøk fordelt på 605 unike 
besøkere på NiBs hjemmesider.
 Dette er en oppgang på henholdsvis 37 % 
og 27 % fra 2013.

Mediedekning/Omtale
NiB var godt synlig i Budstikka med debattinn-
legg og innspill som gjaldt NiBs saker. 
 Blant sakene som ble omtalt var: Vil åpne 
bekkene, Bekjempelse av kjempebjørnekjeks, 
Kaster mindre mat i søppelet, Etterlyser mil-
jøtiltak, Tre nye naturreservater, Reagerer på 
bekkelukking, Horribelt å bygge ned dyrkbar 
mark, Går i mot skogsløypeplaner, I krigen for 
det grønne, Verneverdig høydedrag, Stiller krav 
til bekkeåpning, Den tause naturens stemme, 
Noen jordlapper i Asker, Slåttedugnad, Vilje til 
jordvern.
 
Kontakt med kommunepolitikere
9. september: Bærum Natur- og Friluftsråd 
hadde invitert bla varaordfører Ole Kristian 
Udnes til et informasjonsmøte om Bærum 
Elveforum. NiBs deltager var Bo Wingård 

Kontakt med administrasjonen
21. mars: Morten Heldal Haugerud og Bo 
Wingård hadde møte med Natur og Idrett 
om Bærums Vassdragsatlas 2. april: Morten 
Heldal Haugerud og Bo Wingård hadde møte 
med Tekniske Tjenester og Vann og Avløp 

om Bærums Vassdragsatlas 7. mai: Morten 
Heldal Haugerud og Bo Wingård hadde møte 
med Geodata om Bærums Vassdragsatlas 
12. september: Anne Gøril Aas, Morten Heldal 
Haugerud og Bo Wingård hadde møte med 
Tekniske Tjenester om Bærums Vassdragsatlas. 
21. november: Bo Wingård hadde møte med 
Natur og Idrett om Bærum Elveforum. 3. juni 
og 17 oktober hadde Finn Otto Kvillum  møte 
med Bærum kommune om organiseringen av 
bekjempelse av kjempebjørnekjeks. Anne Ryg 
deltok også 17.10.

Kontakt med Fylkesmannen
Finn Otto Kvillum og Anna Marie Graff , 
sammen med Bærum Natur- og Friluftsråds 
leder Rigmor Arnkværn, hadde 25.4 møte med 
miljøavdelingen hos Fylkesmannen om det 
planlagte skiskytteranlegg på Franskleiv.

Foredrag
8.10. holdt Finn Otto Kvillum foredag på 
Rykkinn seniorsenter om naturvernarbeidet i 
Bærum.

Økonomisk støtte og dugnadsinntekter i 
2014
• Bærum kommune støtter driften
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus bidrar til 

skjøtsel av kulturenga på Gjettumbråtan
• Dugnadsinntekter fra Bærum kommune for 

bekjempelse av kjempebjørnekjeks samt søp-
pelrydding i Storøykilen og langs Kyststien 
på Fornebu

• Grasrotmidler fra Norsk Tipping

For størrelse på støtte- og dugnadsinntekter se 
regnskapet for 2014.
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Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 2014, avholdt 1. april
Årsmøtet 2014 ble avholdt i Bekkestua biblio-
tek, med 31 deltakere. 
 Under den åpne delen av årsmøtet ble 
Miljøvernprisen for 2014 tildelt Johan Ludvig 
Persbråten. Han er den siste gårdbrukeren i 
Bærum som bare lever av gårdsbruket, dvs. som 
ikke har tilleggsarbeid utenom gårdsbruket. 
Han driver sin gård og sin skog etter naturens 
grunnregler. Han representerer således noe 
unikt innen det gjenværende landbruket i 
Bærum.
 Roald Bengtson fra foreningen ”La humla 
suse” holdt et inspirerende og engasjerende 
foredrag med tittelen ”Humler i Norge”.
 For nærmere detaljer om årsmøtet, se pro-
tokollen som står etter innkallingen.

Julemøte for dugnadsdeltagere
I forkant av styremøtet 10.desember var med-
lemmer som deltar på dugnader invitert til NiBs 
julemøte på Bekkestua bibliotek. Det ble servert 
pai, salat og kaker. 
 Leder av Naturvernforbundet Lars Halt-
brekken hadde et interessant innlegg om for-
bundets historie.

Deltakelser 
Leder Bjørn Kåre Salvesen har vært NiBs kon-
taktperson til Oslo og Omland Friluftsråd
 Styremedlem Bo Wingård har vært NiBs 
representant i Bærum Elveforum
 Leder Bjørn Kåre Salvesen og styremedlem-
mene Finn Otto Kvillum, Aud Karlsrud og 
Anna Marie Graff deltok på Fylkesmannens 
Markaseminar 29.08.

 Styremedlemmene Zsuzsa Fey og Anne Ryg 
deltok på Biomangfoldsdagen på Lilløyplassen 
24.05.
 Styremedlem Zsuzsa Fey og medlem Hen-
ning Spjelkavik deltok på Naturvernforbundet 
i Asker sin slåtte- og rakedugnad på Svendsrud-
myra i Asker.
 Styremedlem Anne Gøril Aas, Anders 
Ekeland og Finn Otto Kvillum deltok på Løven-
skiold Eiendoms befaring på planområdet og 
på det etterfølgende møtet i Oslo og Omland 
Friluftsråds lokale om utbyggingsplanene på 
Fossum.

Kontakter
NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid, både 
ved samarbeid om enkeltsaker eller innhenting 
av informasjon. Nedenfor nevnes etater som vi 
har eller tar kontakt med: 

Myndigheter 
• Natur- og idrett i Bærum kommune 
• Plan- og bygningstjenesten i Bærum kommune
• Politiske partier 
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkeskommunen, spesielt vedr. kulturminner

Naturvernforbundets fylkeslag og 
sentralenheten 
• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

(NOA) konsulteres i saker som berører flere 
lokallags arbeidsområder eller er av prinsipiell 
karakter 

• Naturvernforbundet 

Organisasjoner og fora 
• Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) (der NiB 

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

NiB er medlem).  
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• 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 
• Velforeninger  i saker som faller inn under 

NiBs formålsparagraf. I 2014 må spesielt 
nevnes Skui Vel, Tanum Vel og Avløs Vel. 

Faggrupper 
• BioFokus 
• SABIMA (Samarbeidsrådet for Biologisk 

Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan 6. 
og 11. august
Onsdag 6. august lånte vi Jan Häusler med 
en liten slåmaskin fra Naturvernforbundet i 
Asker for å slå mesteparten av enga. Den store 
dugnadsgjengen kom mandag 11. august. Denne 
mandagskvelden ble alt gress raket sammen og 
uttransportert fra enga. Tradisjonen tro tok vi 
en kakepause halvveis i rakingen. Tusen takk 
til alle de 14 slåtteentusiastene og til grunneier 
Petter Emil for en hyggelig slått i år!

Verving av medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2014. Vårt mål er 
at 1,5 prosent av Bærums innbyggere skal være 
medlemmer. NiB hadde vervekampanjer tre 
søndager i mai og tre søndager i september/
oktober på ulike utfartsparkeringer ved marka. 
Ververesultatene på disse stedene ble samlet sett 

gode grunnet godt vervemateriell og innførte 
faste rutiner for registrering, m.m.   
 NiB har utarbeidet notatet ”10 gode grun-
ner til å melde seg inn i Naturvernforbundet i 
Bærum” til bruk ved verving, som vi deler ut til 
dem som vil tenke seg om først.

Dugnader 
Våre betalte dugnadsoppdrag har bestått av å 
bekjempe kjempebjørnekjeks og å fjerne  søppel. 
I tillegg er det utført slått på Gjettumbråtan. 
Dugnadene er utført av styrets og valgkomiteens 
medlemmer og frivillige medlemmer. 
 Vi takker alle dugnadsdeltagere for en uvur-
derlig innsats for NiB!  

Kjempebjørnekjeks: Denne omfattende dug-
naden ble organisert av Finn Otto Kvillum og 
medhjelper Anne Ryg, begge fra styret i NiB.
 Bekjempelse av kjempebjørnekjeks startet i 
månedsskiftet mai/juni og ble avsluttet i begyn-
nelsen september. Det gikk med 260 timer. 
Oppdragsgiver var Bærum kommune.   

Søppel: Søppelplukking ble utført langs kyst-
stien fra Holtekilen til Langoddveien og rundt 
den indre delen av Storøykilen og Lilløyplassen 
Naturhus 29.4 og 15.09. Oppdragsgiver var 
Bærum kommune.

Jordvernseminar 21.10.2014
Det vellykkede seminaret på Bekkestua biblio-
tek hadde 67 registrerte deltakere.
 Målet for NiB var å belyse utfordringer i 
forbindelse med vern av dyrkbar mark. Etter 
foredragene var det paneldebatt med politikere 
og foredragsholderne. Det blir viktig å følge opp 
de mange løftene fra politikerne om vern.
 Ordstyrer var Budstikkas Tor Christian 
Bakken.
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Høringsuttalelser til planer 
og merknader til igangsatt 
planarbeid
De fleste av NiBs høringsuttalelser og merkna-
der/innspill kan leses i sin helhet på NiBs nett-
sider, www.baerumsnatur.no under ”Saker” 
  

Høringsuttalelse til reguleringsplan for 
Franskleiv skianlegg, 13.05. 2014
Vi ber om at skiskytteranlegget ved Vestmarka 
ikke godkjennes og at Bærum kommune isteden 
slutter seg til et interkommunalt anlegg på Sol-
lihøgda. Dette begrunnes med følgende:
• Et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra vil 

ligge i - og dominere et friluftsområde som 
er mye benyttet, spesielt av barnefamilier 
og eldre som bare går til og fra markastuene 
Furuholmen og Gupu. Naturopplevelsesver-
dien vil bli redusert.

• Det planlagte skytteranlegget ved Vestmarka 
oppfyller ikke Miljøverndepartementets 
betingelser om at det skal vurderes i et regio-
nalt perspektiv. 

• Tross et vedtak i Bærum kommunestyre om 
et samarbeid med Hole kommune om et fel-
les skiskytteranlegg på Sollihøgda, så er dette 
ikke blitt fulgt opp. En ny områdeplan for 
Sollihøgda innbefatter et skiskytteranlegg 
som omkringliggende kommuner inviteres 
til å delta i.

• Reisetiden til Vestmarka og Sollihøgda for 
Bærums innbyggere er omtrent den samme.

• Skiskyting er en liten idrettsgren, og de land-
skapsmessige inngrepene og konsekvensene 
for det enkle friluftslivet i området, står ikke 
i forhold til dens størrelse.

• Bærum Idrettsråd motarbeidet og motarbei-
der et felles anlegg på Sollihøgda tross kom-
munestyrets fortsatt gjeldende vedtak om 

dette. Denne motstanden synes   videreført 
ved at idrettsrådet har vært en sterk pådriver 
for et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra. 

Høringsuttalelse til endringsforslag fra 
Bærum Skiklubb til kommunedelplan for 
Tanumplatået og Hornimarka, 13.06.2014
Når det gjelder opparbeidelse av ny barnebakke 
og ny barneheis i nedre delen av Kirkerudbak-
ken mot vest, mener vi at det må bli opp til nabo-
bebyggelsen der å kommentere disse tiltakene. 
Derimot har vi dette å bemerke til ønsket om å 
etablere en såkalt skogsløype i øvre delen av bak-
ken mot øst: Området ligger innenfor grensen 
for kommunedelplanen for Tanumplatået og 
Hornimarka og formålet med planen er som 
kjent å bevare områdenes kulturminner, kultur-
miljøer og naturverdier. Hvis kommunedelpla-
nen skal noen mening, må derfor ethvert nytt 
tiltak som går utover disse verdiene avvises. Vi 
går derfor imot at skogsløypen etableres. 

Høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag 
om 8 nye naturreservater i Oslomarka, 
13.06.2014
Naturvernforbundet i Bærum støtter tilta-
ket å opprette disse to verneområdene i Bærum: 
Ringsås og Garlaushøgda. Når det gjelder forslag 
til verneplan for Ringsås, har vi en kommentar 
til paragraf 3, første punkt, som omhandler 
vegetasjon. Vi er kjent med at planten kjempe-
bjørnekjeks sprer seg i området, også i retning 
naturreservatet Trollmyr. Denne planten er en 
stor skadeplante med hurtig spredning og bør 
unntas i vernebestemmelsene. Denne passusen 
kan passelig tas inn i  verneforslagets paragraf 9 
hvor  formålet  med vernet er omtalt.
 Når det gjelder forslag til verneplan for Gar-
laushøgda, er vi tilfreds med de strenge begren-
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singene verneplanen setter, men vi mener dog at 
enkelte trær (noen få) som hindrer utsikten kan 
felles, fordi utsikten herifra er formidabel.Vi 
minner om at vi i skrift og tale har ivret for at 
flere områder kan vernes, se f.eks nylig  kronikk 
i Asker og Bærum Budstikke  om emnet, så vi 
håper at flere områder blir foreslått  vernet ved 
en senere anledning.

Høringsuttalelse til reguleringsplan for 
Gamle Drammensvei 48A og B,  20.09.2014
Gamle Drammensvei 48A (Andenæsgår-
den) Vi har ingen kommentarer til denne delen 
av reguleringsplanen bortsett fra leilighetenes 
uteareal som skal anlegges på den sydlige delen 
av Høgevardes eiendom. Dette kommenterer 
vi nedenfor.

Gamle Drammensvei 48B (Høgevarde) 
Høgevarde-villaen og eiendommen omkring er 
utvilsomt verneobjekter som må vurderes i for-
bindelse med gjennomføringen av områderegu-
leringsplanen. Det må derfor være feil at Gamle 

Drammensvei 48B inngår i den foreliggende 

reguleringsplanen. Vi ber derfor om at denne 

delen av planen tas ut. Inntil videre forholder 
vi oss imidlertid til det foreliggende forslaget til 
reguleringsplan og har følgende kommentarer til 
Høgevarde-delen: Vi mener at tomannsboligen 

vil bryte med reguleringsbestemmelsenes § 7.1 

og at tomannsboligen derfor ikke skal oppføres.

 

Høringsuttalelse til Økriveien 60, 
detaljregulering, kjettingplass/kontrollplass 
for E16, 26.10.2014
Det ble i E16-planleggingen lagt vekt på at dette 
arealet skulle forbli dyrket mark. Naturvernfor-
bundet i Bærum behandlet saken på sitt styre-
møte 22.10.14, og vi vil be om at man forkaster 
forslaget ved Økriveien 60 av jordvernhensyn, 

og i stedet ser nøye på om andre forslag kan 
være mulige. 

Høringsuttalelse til Kommuneplanens 
arealdel 2015–2030,  14.12.2014
Vår høringsuttalelse er på 12 sider og uttaler seg 
om befolkningsvekst, prinsipper for utbygging 
og vern, grønnstruktur, landbruks-, natur-, 
og friluftsområder (LNF), bestemmelser og 
retningslinjer til kommuneplanens arealdel, 
utbygging av Fossumområdet, NiBs innspill til 
arealbruksendrigner, endringer i høringsgrunn-
laget etter 1.gangs politisk behandling og andres 
innspill om arealbruksendringer. Høringsut-
talelsen omtales i Nøttekråka nr 1, 2015 og er 
i sin helhet tilgjengelig på NiBs hjemmesider 
under ”Saker”.

Merknader

Områdereguleringen på Fossum og 
naturmangfoldet, 20.02.2014
I Miljøverndepartementets brev av 8. november 
2011 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
godkjenner departementet at Fossum Bruk 
kan transformeres til boligområde. Vi siterer 
nederste avsnitt på side 4 i brevet: «I og med at 
naturmangfoldet i liten grad berøres av planfor-
slaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på 
verdifull natur, legger departementet til grunn 
at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger 
etter de andre miljøprinsippene i naturmang-
foldloven §§ 9 – 12.» Vi har sett nærmere på 
Miljøverndepartementets begrunnelse for sitt 
vedtak og for oss kan det se ut som at depar-
tementet ikke tok med eller i hvert fall ikke 
vektla de rike fugleforekomstene i området. Ny 
informasjon forteller oss at biotopen til mange 
rødlistede fuglearter enten ligger i planområdet 
eller i kombinasjon med Bogstadvannet og 
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Lysakerelven. Departementets begrunnelse for 
sin avgjørelse hva angår naturmangfoldet mener 
vi derfor ikke var godt nok fundert. 

Merknader til fortsatt sjøflyaktivitet i 
Storøykilen, 31.05.2014
Miljøverndepartementet slo fast i sitt brev av 
06.01.2014 at sjøflyaktiviteten i Storøykilen 
skulle opphøre og begrunnet dette. Vedtaket 
var endelig etter en lengre saksprosess. Det er 
derfor med forbauselse vi ser at Bærum kom-
mune til tross for dette nå godkjenner at det 
igangsettes arbeid med en ny reguleringsplan 
med det formålet at Kilen sjøflyklubb skal få 
fortsette sin drift i området. Vårt innspill er 
at Bærum kommune tar et initiativ overfor 
overordnede myndigheter med henblikk på 
at nevnte friområde får et lovmessig vern. 
Friområdet ligger mellom naturreservatet 
ytterst på Oksenøya og naturreservatet 
innerst i Storøykilen. 

Merknader til planarbeid Solbergbekken, 
19.07.2014
NiB er svært fornøyd med at Bærum kommune 
har startet opp arbeidet med reguleringsplanen 
for gjenåpning av Solbergbekken. Det er viktig 
at bekkens naturlige funksjon blir gjenetablert. 
Vi viser til Vannressurslovens § 11: Langs 

bredden av vassdrag med årssikker vannføring 

skal det opprettholdes et begrenset naturlig 

vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og 

gir levested for planter og dyr. Vi innser at den 
aller nederste strekningen av bekken mot Sand-
vikselva vil måtte bli liggende i rør. Det kan være 
mulig for ørreten å vandre gjennom rør, forut-
satt at fisken kan finne rolige partier bak stener 
der den kan hvile underveis. Reguleringsplanen 
bør reflektere en slik mulighet.

Merknad til varsel om utvidelse av 
planområde for områderegulering av 
Fossum, 14.08.2014
NiB tror at utvidelsen av planområdet med Fos-
sumveien og deler av Griniveien vil gi en lokalt 
bedre trafikkavvikling for både kjørende, 
gående og syklende. Samtidig er det for oss høyst 
uklart hvordan Bærum kommune tenker seg å 
håndtere hele trafikkøkningen fra Fossum og 
inn på veiene mot Oslo, Lysaker og Sandvika, 
selv med opprustet kollektivtilbud fra Fossum. 
Vi etterlyser en helhetsmodell for hvordan 
kommunen tenker seg å løse de store 
trafikale utfordringene i Østre Bærum 
og Oslo vest som følge av Fossumutbyggingen.

Merknader til søknad fra Bærum kommune 
om mudring i Solvikbukta, 04.12.2014
Vi er bekymret for at mudring vil kunne skade 
ålegressforkomstene i Solvikbukta, til tross for 
miljømålene i prosjektbeskrivelsen fra kommu-
nen/Solvik båtforening.  Ålegressforekomstene 
er av kommunen selv vurdert som verdifulle og 
truet - nettopp av mudring og etablering av bryg-
ger. Miljødirektoratets konsultasjonsgruppe 
har sagt noe om farene for negativ påvirkning 
av ålegressforekomster, og de Rikspolitiske ret-
ningslinjene for Oslofjorden vektlegger viktig-
heten av å ivareta naturmiljøet sett i forhold til 
friluftsliv og båtferdsel når naturmiljø er truet.

Samarbeidssaker

Ad Fornebu, del av område 15, Storøykilens 
sjøflyhavn, offentlig detaljregulering 
-1.gangs behandling, 11.12.2014
Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernfor-
bundet i Bærum går sterkt i mot planene om å 
opprettholde  sjøflyhavnen ytterst på Oksen-
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øya. Det vises til Miljøverndepartementets og 
Miljødirektoratets vedtak om nedleggelse og 
presisering av disse forholdene.

Brev til Bærum kommune angående forslag 
til detaljplan for ski- og skiskytingsanlegg 
ved Franskleiv/Vestmarka
NiB er medunderskriver av to brev sendt av 
Lars Holo i Vestmarkveien på vegne av seg 
selv og en rekke beboere i området. Brev av 
27.8 tar i hovedsak for seg sikkerhetsforhold 
og fare for blyforurensing av grunnvannet. 
Det andre brevet inneholder kommentarer og 
tilleggsopplysninger til Multiconsults epost av 
12. august 2014 om skytevollens høyde og sik-
kerhetsproblemene.

 Detaljreguleringen av Skuiveien 101 – gnr/
bnr 78/21 m. fl., Vøyenenga i Bærum,
Vi har lest og satt oss inn i Skui Vels (datert 
10.01.2014) og Bærum Natur- og Friluftsråds 
(datert 20.01.2014) brev med innspill til detalj-
reguleringen av Skuiveien 101 m. flere angående 
utbyggingen av Vøyenengaområdet. Vi gir vår 
fulle støtte til deres innspill.

Fossumutbyggingen
I tillegg til to merknader sendt til Bærum kom-
mune, har NiB sluttet seg til oppropet ”Nei til 
Fossumbyen ” utarbeidet i samarbeid med en 
nabogruppe på Fossum. Bærum Natur- og Fri-
luftsråd sluttet seg også til oppropet. Det ligger 
på www.opprop.net og hadde 491 signeringer 
pr. 18.1.2015. 
 NiB har også underskrevet en uttalelse med 
tittelen ”Ja til marka - nei til Fossumbyen”. Utta-
lelsen ble utarbeidet av Naturvernforbundet i 
Oslo og Akershus, ble underskrevet av en rekke 
interesseorganisasjoner og sendt til Bærums 
kommunepolitikere.  

Andre saker

Brev til Justisministeren med spørsmålet: 
”Bryter regjeringen Grunnloven?”
Høsten 2013 begynte Naturvernforbundet 
i Bærum planleggingen av fagseminaret om 
jordvern og kulturlandskap. Vi ble oppmerksom 
på Grunnlovens paragraf 112 – den paragrafen 
som skal beskytte miljøet. Kan nedbygging av  
dyrkbar mark være ulovlig? 
 19 desember 2013 sendte vi et brev til justis- 
og beredskapsministeren med denne ordlyden :
 ”Henvendelsen gjelder Regjeringens aksept 
for at IKEA får bygge på dyrket mark. I Grunn-
loven står det «Enhver har Ret til et Mileu som 
sikrer Sundhet og til en Natur hvis Produktions-
evne og Mangfold bevares.» 
 Dyrkbar mark - et knapphetsgode i Norge 
- bygges ned  i foruroligende høyt tempo. Natu-
rens produksjonsevne beholdes ikke. Er Regje-
ringens beslutning om å gi  IKEA tillatelse til å 
oppføre sitt nye bygg i strid med Grunnloven?”
 Tiden gikk, og svaret lot vente på seg. To 
måneder senere sendte vi en epost der vi minnet 
om henvendelsen. 13. mars 2014 sendte vi et nytt 
brev, med kopi til alle stortingsrepresentantene 
fra Akershus som bor i Bærum. 18. mars fikk 
vi svar fra stortingsrepresentant Abid Raja via 
Venstres stortingsgruppe om at Venstre ønsker 
et strengt jordvern, og at Næringskomiteen i 
løpet av uken vil avgi sin innstilling om Venstres 
innspill om et jordvernforslag. De andre fem 
stortingsrepresentantene svarte ikke.
 17. juni fikk vi svar fra statsråden. Han skrev 
at Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet er rette vedkommende for den saken som vi 
viser til, og at henvendelsen er videresendt dit.
 Vi arrangerte fagseminaret vårt, og nevnte 
ikke Grunnlovsparagrafen om vern av miljøet. 
Etter to purringer fikk vi 16. desember svar 
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall 

Totalt antall medlemmer i NiB pr. 31.12.2014 var 1341, hvilket var en netto økning på 80 
medlemmer sammenlignet med året før.

Revisor: Øystein Berg

Sekretariatsleder: Bjørn Frodahl 

Kasserer: Sekretariatsleder Bjørn Frodahl 
har også fungert som kasserer ifølge den 
inngåtte avtalen med NiB

Valgkomité 

Finn Hebbe Johnsrud  (leder)
Torgrim Huglen
Sidsel Graff-Iversen

fra statssekretæren i Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet: ”Det ligger innenfor 
forvaltningens fri skjønn å vurdere lokalisering 
av tiltak. I dette tilfelle er det etter en helhetlig 
vurdering kommet fram til at lokaliseringen av 
IKEA ved Vestby sentrum er akseptabel.”……

Innspill til Bærum Høyres program
På invitasjon fra Bærum Høyre har NiB, i tråd 
med vår strategi, gitt innspill til Bærum Høyres 
program for kommunevalget høsten 2015.

”Nye” Bærum Elveforum ble stiftet 11. 
november 2014.
Oslo har i mange år hatt et meget aktivt og godt 
arbeidende Oslo Elveforum. Organisasjonen 
har skapt nye idyller langs elvene, nedgravde 
bekker er gjenåpnet og turstier langs mange av 
vassdragene er etablert. Bak Oslo Elveforum står 

frivillige elvegrupper for byens vassdrag.
 Behovet for et tilsvarende forum i Bærum 
har vært økende.  I 2006 ble dagens Bærum 
Elveforum etablert. På flere områder har det 
ikke fungert helt etter hensikten. Naturvernfor-
bundet i Bærum, Bærum Natur- og Friluftsråd 
og Skui Vel tok initiativ til å samle over 30 
elvevenner til stiftelsesmøtet i Kommunegården 
i Sandvika. Det ble etablert elvegrupper for 10 
elver og vassdrag. Elvegruppene etablerte ”nye” 
Bærum Elveforum sammen med Brukerrådet 
for fisk, Asker og Bærum Historielag, Bærum 
Turlag og Oslofjordens Friluftsråd. 
 Bo Wingård, Lysakervassdragets Venner, og 
Bjørn Lunøe, Sandvikselvas Venner, ble valgt 
som leder og nestleder i interimsstyret frem 
til årsmøtet i april 2015. Da skal vedtektene 
formaliseres og det nye styret velges. 

Styret og andre tillitsverv i 2014

Styret
Leder: Bjørn Kåre Salvesen
Nestleder: Zsuzsa Fey

Styremedlemmer:

Bjørg Petra Brekke
Anders Ekeland
Anna Marie Graff
Aud Karlsrud
Finn Otto Kvillum
Anne Ryg
Bo Wingård
Anne Gøril Aas
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Inntekter
Resultat

2014

Budsjett

2014

Resultat

2013

Kontingent første år, nye medlemmer  15 130  15 000  17 735 

Kontingent, andel fra NNV  46 232  45 000  45 154 

Kommunal støtte til driften  41 500  32 000  34 000 

Tilskudd Gjettumbråtan  10 000  10 000  10 000 

Dugnader, kjempebjørnekjeks / Storøykilen  83 822  80 000  92 100 

Diverse inntekter / salg  3 530  5 000  5 680 

Tilskudd  fra Naturvernoppl.  -  -  - 

Grasrotmidler - Norsk Tipping  3 857  2 000  1 976 

MVA-kompensasjon  12 152  10 000  9 884 

Gaver  -  50 

Renter  3 131  3 000  3 015 

Sum inntekter  219 354  202 000  219 595 

Utgifter

Medlemsbladet Nøttekråka  42 880  42 000  40 592 

Utgifter ved dugnadsarbeid  1 663  2 000  466 

Styremøter/Årsmøte  19 820  13 000  10 103 

Rekvisita, porto  31 671  30 000  28 524 

Profilering  8 437 

Vervekostnader  -  2 000  - 

Regnskapskostnader  7 142  8 000  7 500 

Lønn og feriepenger  38 250  38 000  38 250 

Oppmerksomhet, gaver, premier  13 986  3 000  2 689 

NiBs hjemmeside  288  500  398 

Høstseminar  7 538  40 000  3 357 

Kurs, eksterne møter, faglitteratur  2 450  5 000  5 147 

Kontingenter og abonnementer  2 241  2 000  1 500 

Tilskudd til Naturvernopplysning  30 150  -  68 000 

Kalendre for salg  5 100  5 000  4 620 

Bankkostnader  208  500 167

Diverse kostnader  135  5 000  135 

Sum utgifter  211 959  196 000  211 448 

Resultat  7 395  6 000  8 147 

Regnskap 2014
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