


Tursti på Vestre Stabekk.

FORORD

Natur og grønne omgivelser er viktig 

for menneskers trivsel. Samtidig er 

natur og grønne områder nødvendige 

for å sikre naturmangfoldet. Natur-

vernforbundet i Bærum ønsker og har 

som et av sine satsingsområder at de 

grønne lungene i kommunen skal sik-

res for fremtiden. 

I 2008 utga vi Snarveier til trivsel – 

150 grønne lunger i Bærum som viste 

en kartlegging av grønne lunger. Vi 

fikk god hjelp av velene til å gjennom-

føre kartleggingen. Denne boken gir 

en oppdatert status for de grønne lun-

gene. Nok en gang har velene bidratt. 

Vi ønsker å skape økt bevissthet, 

både hos Bærums politikere og inn-

byggere ellers, om verdien av å ha 

grønne lunger i nærmiljøet. Vi håper 

boken bidrar til at grønne lunger får 

høyere status når beslutninger om 

arealbruk skal fattes. Hittil har natu-

ren og de grønne lungene altfor ofte 

tapt mot utbyggingsinteresser, slik 

kartleggingen vår dessverre også viser. 

Bærum har et naturmangfold som 

er noe av det rikeste i Norge. Men Bæ-

rum er også en kommune med et stort 

utbyggingspress fordi så mange men-

nesker ønsker å bosette seg her. Areal-

bruksendringer er den største trusse-

len mot naturmangfoldet. En løsning 

på de utfordringene dette skaper, ville 

være at Bærum blir en arealnøytral 

kommune, det vil si null netto utbyg-

ging av natur og dyrket mark. 

Vi håper at denne boken kan in-

spirere oss som bor i Bærum til å be-

søke noen av de grønne lungene vi 

ennå ikke kjenner. Hva med en tur 

langs Solbergbekken for å se hvor fint 

det kan bli når bekker blir åpnet? Eller 

til Gamle Øverland bro? Der kan du 

oppleve både natur og et gammelt kul-

turminne, bare ved å fjerne deg noen 

meter fra Gamle Ringeriksvei. 

Denne boken er en del av marke-

ringen av 50-årsjubileet for Natur-

vernforbundet i Bærum.

God lesning! 

Kari Balke Øiseth  

Leder i Naturvernforbundet i Bærum,

2022 
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Hosletjern (Snarøytjern) 

på Snarøya. Kalksjø med 

gule sverdliljer, salaman

der og svartor.

Den mest omfattende forsknings-

rapporten noensinne om naturens 

tilstand ble lagt frem i mai 2019. FNs 

naturpanel (IPBES) dokumenterte 

grundig det mange har visst lenge: at 

menneskeheten driver rovdrift på na-

turen vi er avhengig av, og at den stør-

ste trusselen mot naturmangfoldet er 

endret arealbruk.

Naturmangfoldet redder vi ikke 

bare ved å ta vare på den urørte natu-

ren og de sjeldne artene. Vi må også ta 

vare på «hverdagsnaturen», de grønne 

områdene vi har rundt oss der vi bor.

For å forstå hvor viktig natur-

mangfoldet er, trengs kunnskap. I til-

legg til naturverdiene trenger vi også 

å bli bevisst andre verdier som ligger 

i grønne lunger, blant annet mulighe-

ter til rekreasjon og fysisk utfoldelse, 

estetiske opplevelser, tilgang på tur-

veier og stille områder, opplevelse av 

INNLEDNING

stedsidentitet og mye mer. Slike em-

ner belyser vi i egne artikler i tillegg 

til beskrivelse, kart og foto av velenes 

grønne lunger. 

Boken tar også for seg utviklingen 

og dermed trenden for grønnstruk  -

t  uren siden vi ga ut Snarveier til trivsel 

– 150 grønne lunger i Bærum for ca. 15 

år siden, men den gir ikke en direkte 

sammenligning med kartleggingen 

den gang. For eksempel er Kolsås Vel 

ny i denne sammenhengen, noen vel-

områder har registrert flere naturom-

råder siden sist, og noen få vel er av 

ulike grunner ikke tatt med. 

Det er verdt å merke seg at det som 

her er kartlagt, ikke er en fullstendig 

registrering av grønne lunger i Bæ-

rum. Og i kapittelet som handler om 

vår største trussel og nedbygging av 

natur, har vi kun tatt med noen ek-

sempler på grønne lunger som er ned-

bygd siden forrige kartlegging. Det 

finnes flere.

Når det gjelder begrepsbruk, vil 

du finne at vi skriver grønne lunger, 

friområder, friarealer, åpne områder, 

naturområder, grøntarealer, nærnatur, 

grønnstruktur og noen steder blå-

grønne områder om hverandre. Hvis 

begrepet ikke er nærmere beskrevet 

der det står, er alle disse å anse for 

synonymer til grønne lunger. Med 

«blågrønne områder», mener vi area-

ler med innslag av sjø eller vann samt 

elver og bekker i byggesonen. 

Vi opplever at de verdiene som 

grønne lunger står for, lett taper for et 

vedvarende utbyggingspress. Andre 

formål står sterkere enn natur. Det 

er å håpe at denne boken bidrar til 

å høyne grønne lungers status, tatt i 

betraktning deres svært viktige egen-

skaper og uerstattelige verdier. 
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Tursti langs Solberg

bekken ved Sandvika.

Friområdene på Haga

bråten har paviljong og 

benker, og er flittig brukt 

hele året.

Begrepet grønne lunger er et allment 

uttrykk som i Bokmålsordboka defi-

neres som grønne områder i et ellers 

tettbygd strøk. 

I vår bok bygger vi på en noe mer 

klargjørende definisjon hentet fra Na-

sjonalt senter for mat, helse og fysisk 

aktivitet:

Grønne lunger er grønne omgi-

velser ute, under åpen himmel, 

med variert vegetasjon og ulike 

typer landskap i og ved byer og 

tettsteder. Grønne lunger er ofte 

mindre naturområder, kommu-

nale friom råder, deler av natur- og 

kultu r landskap eller kanskje pri-

vate eiendommer.

Skogholt, parker, lekeplasser og løk-

ker, men også fjellknauser, strand-

områder og jordbruksarealer i en 

boligsone, vil være typiske grønne 

lunger. 

HVA ER EN GRØNN LUNGE?

KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN

Den lille skogen rett ved eller skog-

holtet kalles like gjerne for urskogen, 

hundremeterskogen, trollskogen og 

eventyrskogen, og den lille åpne plas-

sen i nærmiljøet omtales ofte som 

gressbakken, sletta, parken og leke-

plassen, eller ganske enkelt løkka. 

Plassen kan også være kjent som bar-

nas uteklasserom eller naturlekeplass. 

Hverdagsplassen er også en betegnelse 

hørt i kommunens korridorer. Kjært 

barn har som kjent mange navn.

5



GRØNNSTRUKTUREN I BÆRUM 
DE SISTE 50 ÅR

ET STADIG ØKENDE ANTALL 

INNBYGGERE

Ved krigens slutt i 1945 bodde  det 

33 000 mennesker i Bærum. Nå i 2022 

bor det ca. 130 000 her. Prognosene 

fra Statistisk sentralbyrå forteller oss 

at antallet trolig vil være ca. 150 000 

i år 2050.

Vi mennesker setter store fotav-

trykk i landskapet. Vi skal ha et sted 

å bo, vi trenger skoler, idrettsanlegg, 

næringsarealer, sykehjem og forskjel-

lige typer infrastruktur. Allerede har 

dette ført til at store deler av Bærums 

landbruksarealer og natur er bygd 

ned. 

Selv om mye av den varslede be-

folkningsøkningen vil skje på Forne-

bu, i Sandvika, på Bekkestua og andre 

steder som er avsatt til fremtidige bo-

ligområder, er det usannsynlig at det 

ikke vil gå ut over noe dyrket mark og 

natur. Derfor er og blir et stadig vok-

sende innbyggertall den største ut-

fordringen for Bærum når det gjelder 

grønnstrukturen. 

NATURMANGFOLD – BÆRUM PÅ 

TOPP

Bærum har et av Norges rikeste natur-

mangfold. Årsaken er et godt kli-

ma, en kalkholdig berggrunn og av-

setninger av næringsrikt slam på 

havbunnen, som lå opp til 215 meter 

over dagens overflate etter siste istid. 

Vi må derfor kunne hevde at Bærum 

har et nasjonalt ansvar for å ta vare på 

sine gjenværende jordbruksarealer og 

sin natur.

Naturen i Bærum er kartlagt og 

delt inn bevaringsverdig natur i na-

sjonalt, regionalt eller lokalt viktige 

naturtyper. Dessverre forekommer 

det fremdeles at områder med viktige 

naturtyper eller arter bygges ned eller 

trues av nedbygging.

 

LANDBRUKSAREALER ER OGSÅ 

DEL AV GRØNNSTRUKTUREN

Ifølge jordbruksloven er det ubetinget 

forbud mot å ferdes på innmark fra 

30. april til 14. oktober. Likevel har 

innmarken en opplevelsesverdi for 

Bærums historie og landskap er preget av et økende innbyggertall, et svært 

rikt naturmangfold, særlig ved kysten, og et landbruk som skal ivaretas. 

Hvordan kan dette forenes gjennom planer og prosesser til beste for en for

nuftig grønnstruktur? 

Gulveis, Bærums

kommuneblomst

Rådyr i Mortenskogen på 

Snarøya.
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Rik flora og fauna på 

Rolfstangen med mange 

sjeldne og truede arter. 
befolkningen hele året. Ikke minst er 

det en visuell opplevelse selv på av-

stand å bivåne at kornet spirer for til 

slutt å bli en bølgende åker!

Bærum har fem gjenværende, 

 s  tø     rre og sammenhengende land-

bruksområder. Disse er Tanumpla-

tået, Bryn-/Wøyen-jordene, Frogner-/

Tandberg-jordene, Lommedalsjord-

ene og jordene fra Øverland til Fos-

sum/Grini. Disse ligger inne i kom-

munedelplanen for kulturminner og 

kulturmiljøer. Selv om denne planen 

ikke er juridisk bindende, så er det 

bred politisk enighet om at disse ikke 

skal røres. Dessverre har det likevel 

hendt at denne enigheten er brutt. Ja-

renlia og Staversletta på Tanumplatået 

er eks empler på dette.  

Det er faktisk bare noen ganske 

få landbruksområder i boligsonen 

som kan sies å være grønne lunger i 

dag. Det er jordene til Store Stabekk 

gård, jordene til Avløs gård og jor-

det til Søndre Nes gård ved Avløs. Vi 

tar også med Løkenjordet nedenfor 

Brynsveien ved Kolsås selv om dette 

ligger i periferien til boligsonen.

KYSTSONEN

Den delen av Bærum som har det al-

ler rikeste naturmangfoldet, er kyst-

sonen. Der finnes 80 prosent av ar-

tene i Norge. Samtidig er det neppe 

noen del av Bærum som har vært og 

er mer utsatt for press, både til vanns 

og til lands.
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Engervannsvåtmarken fra 

nord, med glimt av Sandvika og 

Skaugumåsen i bakgrunnen.

melse om at det i enhver regulerings-

sak, skal undersøkes om det ligger en 

bekk i rør i planområdet. Om så er, 

skal det vurderes om den kan åpnes. 

Dette er en positiv utvikling, og 

vi har eksempler på at Bærum har 

foretatt seg noe konkret med bekke-

åpning i det siste: Solbergelva er åp-

net fra Solbergveien og nesten frem 

til Folkets Hus i Sandvika, Dælibek-

ken er åpnet det siste stykket ned mot 

Sandvikselva, og Vollbekken som 

krysser Jarmyra, er under åpning i 

2021/2022.

For å styrke arbeidet med grønn-

strukturen, ikke bare bekkene, men 

hele veven av store og små naturpre-

gede områder i Bærum, ble det i 2016 

vedtatt at Bærum kommune skulle 

utarbeide en plan for blågrønn struk-

tur.   (Planstrategien vedtatt 22.6.2016.) 

I planprogrammet for kommune-

planens arealdel ble imidlertid følgen-

de lagt til grunn: 

Store deler av den blågrønne 

struk  turen i Bærum er sikret 

gjennom gjeldende arealdel. Stort 

press på arealene gjør det aktuelt 

å styrke eksisterende blågrønn-

struktur ytterligere, eksempelvis 

ved å utvide bruk av hensynsso-

ner/retningslinjer. Dette kan være 

aktuelt for arealer som er kartlagt 

som viktige naturtyper (A-, B-, 

C-verdi) og viktige landskapsdrag. 

Dette var bra, men en egen grønn-

strukturplan for Bærum ble det altså 

ikke noe av. 

Som en konsekvens av dette ved-

tok Bærums politikere i 2009 at det 

skulle utarbeides en kommunedel-

plan for kystsonen. Hovedformålet 

med planen var å skape en helhetlig 

forvaltning som balanserte bruk og 

vern. Arbeidet med planen ble dess-

verre ikke ferdigstilt.

BEKKENE ER EN VIKTIG DEL AV 

GRØNNSTRUKTUREN

De aller fleste bekkene, særlig i 

Østre Bærum, ligger i rør. Bekker 

med et vegetasjonsbelte på hver side 

utgjør ikke bare et fordrøyningsareal 

ved store nedbørsmengder, men ska-

per også liv i landskapet. Dessuten er 

det godt for naturmangfoldet. Natur-

vernforbundet i Bærum fikk for noen 

år siden medhold i at kommunepla-

nens arealdel skulle ha en bestem-
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GJETTUMBRÅTAN

Noe gledelig skjer når naturvernere bretter opp ermene og for
vandler en gjengrodd, ensartet eng til en artsrik slåtteng. Tenk 
hvilke verdier vi har rett ved våre føtter, det må bare legges litt til 
rette, så folder livet seg ut i naturen!

BLOMSTERENGA 

– EN SOLSKINNSHISTORIE

Hva er vel bedre for kropp og sjel enn 

å vandre ut i en blomstereng en solfylt 

sommerdag? En eng med duft av strå 

og planter i mange farger, med insek-

tene summende omkring og trær som 

omkranser herligheten. 

Det finnes ikke mange store 

blomster enger i Bærum, men enga 

på Gjettumbråtan tilhørende Nordre 

Gjettum gård er en slik levende eng 

med et rikt mangfold av arter. Enga 

ligger gunstig til på kalkrik grunn og 

er sydvendt, men en annen viktig år-

sak til mangfoldet er at enga blir slått 

regelmessig. Dermed kalles den også 

for slåtteng eller slåttemark, og er de-

finert som en utvalgt naturtype. 

Det er Naturvernforbundet i 

Bærum som på dugnad har slått og 

skjøttet enga hvert år siden 1998, da 

Dugnadsfolket etter raking. 

Fra venstre: Helga Fastrup 

Ervik, Morten Bergan, 

Kjersti Denstad, Zsuzsa 

Fey, Endre FeySpjelkavik 

og Gunnar Fimland. Foto

graf og deltaker: Henning 

Spjelkavik

Tiriltungeblåvinge, en art 

som lever av erteplanten 

tiriltunge.
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den lå brakk og var delvis gjengrodd 

av mjødurt som hadde undertrykt 

rikdommen av urter og gressvekster. 

Når enga blir slått, slipper flere arter 

til, får lys og vokser opp. Og med flere 

typer blomster, tiltrekkes flere typer 

insekter som finner de blomstene de 

er avhengige av. På denne måten øker 

naturmangfoldet.

Etter at skjøtselen begynte for over 

20 år siden, er det tydelige tegn på at 

engplantene har vendt tilbake. Det 

er gjort flere botaniske undersøkel-

ser i enga i perioden 1998–2020, og 

det er til sammen registrert 156 arter 

av karplanter i området. Bestanden 

av uønskede planter har gått tilbake. 

Den årlige slåtten som Naturvernfor-

bundet i Bærum utfører, bidrar til at 

enga opprettholdes og naturmang-

foldet styrkes.

Dette er en solskinnshistorie som 

vises ved at engsoleie, prestekrage, 

knollerteknapp, gulaks og  blåklokke 

nå er vanlige på Gjettumbråtan. Vi-

dere finnes her kransmynte, fager-

klokke, engknoppurt og noe sjeldnere 

marianøkleblom og nattfiol. Orkidé-

ene bredflangre og rødflangre er også 

funnet.

NATURMANGFOLD

Vi hører om artsmangfold, biologisk 

mangfold og naturmangfold. Det er 

tre begreper om samme sak, og som 

ordet tilsier: mange ulike arter.

Hvorfor er det viktig med et rikt 

artsmangfold? Det er liten tvil om 

at det oppleves godt å oppsøke en 

slåtteng som Gjettumbråtan, der vi 

kan beundre de vakre blomstene og 

kjenne den særegne lukten av nyslått 

gress. Mange ulike fugler og deres 

sang beriker også området. Et variert 

plante-, fugle- og dyreliv gir oss ikke 

bare opplevelser, det har også en stor 

biologisk verdi. 

Vi er avhengig av et rikt biologisk 

mangfold for at vi skal kunne høste 

det vi trenger fra naturen, som mat, 

klær og medisiner. Planter og insekter 

er essensielle i den sammenhengen. 

De mange artene som inngår i natu-

rens kretsløp, må gis en mulighet til 

å leve – om ikke kretsløpet skal bryte 

sammen. 

Den sjeldne arten som kan utfolde 

seg på den lille, grønne flekken, er ikke 

ubetydelig i den store sammenhengen, 

den spiller faktisk en rolle og har sin 

plass i kretsløpet. 

I våre dager er det tydelige tegn 

på sammenbrudd i økosystemer. Det 

kommer løpende dårlige nyheter fra 

den store verden, men det skjer også 

lokalt, her i Bærum. Vi må derfor ta 

vårt ansvar. 

Slåtten er ferdig.

Engknoppurt 

Marianøkleblom 

Prestekrage

Blåklokke
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1 AVLØS GÅRD

2 VALLERKROKEN

3  NES SØNDRE

Rett ved Bærumsveien ligger Avløs 

gård med frukttrær på rekke og rad. 

Det finnes fortsatt fruktdyrkere i Bæ-

rum, selv om de ikke er mange i dag. 

Bær- og fruktdyrking har tradisjonelt 

vært en betydelig næring i kommu-

nen. Avløs gård holder tradisjonen i 

hevd, her er det også tilbud om selv-

plukk av plommer og epler.

Ikke bare er gården pen å se på, 

bolighuset er også registrert som 

et kulturminne. Bosettingen er fra 

 yngre jernalder, altså for minst 1 000 

år siden, og vitner om en svært lang 

historie om gårdsdrift i Bærum. Ram-

AVLØS VEL

Bolighuset er registrert 

som et kulturminne.

Hyggelige omgivelser 

med pus på gården.

Fra Bærumsveien får du 

øye på den fine frukt

hagen.

men rundt dette kulturminnet, den 

grønne lungen med frukthagen, trær 

og den åpne gressbakken, er en viktig 

del av opplevelsen. 
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BEKKESTUA VEL

I likhet med Fornebu har det på Bek-

kestua de senere årene vært stor byg-

geaktivitet. De mange nye boligblok-

kene har satt et nytt preg på Bekkestua 

sentrum, og fortsatt vil det pågå om-

fattende bygging av et stort antall nye 

boliger. De fleste bygges på åpne grøn-

ne arealer eller dyrkbar mark. I den 

forbindelse ser vi tydelig at beboerne 

får en vanskeligere tilgang til grønne 

lunger i nærområdet, noe de og Bek-

kestua Vel også har påpekt. 

Et mindre grøntområde er fortsatt 

å finne innenfor Bekkestua velområ-

de. Det går fra Bærumsveien til Bal-

lerud. Skogholtet på Gjønnes er fint 

for dem som vil ta en liten snarvei 

og barn som vil leke ute. Mye fugl og 

ekorn holder også til her. 

I nordenden av Ballerud ligger 

Kleven gård. Den er registrert som 

et kulturmiljø med to bolighus og en 

Søråsen. Barna leker i 

skogen mellom Kleivveien 

og Ballerud.

Snarvei gjennom skogholtet 

på Gjønnes.
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Et lite rådyr dukket opp 

på stien ved Kleven gård.

Historiske Kleven gård.

1 SØRÅSEN LEKEPARK – 

 SØRÅSENSKOGEN  

2  SKOGHOLT PÅ GJØNNES

3 KLEVEN GÅRD

driftsbygning. Kleven var tidligere en 

husmannsplass under Gjønnes gård 

og ble i 200 år drevet som småbruk, og 

senere med veksthus og gartnerivirk-

somhet, slik det en gang var mange av 

i Bærum. 

    Les mer om Kleven gård på side 62.
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BERGER OG RYKKINN VEL 
(MED GOMMERUD)

1 ENLI NATURRESERVAT

2  OMRÅDE FRA REHABILITERINGSSENTER MOT GANGVEI TIL GULLHAUG

3 SKOGSOMRÅDE MOT MAKEDONIEN

4 SKOGSOMRÅDE VEST FOR GOMMERUD

5 BERGERSLETTA

6 LØVSKOG MOT FROGNER / TANDBERGJORDENE

7 FRIOMRÅDE ØST FOR BELSETVEIEN MED GOMMERUDJORDET

Rykkinnområdet besto tidligere av 

skog og landbrukseiendommer med 

gårder, jorder og frukthager, som så 

mange andre steder i Bærum. Bolig-

utbyggingen skjøt fart på 1970-tallet, 

etter en plan for et større boligfelt på 

Rykkinn og Gommerud for 8 000–

9 000 mennesker. Takket være utbyg-

gingsplanen, som inkluderte turveier 

og store grøntarealer, fremstår hele 

området i dag langt grønnere og lufti-

gere enn mange andre boligfelt. 

Innfallsporten til Enli natur-

reservat  og Eineåsen går fra Rykkinn 

og er et populært utfartssted. Langs 

sørskråningen av Eineåsen finner vi 

varmekjær kalkedelløvskog som er 
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rødlistet og har høy verneverdi, og fra 

rehabiliteringssenteret østover mot 

gangveien til Gullhaug er det et verdi-

fullt område for «kortreist» friluftsliv. 

Her finner både dyr og mennesker en 

fin passasje til skog og mark.

Bergersletta park er ikke minst 

viktig for Berger og Rykkinns sær-

preg. Den idylliske parken brukes til 

det meste; ballspill, turer og som sam-

lingsplass i nærmiljøet.

PLANLEGGING AV 

GRØNNSTRUKTUR

Grønnstruktur bør tillegges større 

vekt i planprosesser. Rykkinn er et 

godt eksempel på at grønne arealer 

ble innlemmet og ivaretatt i planleg-

gingen, noe også regjeringen legger 

opp til i Nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging 

(2019–2023):

“Parker, grønne områder og trær 

for rekreasjon og naturopplev-

else er viktige elementer i byer og 

tettsteder. Mangel på ledige area-

ler gjør at parker og grøntom-

råder ofte er truet av utbygging 

til både offentlige tjenester, næ-

ringsvirksomhet og boliger. Det-

te er områder som har stor verdi 

for livskvalitet og helse for alle 

innbyggere, ikke minst for barn 

og unge. I arealplanleggingen er 

derfor tilgang til grønne områder 

nær barnehager, skoler og andre 

institusjoner, viktige hensyn. Det 

er et mål at utbygging ikke øker 

sårbarheten for naturhendelser og 

klimaendringer, forringer barn og 

unges oppvekstmiljø eller redu-

serer tilgjengeligheten til grønne 

områder.”

Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 

2019.

I Bærum er intensjonene gode, i 

kommuneplanens samfunnsdel for 

2021–2040 heter det følgende (ut-

drag): 

“BÆRUM TAR VARE PÅ NATUREN 

OG SIKRER NATURMANGFOLDET 

OG ØKOSYSTEMET 

Derfor skal vi:

• Sikre god tilgang til grøntområ-

der og offentlige rom fra fjorden 

til marka 

• Kartlegge og sikre natur og arts-

mangfold  

• Legge til rette for bærekraftig 

forvaltning av økosystemene i 

havet, langs kysten og på land, 

og stanse og reversere tap av bio-

logisk mangfold 

• Ta vare på nærnaturen i form 

av “hundremeterskoger”, grønne 

lunger og små grønne korridorer 

i byggesonen 

• Legge til rette for å sikre og ut-

vikle grønne og blå strukturer 

som bidrar til ivaretakelse av arts-

mangfoldet”

Turgåere i skattet 

skogsområde øverst på 

Rykkinn.

HVA ER GRØNN-
STRUKTUR?
Grønnstruktur kan for-

stås som veven av mer eller 

mindre sammenhengende, 

store og små naturpregede 

områder i byer og tettste-

der. Grønnstrukturen be-

står blant annet av natur og 

grøntarealer som løkker, 

  skog  holt, parker, skolegård-

er, kirkegårder, turveier, 

idrettsanlegg, koloni      hager 

og private hager, samt bek-

ker, elver, vann og sjøom-

råder. 

Det er stor variasjon i 

hvor stor betydning uli-

ke grøntområder har for 

natur mangfold. Dette kan 

variere fra svært artsrike 

enger til homogene plener 

og parker. 

Ofte er de grønne struktu-

rene som ikke er regulert 

til grønne formål, vel så 

viktige. Eksempler på slike 

er eldre hager, veikanter, 

ulike restarealer, skogholt 

og bekkedrag. 
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BLOMMENHOLM VEL

1 SJØHOLMEN

2 STASJONSPARKEN 

3 SVERRESKOGEN 

4 KLOPPA NATURRESERVAT

5 ENGERVANNSVÅTMARKEN

6 TOMTESKRENTEN

7 INGERLIEN MOT

 KLOPPA/STASJONSVEIEN 

8 ENGERVANNET NORDØST

Gul frøstjerne trives 

godt på den fuktige 

Engervannsvåtmarken.
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Blommenholm har fortsatt grønne 

lunger igjen i sitt nærmiljø; her er 

skogholt, park, lekeplasser, og våt-

marksdeltaet nordøst ved Engervan-

net som har et spesielt og rikt natur-

mangfold. Engervannet er Bærums 

beste fuglesjø med flokker av kvinand, 

toppand og laksand med myteplass 

her sensommers. I vannkanten vokser 

starr og lilla kattehaler. 

Sjøholmen er en grønn lunge i 

sjøkanten rett ved Sandvika. Her kan 

barna utfolde seg i lekeparken eller på 

sletta der det er lagt opp til ballspill. 

Sjøholmen rommer også en flott bjør-

keskog og gamle furutrær, som utgjør 

et viktig landskapsdrag ettersom om-

rådet skjuler E18 sett fra sjøsiden. Sjø-

holmen har også en rik karplanteflora, 

inkludert Bærums eneste voksested 

for vårmure. 

Vi skal heller ikke glemme snarvei-

ene i form av stier som skaper trivsel i 

hverdagen og trygg ferdsel for gående 

– i sterk kontrast til motorveien som i 

dag er en barriere gjennom området. 

I Stasjonsparken ved Blommen-

holm jernbanestasjon finner vi minst 

100 år  gamle kastanjetrær. Tenk 100 

år gamle trær! De lange linjene i na-

turen er desto viktigere i våre dager, 

med tap av natur som en trussel mot 

livet på jorden. Solvikbukta med sin 

bløtbunnsfauna som var viktig for 

fuglelivet, gikk tapt etter behovet for 

flere båtplasser på 1970-tallet og er et 

eksempel på tap av natur.

NÆRHET TIL EN GRØNN LUNGE

Tiden oppleves knapp for mange i 

dag. Vi vet med oss selv at hvis det tar 

for lang tid å komme til et friområde, 

dropper vi kanskje hele turen. Der-

med blir vi heller ikke så fysisk aktive 

som vi burde være. 

Når Bærum blir stadig mer urban 

med flere og større tettbygde områder, 

også kalt knutepunkter, er det der-

for desto viktigere med nærhet til en 

grønn lunge som er en viktig arena for 

blant annet fysisk aktivitet. I en un-

dersøkelse gjort av Helsedirektoratet 

fremgår det at 50 prosent av brukerne 

av en park, en slette med fotballbane 

eller andre anlegg for lek, ikke benyt-

ter dem dersom de må gå i mer enn ti 

minutter for å komme dit.

Barna leker på sletta på 

Sjøholmen, omkranset 

av flott bjørkeskog blan

det med gamle furutrær.

Over 100 år gamle 

kastanjetrær særpreger 

parken ved Blommen

holm stasjon.

Lekeparken på Sjøholmen.
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BÆRUMS VERK VEL

1 BELSETVEIEN/GOMMERUDVEIEN

2 TOPPENHAUG

3 TURVEIEN OPP TIL GULLHAUG

4 HELSETJORDET

5 GLITTREDAMMEN

Det finnes flere grønne lunger inni-

mellom bebyggelse i Bærums Verks 

velområde; her er akebakker, turstier 

og åpne jorder. Noen områder er av 

biologisk verdi som ved Glittredam-

men, der det finnes fuglearter som er 

klassifisert som viktige. 

Bærums Verk, i sin tid et jernverk 

anlagt for over 400 år siden, er i dag et 

18



hyggelig handelssted med godt ivare-

tatte kulturhistoriske bygninger. Byg-

ningene ligger ved elva og fossen, små 

veier fører deg til både eldre industri-

bygninger og et museum som forteller 

om verkets historie. I arbeiderbolig-

ene i Verksgata er det små verksteder 

og butikker. Det tidligere jernverks-

området ble bygget ut til kjøpesenter 

i 1997, men som helhet må det sies å 

være en kulturhistorisk perle.

KULTUR I NATUR

Bærum er rik på kulturskatter og 

skattene befinner seg ofte i landbruks-

områder. Eller som på Bærums Verk, 

langs vassdrag med tidligere tiders 

virksomhet.

I vår kommune finner vi middel-

alderkirker med særegen arkitektur, 

historiske broer, tradisjonsrike gårds-

miljøer, fredede veier, kullmiler fra 

trekullproduksjon, helleristninger, 

gravhauger, rester av jern- og sag-

bruk, særpreget arkitektur og mye 

mer. Noen er fredede kulturminner 

og noen av dem har spesiell høy ver-

neverdi.

Kulturminnene henger nøye 

sammen med miljøene de befinner 

seg i. Miljøene blir dermed vesentli-

ge for opplevelsen og bevaringen av 

kulturminnene. Et kulturminne i et 

Du finner en ovesikt over 

 kulturminner og  kultur -

miljø   er i Kommune del-

plan for kulturminner og 

kultur   miljøer i Bærum for 

2010-2020. (Gjelder i 2022 

og inntil videre.)

KULTURMINNER 

Kulturminner er alle spor 

etter menneskelig virk-

somhet i vårt fysiske mil-

jø, herunder lokaliteter 

det knytter seg historiske 

hendelser, tro eller tradi-

sjon til. Det skilles mellom 

førreformatoriske (1537) og 

nyere tids kulturminner.

Med kulturmiljøer me nes 

områder hvor kultur-

minner inngår i en større 

helhet eller sammenheng, 

som for eksempel områder 

og bygningsmiljøer i byer 

og tettsteder, skog-, jord-

bruks- og seterlandskap.

Ivaretatte arbeiderboliger 

på Bærums Verk.

Elven og fossen var 

sentral for tidligere 

industrivirksomhet og er 

den dag i dag en del av 

en helhetlig opplevelse 

av Bærums Verk som et 

handels og kultursted.

helhetlig kulturmiljø er særdeles be-

varingsverdig. 

Kommunen har fastsatt retnings-

linjer for kulturmiljøer, og i Bærums 

kommunedelplan for 2010–2020 he-

ter det: 

“Planens hovedmål er bevaring av 

kulturhistoriske, arkitektoniske og 

miljømessige verdier som et ledd 

i en helhetlig miljø- og ressursfor-

valtning.” 

Og videre fra samme plan:

“Kulturminner og kulturmiljøer 

er en ikke-fornybar ressurs. God 

forvaltning av kulturmiljøer og 

økt kompetanse i kommunens 

administrasjon vil bidra til å for-

midle kunnskap som igjen ska-

per identitet og tilhørighet for 

befolkningen. Kunnskapsnivået 

i kommunen er generelt høyt og 

gir en forventning om forståelse 

for kulturhistoriens verdi. Kom-

munen og frivillige organisa-

sjoner både er og skal være gode 

formidlere om Bærums kulturarv. 

I mange tilfeller har det lykkes å 

forene vern med verdiskaping, 

Bærums Verk er et eksempel på 

at det ligger mange muligheter i 

bruk av kulturminner i tråd med 

bevaringstanken.”
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de brukes parken mye av barnefami-

lier, skolebarn og turgåere – hele året.

MØTEPLASS

En liten grønn lunge med en benk, 

en park med flotte  trær, et utkikks-

punkt på toppen av en fjellknaus – i 

en grønn lunge kan vi samles og være 

sosiale. Noen tar med niste og termos 

med kaffe og slår seg ned og bare vil 

være ute sammen, andre springer 

Bjerkelunden som opprinnelig het 

Birkelunden, er en stor og frodig 

grønn lunge. Her er høye og flotte 

bjørketrær, men også gran og furu. 

Stiene går på kryss og tvers i hele lun-

den, innbydende og lett tilgjengelig 

for alle. På forsommeren gir nype-

rosene variasjon til alt det grønne 

med sin duse, rosa farge. 

Bjerkelunden er det eneste friom-

rådet i stor omkrets. Ikke overrasken-

EGNE HJEM VEL

1 BJERKELUNDEN

Feiring av 17. mai i vakre 

Bjerkelunden.
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parvis forbi mens praten går. 

Å treffes og føle samhold er et all-

ment og naturlig behov. En grønn lun-

ge i nærmiljøet er perfekt til formålet 

og øker folks livskvalitet. Og hvis de 

vanlige sosiale møteplassene som er 

jobb, skole og i byens uteliv ikke len-

ger er tilgjengelige for oss, som for 

eksempel under en pandemi, er par-

ker og grønne områder kjærkomne 

muligheter til å komme seg ut, møte 

andre og trekke frisk luft.

En park er nærmest selve defini-

sjonen på en møteplass. Den er også 

selvskreven til samlinger, som 17. mai-

feiringen, når bjørka så vidt er sprun-

get ut – nærmest til ære for de fest-

kledde. 

Vi trenger den møteplassen, uav-

kortet, hver vanlige dag, til fest og i 

vanskelige tider.

Statuen er til minne om 

Bjerkelundens mange 

musikkstevner.

Grønt og naturskjønt. Bjer

kelunden har innbydende 

stier på kryss og tvers.
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kom rødkinnet hjem til kvelds-

maten. Da sier Sigurd (8): Dette er 

den beste fredagen jeg har hatt på 

lenge.

– Bakken har flott utsikt utover 

Oslofjorden, er en morsom snar-

vei til skolen, super for trening i 

motbakke for skoleelever på Eikeli 

barneskole og Østerås ungdoms-

skole, og en spennende akebakke 

for alle barnehagebarna i områ-

det. Hvem kan rydde og redde alle 

disse gratisgledene?

Det kom positivt svar fra Natur- og 

idrettsforvaltningen i Bærum, som 

påtok seg å slå gresset og fjerne små-

vekster i bakken. Sånn skal det gjøres!

EIKELI VEL 

1 EIKELIBAKKEN

2 «DALEN»

3 NORDVEIEN/EIKSVEIEN

Eikelibakken er en grønn lunge i 

nærmiljøet til beboere på Østerås, 

Eikeli, Hosle og omegn. Den ligger 

beskyttet til med et belte av trær 

langs Nordveien. Turstier går også i 

området. Her kan barna utfolde seg 

fysisk og ikke minst oppleve naturen, 

sommer som vinter.

Kari Brodal, evig forkjemper for 

Eikelibakken, forteller:

Hvem kan redde barnas snarvei 

og akebakke? Spørsmålet stilte 

hun i sin tid til kommunen gjen-

nom Budstikka.

 – Sist vinter akte vi en vinter-

kveld i myk snø i Eikelibakken. 

Mormor og morfar og to gutter 
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Eikenøtt

Eikelibakken sommerstid. 

Hasseltrær, liljekonvall og 

hvitveis trives her, noen 

blåveis kan du også få øye 

på. Flaggspetten høres 

ofte, og sees i de gamle 

trærne. Reven har lusket 

rundt i skogholtet.

Det er markjordbær å finne 

i bakken!

23



meis, bok- og bjørkefink, løvsangere 

og svarttrost. Våren kan være den 

reneste kakofoni på Bråtastien langs 

Eiksbekken!

VILTLEVENDE DYR

Noen av dyrene lusker i fred om 

natten, skjult av mørket, men vi 

ser sporene av dem i snøen eller i 

bløt jord neste morgen, så vi vet de 

har vært der. Å oppdage dyrespor 

kan være en like spennende opp-

levelse som det å se selve dyret. 

Hvilket dyr kan det være? Tenk at 

det ferdes ville dyr i vårt nærmil-

jø! Tenk at de er der om natten når 

vi sover! 

Viltlevende dyr er en del av arts-

mangfoldet i Bærum. Ikke minst 

fuglelivet er viktig for mange – vi kan 

vel ikke tenke oss en tur i parken el-

ler nærskogen uten trillende toner og 

EIKSMARKA VEL

1 NORDJORDET/RUGLANDVEIEN

2 SNARET

3 EIKSMARKA KIRKE 

4 BRÅTASTIEN

5 PARKEN PÅ EIKSMARKA

6 LYSAKERELVA

Da Eiksmarka etter en arkitektur-

konkurranse ble utbygd på 1950- og 

1960-tallet, ble det lagt opp til både 

små og store friarealer, turveier og 

gangstier mellom bebyggelsen. Også 

skogholt og stier langs Eiksbekken 

og Lysakerelva ble tegnet inn i pla-

nen. En slik utbyggingsplan for et 

større område der en grønnstruktur 

er innbakt og tydelig ivaretatt, er 

sjelden vare i Bærum. Fordelene er 

imidlertid betydelige: trygge skole-

veier og nærhet til både gressbakker, 

park, skog og vill natur med et rikt 

naturmangfold. 

Artsmangfoldet henger sammen 

med type grønnstruktur. Det ser 

man tydelig av dyrelivet på Eiksmar-

ka. Her kan du få øye på både ekorn, 

rådyr, rev, grevling, elg og mus. I 

trærne gir flaggspetten fra seg sine 

kjente lyder, og det mangler ikke på 

blå- og kjøttmeis, rødstrupe, spett-

Ekorn viser seg titt og 

ofte på Eiksmarka. 

Flaggspett i morkent tre 

ved Bråtastien.
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kjente lyder fra fugl? 

Bærum har store arealer med var-

mekjær vegetasjon. Fuglelivet er der-

for variert og rikt. 

Noen vanlige fuglearter er mei-

ser, spurver, sangere, spetter, finker, 

lerker og svaler. Disse kjenner vi ofte 

igjen når vi ser dem eller hører  san g en 

deres. I Bærum lever også noen arter 

som er nasjonalt uvanlige, men med 

nokså sterke bestander i kommunen. 

Det er fugler som rosenfink, kjerne-

biter, bøksanger og stillits. 

Selv i små grønne lunger i Bærum 

er vi begunstiget med viltlevende dyr 

som nevnt ovenfor, men også snømus 

og en sjelden gang hare, piggsvin og 

til og med røyskatt kan vi få øye på. 

På Eiksmarka langs Lysakerelva var 

det for et par år siden tydelige spor av 

bever, med de karakteristiske avgnag-

de trestammene. 

Det er en god grunn til at fugler 

og viltlevende dyr fortsatt kan ferdes 

og leve i våre nære omgivelser, og det 

er ganske enkelt at de gis rom og mu-

lighet til å leve sine dyreliv. De må ha 

tilgang på mat og drikke, de må ha 

beskyttede plasser der avkommet kan 

fødes og vokse opp, og de må få være 

i fred og ikke bli stresset så deres in-

stinkter og naturlige levemåte blir 

forstyrret. 

Grønne lunger er selvskrevne og 

livsviktige områder for fugler og dyr. 

Blåmeis

Svarttrost

Grønnsisik

Grønnfink som bader.

Sidensvans

Småjenter i trygge omgi

velser i Snaret, med god 

avstand til bilvei.
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Ekebergparken inneholder det meste 

av det som trengs for en grønn lunge 

i et boligstrøk. Her er både lekeplass 

og bålplass, en gressbakke som blir 

akebakke om vinteren, samt en liten 

hundremeterskog. Barna lokkes ut, 

og uteliv med lek og utforsking av 

naturen er enkelt når skogen og leke-

plassen befinner seg i nærmiljøet. 

Hundremeterskogen har flotte bjør-

ketrær, gran og furu og flere typer 

løvtrær. Her kan barna trygt være, 

de kan løpe og gå, hoppe og sprette, 

spille ball i parken, plukke blomster 

og bli kjent med naturen i skogen. De 

voksne velger ofte stiene og rusler en 

tur.

Alle som bor i nærheten, vet at 

parken er viktig for nabolaget. Men 

Miljødirektoratet har også kartlagt 

området, og kaller det for et viktig 

friluftslivsområde.

Mellom Høvikveien og Gjønnes-

veien/Kleivveien ligger en annen liten 

hundremeterskog, mellom firemanns-

boligene i Kleivveien/Gjønnesveien 

og Høvikveien. Skogen ligger som 

en hemmelig grønn lunge på en høy-

de, godt skjult bak bebyggelsen. Fra 

skogen er det fin utsikt østover. Her 

er blandingsskog med små grantrær, 

bjørk, hasselbusker og store furutrær. 

Til og med blåbærlyng er å finne. 

1 HØVIKVEIEN/GJØNNES-

 VEIEN/KLEIVVEIEN

2 EKEBERGPARKEN

En typisk hundremeter

skog ved Høvikveien, 

Gjønnesveien og Kleiv

veien.

Ekebergparken har av 

Miljødirektoratet fått 

status som viktig frilufts-

livsområde. 

EKEBERG VEL
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ENGERJORDET SAMEIE OG VEL

1 KLOPPA NATURRESERVAT

I dette velområdet finner vi Kloppa 

naturreservat som ble fastsatt ved 

kongelig resolusjon i 2019. Formålet 

med naturreservatet er å bevare et 

skogsområde som representerer en 

bestemt type natur med særlig betyd-

ning for naturmangfoldet. Skogsom-

rådet består av kalk- og lågurtfuru-

skog og kalkrik alm-lind-hasselskog 

Naturreservater er 

av særlig betydning 

for naturmangfoldet. 

Kloppaskogen er et viktig 

leveområde for fugl og 

vilt.

Fossekallen, 

vår nasjonalfugl.

Rødstrupe

som har et godt potensial for fore-

komst av mange truede og sjeldne ar-

ter. Skogen her utgjør også en viktig 

fugle- og viltbiotop.

Et naturreservat omfattes av man-

ge vernebestemmelser: Vegetasjon 

skal ikke skades eller fjernes, og det er 

forbud mot å fjerne blant annet plan-

ter. Dyrelivet og reirplasser må ikke 

forstyrres, og det er forbud mot ulike 

fysiske inngrep som kan endre natur-

miljøet. Bålbrenning og motorisert 

ferdsel er også forbudt. Generelt skal 

all ferdsel skje varsomt og ta hensyn 

til vegetasjon og dyreliv. 

Men går eller sykler du gjennom 

dette fantastisk frodige reservatet, får 

du en naturopplevelse av de sjeldne!
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FAGERSTRAND VEL

1 STRANDPARKEN

2 HELVIKMYRA 

3 PLAHTESKOGEN

Mellom store trær skimtes båtene 

der de ligger på rekke og rad. Det er 

båtlivet som gjelder for mange her i 

området.

 Er du på tur, fører kyststien deg 

langs vannkanten av Oslofjorden, og 

kanskje frister det med en dukkert? 

Det kan også være nok bare å hyg-

ge seg i Strandparken på en solfylt 

dag. Her nede ved stranden kan man 

vandre blant gamle trær og oppleve 

Grimelands skulpturer – eller bare 

nyte utsikten. I det ærverdige røde 

Strandhuset har det vært restaurant 

siden 1924. 

NATUR OG PSYKISK HELSE

Å vandre under høye, beskyttende 

trær eller skue utover fjorden – det 

gjør noe med oss. Vakre omgivelser 

får oss til å senke skuldrene og slappe 

av. En spasertur gjennom parken kan 

være nok for noen, mens andre fore-

trekker en runde med joggesko ene. 

Ikke bare i skogen og på kyststien 

langs fjorden, men overalt der natu-

ren inviterer oss inn.

Det å bevege seg i naturlige om-

givelser og utfolde seg fysisk, påvir-

ker det psykiske – det vet de fleste av 

oss. Studier bekrefter da også at det-

te er gunstig for den mentale helse. 

Forskning har vist at selv korte turer 
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i naturen endrer blodtilførselen til 

hjernen, og at naturopplevelser i seg 

selv har en målbar, positiv effekt på 

negative tanker. Bare det å se grønne 

områder gjennom et vindu virker po-

sitivt på helsen.

Vi skal ikke glemme hvor viktige 

friområdene, turveiene langs sjøen, 

parkene og skogholtene ble da pande-

mien i 2020 førte til at alt stengte og 

alle ble bedt om å holde seg innendørs 

i månedsvis. Folk tydde til naturen 

som aldri før. Hvordan skulle de ellers 

få kjenne på dagslyset, treffe folk eller 

få variasjon i en svært ensformig hver-

dag, som for noen gikk på helsa løs?

Strandparken. Et nydelig 

sted som brukes flittig. 

Fjorden ved Sarbuvollen.

Kyststien, en svært 

populær tursti ved vann

kanten.
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Vi befinner oss i et artsrikt område 

med kalktørrenger, kalkfuruskog og 

edelløvskog med verneverdi. 

Kyststien følger Lysakerfjorden 

fra Svartebukta i nord og sørover til 

Fornebukta utenfor Fornebu gård. 

Langs kysten her er interessant geo-

logi med karakteristiske lyse striper 

av kalk i en ellers grå skifer. 

Selv om Fornebuparken ved For-

nebu gård er sterkt redusert til fordel 

for blant annet parkeringsplasser og 

en dam som er drenert, er landska-

pet på vei fra gården og ned til sjøen 

og Fornebukta en opplevelse. Herfra 

kan du bevege deg videre på kyst stien 

nordover langs Lysakerfjorden til 

Svartebukta og helt til Lysaker. 

I Svartebukta ligger en liten odde 

med grønn plen.

FORNEBO VEL

1 SVARTEBUKTA

2 FORNEBUPARKEN / 

 FORNEBU GÅRD

Parken ved 

Fornebu gård.
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Kyststien fra Svartebukta 

til Fornebukta gir flott 

utsikt over Lysaker

fjorden. I vannkanten en 

rødbrun gangbergart 

langs stranden som 

vitner om voldsomme 

vulkanske krefter for 

nesten 300 millioner år 

siden. I dag er den bare 

fin å gå på.

Mot Fornebukta og 

Fornebu gård.
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Fornebulandet har opplevd en kraf-

tig endring av alle sine naturområ-

der. De siste par tiårene har det på 

 Forne bu-halvøya vokst frem en by 

med boliger, næringsbygg og infra-

struktur. Når det bygges flere tusen 

boliger på så kort tid, med nyplant-

ing som ikke består av stedegen ve-

getasjon, vil det nødvendigvis virke 

inn på naturen  og endre landskapet. 

Bare kalkfuruskogen på Lilleøya na-

turreservat består, samt en mindre 

furulund og spredte linde- og eike-

trær, og minner om det landskapet 

som en gang var her ute. Like ved, 

på den idylliske Lilløyplassen, som er 

den eneste gjenværende husmanns-

plassen under Fornebu gård, ble det 

i 2003 startet et naturhus med mange 

deltakende «grønne» foreninger. Natur-

vernforbundet i Bærum er en av disse.

Mellom naturreservatene Koksa 

og Storøykilen finner vi store, åpne 

friluftsområder med gressenger, skog-

holt og kratt av slåpetorn og nyper. 

Badeplassen lokker ytterst på Stor-

øyodden, og stisystemet mellom kol-

ler og på flatmark innbyr til spaser- og 

løpeturer. Du kan også støte på storfe 

og sauer som beiter på Storøya. Hund-

er kan luftes i en egen hundeluftepark.

Sentralt på Fornebulandet ligger 

Nansenparken med dam og festplass. 

Her er det liv hele tiden, folk er ute og 

FORNEBULANDET VEL

1 STORØYA

2 NANSENPARKEN

3 SMEDTANGEN OG SANDTANGEN

Storøya er tilrettelagt 

med bl.a. et velutviklet 

stisystem for turgåere, 

her med utsyn over 

sundet til Torvøya.

Ytterst på Storøyodden 

er en fin badeplass.
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Sommerfugldammen 

innerst i Koksa.

går, og trær er plantet langs stier og 

små rekonstruerte koller. 

Ut mot Lysakerfjorden finner vi 

Smedtangen og Sandtangen. Bota-

nisk sett er stedene rike på arter og 

består av grunnlendt kalkmark. For 

folk flest er dette steder man koser seg 

med grilling, bading og fisking. 

Kyststrekket fra Smedtangen og 

sør forbi Lagmannsholmen natur-

reservat gir et viktig geologisk snitt 

gjennom Fornebulandet (ordovicium-

tiden). Lokaliteten er fredet og er mye 

brukt i undervisning. Kunnskap er 

viktig, for naturen og for oss. 

Les mer om Fornebulandet på side 59.
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Turveien er bred og god å sykle på her 

ved Gjønnesskogen. Det er tidlig høst 

og lyset stråler ut mellom mørke tre-

stammer en sen ettermiddag. Trærne 

nærmest henger ut over sykkelstien, 

fra en beskyttende kolle. Furubrune 

stier godt dekket av bark lokker deg 

inn i Gjønnesskogen. Her kan bar-

na leke gjemsel eller lage fantasileker 

med kongler og pinner. Det er bra for 

skaperevnen. 

Skogholtet er akkurat så stort at 

det gir følelsen av at man forsvinner 

inn i en annen verden.

FURUBAKKEN VEL

Gjønnesskogen. 

Her finner man roen, 

på behørig avstand til 

trafikken nedenfor.

1 FURULIA

2 GJØNNESSKOGEN

3 FOTBALLBANE VED TURVEI SØR

 FOR HOSLE GÅRD

4 LANGS HOSLEBEKKEN FRA

 HOSLE GÅRD TIL FURULIA

5 HASLUM KIRKEGÅRD
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Det er mye å undre seg 

over blant høye trær i 

"Trollskogen".
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tig brukt av blant annet skolebarn. På 

Helgerudstien, turveien fra Bryns-

veien til Bærum sykehus langs syke-

husets parkeringsplasser, henger trær-

ne litt beskyttende ut over stien. Og 

beboere i blokkene på Dønskitoppen 

kan glede seg over å kunne gå rett ut i 

parken utenfor boligene. 

Skogen i Dr. Høstsvei 35–39 er 

en hensynssone natur i henhold til 

kommuneplanens arealdel. Det vil 

si at det der skal tas særskilt hensyn 

til naturverdier og eksisterende ter-

reng. Her går det en sti som benyttes 

som snarvei mellom Bærumsveien og 

Gjettumstien.

EN TYPISK DAG PÅ GJETTUM

STIEN

Rett ved Bærumsveien på Gjett um 

er det fortsatt grønt gress i septem-

ber, etter et forfriskende regnskyll. 

Plenen er nyklippet, grusveien flat 

og fin for både unge og gamle.

Til tross for noen høyspentled-

ninger, er dette åpenbart en etter-

traktet grønn lunge, omkranset 

av store trær og busker. To eldre 

damer rusler gjennom, tre barn 

i  skolealder er også på vei. En 

ung kvinne kommer trillende på 

barne vogn. Solen lokker alle ut, 

det er sensommer. Folk kommer 

og går, de ser ikke ut til å ha det 

travelt i dag.

Gjettum Vel utgjør et stort område 

med boliger, veier, skoler og en kirke, 

men også det som er godt for blant 

annet friluftsliv: skogholt, turveier og 

-stier, jorder og del av vassdrag.

Det er mange barn og  ungdommer 

i området, og flere stier og sykkelvei-

er gir trygge skoleveier. Noen tur-

veier er også flate og brede, og der-

med gode for eldre og uføre. Turveier, 

stier, smett og omgivelsene rundt er 

høyt verdsatte grønne lunger.

Vi har Gjettumstien som blir flit-

GJETTUM VEL

1 SKOGHOLT ING. HOELS VEI / EMIL STANGS VEI

2 GJETTUMSTIEN

3 SKOGKLEDD KOLLE LINDELIA/VALLERVEIEN

4 HELGERUDSTIEN

5 SYKEHUSSKOGEN PÅ GJETTUM 

6 DØNSKITOPPEN 

7 DØNSKISTIEN

8 SMETT FRA BÆRUMSVEIEN

9 DR. HØSTS VEI 35–39 (DPS-EIENDOMMEN)

Fra blokkene ved Dønski

toppen går man rett ut i 

naturen.
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UTEMILJØ FOR ALLE

Mange vil si at det er et tegn på sivili-

sasjon når vi ivaretar og steller godt 

med de eldre og mennesker som tren-

ger litt hjelp i det daglige. Tenk hva 

det betyr for en som er dårlig til bens, 

en som sitter mye inne av den grunn, 

men som har en grønn lunge rett 

utenfor boligen? Da lar det seg lettere 

gjøre å ta med rullator eller trille ut 

med rullestol, og få seg en liten tur i 

frisk luft under vakre trekroner. Den 

turen kan utgjøre hele forskjellen på 

en god og en dårlig dag.

Dælibekken er gjenåpnet.

Smettet fra Bærumsveien 

går gjennom et skog

holt til boligområdene 

ovenfor.

Sitronsommerfugl på 

rødknapp.
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Hagabråten var opprinnelig et eng- 

og beiteområde som tilhørte gården 

Grav, like ved Nordveien og den mer 

trafikkerte Nadderudveien. Den bratte 

kollen Veståsen er som en eventyrskog 

med en rik flora og fauna da skogen 

knapt er hugget noen gang. Hagabrå-

ten er et populært friluftsområde året 

rundt og på Veståsens stier kan man 

lufte hunden og se gammelskog. Og er 

du heldig, hører du kattugla i sene nat-

tetimer fra den furukledde åsen. 

På området har det ligget flere 

hoppbakker. Øgårdsliabakkene kom 

til i 1930-årene og lå i skråningen ned 

mot Nadderudveien, nær der den ka-

tolske kirken ligger i dag. Hoppbakk-

ene ble revet omkring 1960 og erstat-

tet av de tre Hagabråtenbakkene som 

lå på andre siden av åsen. Det var der 

Hosles egen storhopper, Bjørn Einar 

Romøren, første gang satte utfor.

FYSISK AKTIVITET I FRIOMRÅDER

Bærum kommune har et ønske om 

innbyggere som er i bevegelse, og vi-

sjonen er: Aktiv hver dag – hele året! 

Alle som sitter mye, det være seg på 

jobb eller foran en skjerm, kjenner det 

godt på kroppen – mye stillesitting er 

ikke av det gode, noe forskere kan be-

krefte.

Det er nok mange som ønsker seg 

idrettshaller og mer tilrettelagte baner 

og anlegg for å drive med fysisk ak-

tivitet, men det er ikke for alle, og vi 

trenger alle et sted vi kan utfolde oss 

fysisk. Den enkle og opplagte løsnin-

gen vil være å la den grønne lungen 

forbli urørt slik at folk kan være i be-

vegelse der. Dette er et skikkelig lav-

terskeltilbud som ikke krever mer enn 

å ta på seg gode sko og passende klær 

for å gå, løpe, spille ball, bøye og tøye, 

stå på ski, ake – bare fantasien setter 

grenser. 

Det viser seg at egenorganisert 

trening blir stadig viktigere i et helse-

HAGABRÅTEN VEL

1 HAGABRÅTEN/VESTÅSEN
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perspektiv og er nå den vanligste tre-

ningsformen. Friarealer som er åpne 

for alle, og i nærmiljøet, er da ideelle 

til egenorganisert trening, det være 

seg i grupper eller enkeltvis. På slike 

åpne plasser er det rom for kreativi-

tet, kroppslig beherskelse, bevegelse, 

balanse og lek. Men også en enkel 

spasertur gjennom et friområde er en 

fysisk aktivitet som mange tyr til, og 

som ikke må undervurderes når det 

gjelder trivsel og folkehelse. De gode 

ringvirkningene av fysisk aktivitet 

når langt ut over den grønne lungens 

grenser.

“Bruken av nærnatur har et bre-

dere sosialt nedslagsfelt enn både 

tradisjonelt friluftsliv og deltakel-

se i idrett.”   

Margrete Skår, Norsk institutt for na-

turforskning (NINA)

Barn i lek på isen en vanlig 

vinterdag i Hagabråten.

En svært viktig og popu

lær grønn lunge, sommer 

som vinter. 

39



HASLUM VEL

1 HASLUM KIRKE

2 GAMLE ØVERLAND BRO

3 ARBORETET PÅ ØVERLAND

Haslum kirke er fredet.

Gamle Øverland bro er 

opprinnelig fra middel

alderen.
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Bærum er rik på kulturskatter, og 

de befinner seg ofte i grønne lunger. 

Gamle kirker med særegen, harmo-

nisk arkitektur som Haslum kirke, er 

en slik kulturskatt. 

Kirken er en korskirke i stein opp-

rinnelig fra ca. 1190 og dermed auto-

matisk fredet. 

Kirken og gravlunden rammes inn 

av store, eldgamle trær. Her kan man 

finne ro og få en opplevelse av høytid 

og tidløshet. De vakre omgivelsene 

rundt kirken understreker hele ste-

dets verdi.

Gamle Øverland bro er en stein-

hvelvbro fra ca. 1838 og er også et slikt 

kulturminne, rammet inn i natur-

skjønne omgivelser. Med Øverlands-

elva, åkrene til Haslum gård og Ves-

tre Øverland gård, og vegetasjonen 

rundt kan vi oppleve kulturminnet på 

en måte som mer samstemmer med 

historien. Her gikk Pilegrimsleden og 

her kommer man fortsatt ned til bro-

en på en sti – i et åpent landskap.

Både Haslum kirke og Gamle 

Øverland bro er eksempler på hvilken 

betydning kulturmiljøene, altså de 

grønne lungene, har for kulturmin-

nene.

ARBORETET PÅ ØVERLAND 

(arboret kommer av latin og betyr tre)

Vil du lære mer om trær, så ta tu-

ren til arboretet ved Øverland gård. 

Her finner du over 100 utenlandske 

treslag i tillegg til ca. 30 viltvoksende 

trær og busker. Vi trenger kunnskap 

om trærne som er livsviktige for oss. 

Her kan man gå på tur i fred og ro ute 

og samtidig få mer kunnskap om na-

turen.
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plantebestandene er skjøre. Drageho-

deplanten er fredet og satt i Artsdata-

bankens kategori sårbar. Den har vi-

dere status som norsk ansvarsart, det 

vil si at Norge har et internasjonalt 

ansvar for å bevare den. Dette også på 

grunn av den globalt sjeldne drage-

hodeglansbillen som bor på planten. 

Hjorteroten er rødlistet som nær tru-

et, mens knollmjødurten og aksvero-

nikaen også er i kategorien sårbar.

Velets område strekker seg på 

begge sider av kilen der det bygges 

boliger, og opp til E18, i skrivende 

stund også under massiv utbygging.

Fra innerst i Holtekilen kan du følge 

kyststien utover i retning Oksenøya 

og resten av Fornebulandet. 

Naturen er også her særpreget, for 

innerst i kilen er en grunn mudder-

bukt med takrørsump, og lenger ut 

kommer strandberg med en av Nor-

ges mest fantastiske  blomsterenger. 

Her kan du oppleve de sjeldne og 

kalkelskende artene dragehode, 

knollmjødurt, hjorterot, aksveronika 

og blodstorkenebb. En fryd for øye i 

fargesjatteringer fra blålilla, gulhvit 

til purpurrødt – og en skikkelig bo-

tanisk godbit av høy nasjonal verdi.

Her skal man trå varsomt for 

HOLTEKILEN VEL

1 STRANDPARKEN

2 PARK NEDENFOR OSLOFJORD FOLKEHØGSKOLE

3 VÅTMARKSOMRÅDE INNERST I HOLTEKILEN

Dragehode, en fredet 

art. Lilløyplassen natur

hus sees i bakgrunnen.

Kyststien langsmed 

Holtekilen på vei mot 

Oksenøya og Fornebu

landet. 

Blodstorkenebb og 

knollmjødurt på 

strandberg.

Aksveronika
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Godlukt er ikke bare til glede for oss 

mennesker, den inngår også i natu-

rens sinnrike system og sammenheng. 

Den sterke duften som de gulhvite vi-

vendelblomstene avgir på kvelds- og 

nattetid, lokker til seg nattsvermere 

som sørger for pollinering eller be-

støvning, og dermed sikring av artens 

utbredelse. 

Folk har mye natur å glede seg over på 

Hosle. Særlig det store og lett kuperte 

Sauejordet utpeker seg. Her finner du 

et stinett som nærmest går i alle ret-

ninger, dyr på beite og rik vegetasjon. 

NATUREN OG SANSENE

Noen blomster dufter som parfyme; 

syrin, vivendel og nyperose er eksem-

pler på vekster som avgir godlukt. 

HOSLE VEL

1 VED ØSTRE HOSLEJORDET

2  VEST FOR BREGNEDRAGET

3  VED LØNNÅSKOLLEN

4  SAUEJORDET

5  LØKKA

Løkka. Her går Pile

grimsleden mellom 

Magnus Blikstads vei og 

Kalkbrennerveien.

Mosegrodde og morkne 

stubber kan også være 

vakre – og inneholde stor 

artsrikdom.

Å kjenne duften av en blomst eller lukten av nyslått gress. Å både høre og 

se den fine raslingen i ospetreet. Å knipe av en syreblomst og kjenne om den 

smaker like surt som i fjor. Å brenne seg på en brennesle …!
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Den grønne plassen ute i nærheten av 

en barnehage kan være nok til at barna 

der får føling med og kjennskap til en 

slik sammenheng.  Barnehageansatte 

og -pedagoger kan spre kunnskap om 

og i naturen, og la barna selv få lukte 

og kjenne, og kanskje til og med sma-

ke på en spiselig viltvoksende plante.

For å ta barna først: I barnas tidli-

ge leveår er utviklingen av grunnleg-

gende sanser svært viktig. Å lukte på 

blomster i nærmiljøet er én ting, men 

både syn og hørsel, smaks- og føle-

sans kan stimuleres ute i naturen. For 

at barnas sanser skal modnes og ut-

vikle seg, trengs stimuli. Nærplassen 

ute i det fri gir en slik mulighet.

I dagens samfunn leves voksen-

livet mye inne – ofte foran en skjerm. 

Og dette «voksenlivet» begynner i 

ung alder. 

Morelltre i blomst på 

Sauejordet.
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Høvik velområde har både store, åpne 

grønne områder, inneklemte friarealer 

og små skogholt, men rommer også en 

virkelig stor og matnyttig grønn lun-

ge: Store Stabekk gård. 

Her har det vært gårdsdrift i 

uminnelige tider, og trolig bosetting 

helt fra vikingtiden og kanskje enda 

lenger. Gården har 135 mål med lett-

dyrket mark. Velholdte Store Stabekk 

gård er også et landemerke, og de 

landlige omgivelsene, gårdens restau-

rerte bygninger og tolv registrerte 

kulturminner gjør ikke stedet mindre 

enestående.

Dessverre blir Store Stabekk gård 

som en ensom svale å regne, ettersom 

gårdene Skallum og Gjønnes delvis er 

bebygd med boliger og Ballerud er av-

satt til skole, flerbrukshall og boliger.

Det skal bygges på 

Ballerud, men deler av 

Ballerud vil bestå som  

golfbane eller landbruks, 

natur og friluftsområde 

(LNFR).

Høvikveien / Konsul Iver

sens vei, en vakker allé 

som leder til flotte kultur

historiske bygninger.

HØVIK VEL

1 STORE STABEKK GÅRD 

2 MAISEN PEDERSENS VEI / 

 GML. DRAMMENSVEI

3 HØVIKVEIEN / KONSUL 

 IVERSENS VEI 

4 PETER LORANGES VEI / 

 TERRASSEVEIEN

5  «KIWISKOGEN» 

6 INNERST I KOKKERUDLIA

7 BALLERUD
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Ballerud er hele Bekkestuas og Høviks 

akebakke og turområde. Her akes det 

hele vinteren fra det første snøfall. De 

voksne er også med, på brettet eller 

for en prat på toppen av bakken.  Ikke 

minst er det fint å oppleve fullmånen 

her, takket være lite annet forstyrren-

de lys.

MATJORD I BÆRUM

Det er et sterkt press på tilgjengelige 

tomter til boliger og næringsvirksom-

het i vår kommune. Forandringene 

skjer ikke sjelden ved at dyrket mark 

eller grønne arealer omdisponeres. 

Landbruksjorda i Bærum er blant den 

beste jorda i Norge og har en spesielt 

stor verdi på grunn av et gunstig kli-

ma og en kalkholdig, god jordkvalitet. 

Landbruksnæringen i Bærum er 

UTVIKLING I BEFOLKNINGS-
TALL OG JORDBRUKSAREAL 

1950: 

ca. 35 000 innbyggere – 

ca. 35 000 dekar 

jordbruksareal i drift

2022: 

ca. 130 000 innbyggere – 

ca. 14 000 dekar 

jordbruksareal i drift

Store Stabekk gård har 

135 mål dyrket mark.

beskjeden i antall årsverk, men har 

betydning for matvaresikkerhet, na-

turmangfold og for at kulturlandska-

pet kan ivaretas.

Størsteparten av jordbruksarealene 

i Bærum kan brukes til matproduk-

sjon. 94 prosent av jorda i Bærum 

har god eller svært god jordkvalitet. 

En økende befolkning med tilsva-

rende behov for matsikkerhet – ikke 

bare lokale, men også globale forhold 

vil kunne påvirke oss – krever gode 

vilkår og vern av det landbruket vi 

fortsatt har igjen i Bærum. Når alvor-

lige hendelser rammer oss, blir egen-

produksjon av kortreist mat viktig. 

Krigsutbruddet i 2022 i et jordbruks-

land som Ukraina, vil kunne påvirke 

oss og er et aktuelt eksempel på en slik 

alvorlig hendelse.
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HØVIK VERK VEL

1  VERITASSKOGEN – VEST

2  FJORDVEISKOGEN

3 VERITASSKOGEN – ØST

4  BÅTSTØJORDE-SKOGEN

Fjordveiskogen. En oase 

inneklemt mellom bolig

blokker.

Veritasskogen kjenneteg

nes av blåveis når våren 

kommer.
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Høvik Verk og området langs fjor-

den er et populært friluftsområde for 

hele Bærum. Fjorden lokker folk ut 

på tur på kyststien. Langs stien finner 

vi «Sjørøverskuta» der fururøttene 

nærmest er blitt et klatrestativ for de 

minste. 

Boligene ligger lenger inn, med 

skogen som buffer. Skogen har imid-

lertid krympet i området ettersom en 

grønn lunge syd for Høvik Verk skole 

måtte vike for ny bebyggelse. Fjord-

veiskogen består som en grønn oase 

inneklemt mellom boligblokker.

Furuskog på kalkgrunn er karak-

teristisk for indre Oslofjord, så også 

her ved Høvik Verk. Over 100 år gamle 

trær er typiske for Veritasskogen. Slik 

kalkfuruskog er sjelden i Norge. Det-

te er nøysom furu på skrinne  arealer 

som sammen med kravfulle arter fra 

tørrenger og kalkbakker, gir en vege-

tasjonstype med stort artsmangfold.

Om våren er blåveisen nærmest et 

kjennetegn for denne skogen – tidlig 

stikker blomsten sine kronblader opp 

mellom brune, visne blader, og farger 

bakken blå.

Veritasskogen – vest. 

Furutrær ved kyststien. 

En godt likt lekeplass, 

og naturens egen 

treskulptur.

Et majestetisk tre ved 

Veritas.
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Jar velområde knyttes til Lysaker i sør 

og Voll i nord ved at Lysakerelva ren-

ner gjennom disse velområdene og 

er som en stor og sammenhengende 

grønn lunge. Her kan du oppleve fos-

sefall og vannmassene som kaster seg 

nedover, fossens øredøvende buld-

ring når vannstanden går høy, men 

også stille kulper blant mosegrønne 

kampesteiner. Om vinteren oppstår 

magiske formasjoner når stein og elv 

pakkes inn i snø og is.

Langs Lysakerelva finner vi rester 

etter historien i form av kverner, møl-

ler, sager, elektrisitetsverk og fabrik-

ker. Her kan folk gå turer og samtidig 

finne spor av stedets kulturhistorie. 

Langs elva er det også fiskeplasser, 

hvileplasser og badeplasser.

Her er et stort villmarkspreg 

med et rikt fugleliv og innslag av fle-

JAR VEL

1 LYSAKERELVA

2  VED JARBANEN 

3 VED JAR KIRKE

Lysakerelva. Magiske syn 

av vann og vinter.

Kjølig solnedgang i 

Lysakerelva.
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re truede og sjeldne arter, som sopp 

og insekter. Blant de vanlige fuglene 

i området kan vi nevne stokkand, 

strandsnipe, fossekall og vintererle. 

Andre arter som lever og oppholder 

seg her, er ekorn, grevling, rev, rådyr 

og elg.

VASSDRAGENE I BÆRUM

Vassdragsleden i Bærum er et begrep 

for et samlet nett av stier langs alle 

våre ni vassdrag. Der det er en elv el-

ler en bekk, er det oftest et dyretråkk, 

en sti eller en turvei. I og langs Bæ-

rums vassdrag finnes et rikt dyre- og 

planteliv, en omfattende kulturhisto-

Fåbrofossen (Granfos

sen) skapte grobunn for 

sager, mølle og indus

trivirksomhet gjennom 

århundrer.

rie og et levende og spennende vass-

dragsmiljø. Så også for Lysakerelva. 

Det er viktig at vassdragsnaturen sik-

res, slik at den også i fremtiden har et 

rikt mangfold.

I stadig større grad legges forhol-

dene til rette for vandringer langs 

vassdragene fra fjorden til marka. 

God folkehelse for folk i nærmiljøet, 

naturglede og det enkle friluftslivet er 

tre gode stikkord for Vassdragsleden i 

Bærum. 

Vassdragsledene i Bærum er Ly-

sakerelva, Eiksbekken, Hoslebekken, 

Øverlandsvassdraget, Solbergbekken, 

Lomma, Dælibekken, Sandvikselva 

og Isielva.

Vintererle er en karakter

art langs Lysakerelva.
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På Jongsåsen finner vi grønne lunger i 

form av både skogholt, park, lekeplas-

ser, akebakker og hundremeterskog. 

Det store jordet på Søndre Jong gård 

har lenge vært hjertet av Jongsåsen vel-

område, med det  idylliske heste jordet 

der de firbeinte hilser på folk som går 

tur langs gården om  sommeren.

Jongsåsen ligger i umiddelbar 

nærhet til Sandvika by, men er uten-

for vekstsonen for Sandvika. De grøn-

ne lungene innbyr til variert bruk og 

friluftsliv i nærmiljøet. Akebakken 

trekker barna ut om vinteren, og 

skogholtene og parken er som skapt 

for turgåing hele året. 

Et område ved Jongskollen og øv-

JONGSÅSEN VEL

1 SOLHAUGVEIEN NEDERST

2 SØNDRE JONG GÅRD 

3 VED JONGSKOLLEN 

4 JONGSSVINGEN/SOLHAUGVEIEN

5 MÅNEVEIEN SAMEIE

erste del av velområdet er registrert 

som et viktig biologisk område. Slike 

steder må skjermes for inngrep og 

ødeleggelse. 

ÅRSTIDER

En liten bakke blir akebakke for de 

minste om vinteren. Med lue, vot-

ter og varme klær suser barna av 

sted på akebrett og kjenner knapt 

vinterkulden som får pusten til å 

dampe. Trærne er hvite av frost 

eller snø. Et lite vintereventyr som 

skaper minner.

Om våren og sommeren kaster vi 

klærne. Grønnbleke knopper fol-

der seg ut og fargene blir sterkere 

Søndre Jong gård. Et 

yndet turområde om 

sommeren, og akebakke 

om vinteren.
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i alt som gror. Det vokser blomster 

i bakken. Noen vil ut og plukke, 

trekke inn blomsterduften eller 

bare kjenne på lyset som er tilba-

ke etter den mørke vinteren. Når 

høsten faller på, møter trærne oss 

med sine fargesprakende blader og 

gresset blir etter hvert falmet og 

mister farge. Alt går i dvale. 

Vi kaller det grønne lunger, men de 

skifter farge gjennom årstidene, fra 

Høst i et rognetre.

Knopper på seljetrær –

et sikkert vårtegn.

alle mulige grønne nyanser til flam-

mende gul og rød, for deretter å gå i 

dvale under en grå og hvit kappe. Lys 

og skygge, sol og regn, jordsmonn og 

temperatur setter sitt preg på natur-

områdene. 

Mange mennesker her i nord 

verdsetter de forandringene i naturen 

som årstidene gir oss, vi følger natu-

rens rytme gjennom farger og dufter, 

men også gjennom bruken vi gjør av 

naturen. Det gir livskvalitet.

Fargerike lønneblader om 

høsten.
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For å finne ut av dette har vi be-

søkt en stor del av de grønne lunge-

ne på nytt. Vi har tatt nye bilder og 

sammenliknet disse med de gamle. 

Vi har sjekket reguleringsplaner og 

arealformål. Velforeningene har også 

denne gangen kommet med nyttige 

og verdifulle innspill. 

Det er verdt å merke seg at de 

grønne lungene vi omtaler her, og i 

vår forrige publikasjon, bare er en 

NEDBYGGING AV NATUR – 
   VÅR STØRSTE TRUSSEL

GRØNNE LUNGER: STATUS OG 

UTSIKTER

I 2007 kartla Naturvernforbundet i 

Bærum et stort antall grønne lunger 

i kommunen. Disse ble presentert 

i publikasjonen Snarveier til trivsel 

– 150 grønne lunger i Bærum. Nå 15 

år etter, spør vi oss: Hva har skjedd 

med de grønne lungene? Finnes de 

fortsatt, eller er noen helt eller delvis 

nedbygd? 

Fornebulandet.

Er det slike horisonter vi 

vil se flere av i fremtidens 

Bærum?
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eksempler på det er:

• Bekkestujordet (Bekkemyr), og

   Kleven gård innenfor Bekkestua   

 velområde. 

• Ballerud innenfor Høvik 

 velområde.

• Skogholtet Storengveien /  Gml.    

 Ringe r  iks  vei innenfor Vestre 

 Stabekk velområde. 

NOE GODT SKJER – FLERE ÅPNE 

BEKKER

I samme periode har det vært en økt 

innsats for å åpne bekker. Ved bek-

keåpning skapes mer natur i folks 

nærmiljø og naturverdien øker sam-

tidig som bekkeløpene kan ta av for 

flommer i forbindelse med styrtregn. 

Eksempler på bekkeåpninger er Dæli-

bekken mellom Bærumsveien og 

Sandvikselva, Solbergbekken og nå 

sist Vollbekken på Jarmyra. 

Flere planer er på gang. I siste ved-

tak for nedbygging av Bekkestujordet 

på Bekkestua vedtok planutvalget at 

det skal fremmes et reguleringsalter-

nativ der hele eller deler av Bekkestu-

bekken blir åpnet. Naturvernforbun-

det i Bærum og Bærum Elveforum 

arbeider for øvrig for at Tjernsmyr-

tjern ved Lysaker skal restaureres. 

AREALNØYTRALITET OG AREAL

REGNSKAP

En undersøkelse (Steinnes 2020) vi-

ser at fortetting og urbanisering ofte 

fører til nedbygging på bekostning av 

grønnstrukturen. Dersom  vedtatte 

kommuneplaner følges opp, vil til 

sammen 17 km2 av  grønnstrukturen 

nær byer og tettsteder i Oslo og 

 Akershus være borte i løpet av en 

 tiårsperiode. 

For å stanse tapet av naturmang-

fold kan vi gjenbruke og fortette alle-

rede utbygde arealer, fremfor å bygge 

ned eksisterende naturområder. Det-

te kalles å være arealnøytral.

del av de områdene som går under det 

overordnede begrepet grønnstruktur, 

og at det er kommunen som gjennom 

sin arealpolitikk har ansvar for å sik-

re, bevare og utvikle de grønne områ-

dene. 

ØKT PRESS OG NEDBYGGING BIT 

FOR BIT

Bærum er i endring. De siste 15 åre-

ne har befolkningen økt med mer enn 

20 000 innbyggere. Når befolkningen 

vokser, øker arealbehovet. Da vi kartla 

grønne lunger i kommunen sist, opp-

levde vi at noen av de grønne lunge-

ne ble nedbygd i samme stund som 

publikasjonen ble laget. Det samme 

opplever vi i dag. 

Gjennom vår undersøkelse finner 

vi at et relativt stort antall av de grøn-

ne lungene er redusert de siste 15 åre-

ne. Her ser vi stor variasjon. De fleste 

inngrepene er mindre, noen steder er 

deler av de grønne lungene nedbygd, 

men det er også eksempler på grønne 

lunger som må ansees å være tapt. Vi 

ser at viktige samfunnsformål som 

boliger, veier og barnehager, spiser av 

de grønne arealene. Men også at privat 

utbygging ødelegger grønnstruktur.

Her er eksempler på noen grønne 

lunger som i ulik grad er nedbygd siden 

2007: 

• Åsløkklia på Øvre Slependen 

• Tokkeveien på Gjettum 

• Tvetermyra

• Deler av Fornebulandet 

• Deler av Skallum ved Bekkestua

• Deler av Gjønnesjordet 

• Skogen syd for Gamle Høvik 

   Verk skole 

• Noe av vegetasjonsbeltet nedenfor

   jordet til Kveise gård på Tanum-    

   platået 

• Staversletta på Tanumplatået 

Nedbyggingen fortsetter. Det fore-

ligger vedtatte planer for nedbygging 

av flere eksisterende grønne lunger, 

Det vi ønsker er en plan for grønn-

strukturen i Bærum og bedre doku-

mentasjon på endringer. Trolig vil et 

eget arealregnskap for Bærum være en 

nyttig indikator for å følge utviklin-

gen, og ikke minst for å sikre, bevare 

og utvikle de grønne områdene.

Fornebulandet ned mot 

Holtekilen. Bebyggelse 

som rykker nærmere 

blomsterenger med 

sjeldne blomster langs 

Holtekilen.
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GJØNNESJORDET

Den grønne lungen vi tidligere kalte 

Gjønnesjordet, som besto av Gjøn-

nes gård på til sammen 135 mål med 

dyrket mark og gårdstun, er nå delvis 

nedbygd. Denne grønne lungen, altså 

jordbruksarealet og en blomstereng i 

jordets randområde, ble redusert med 

om lag 1/3 til fordel for boliger. Resten 

av jordet ble omgjort til park og heter 

nå Gjønnes-

parken.

Gjønnes gård ble i flere hundre 

år brukt til tradisjonelt landbruk. De 

siste årene før boligbyggingen tok til, 

ble jordene brukt til plenproduksjon. 

Det blir nærmest som en kuriositet 

å nevne at jordbrukstellingen i 1939 

viser at gården den gang besto av 296 

dekar innmark og 209 dekar skog og 

annen utmark, 74 frukttrær, 4 hester, 

40 storfe, 6 griser og 25 høns.

Men hvor kuriøst er det egentlig 

når vi vet at størsteparten av jord-

bruksarealene i Bærum kan brukes til 

matproduksjon, at jorda i Bærum er 

av svært god kvalitet og vi faktisk ikke 

kan regne med matleveranser fra alle 

verdenshjørner til enhver tid?

Selv om Gjønnesparken består 

som en grønn lunge i nærheten av ny 

bebyggelse, t-banestasjon og et åpent 

landskap i Presterud velområde, har 

det med denne nedbyggingen like 

fullt skjedd en omfattende reduksjon 

av dyrkbar mark i Bærum. 

Gjønnes gård før nedbyg

ging. Praktfullt gårdstun 

omgitt av dyrket mark. 

Les mer om Gjønnes på 

side 8081.

En fin park å ferdes i, 

men med kraftig bismak 

av ofret matjord.

Boligfeltet ligger i nærhe

ten av Gjønnes tbanesta

sjon. Infrastruktur krever 

også arealer.

Det er kommunen som gjennom 

sin arealpolitikk har ansvar for å sik-

re landbruket for fremtiden. I land-

bruksplanen for Bærum heter det: 

Vern av dyrket og dyrkbar jord skal 

være en av de grunnleggende pre-

misser i arealplanleggingen.

"Kanskje er det største problemet 

at vi har gjort oss fullstendig av-

hengige av eit system der alt går an 

å få tak i – heile tida. Vi planlegg 

ikkje lenger, vi lagrar ikkje korn 

for dårlege tider, vi har ikkje lager 

bak butikken, men tinger heile 

tida nytt frå ein stad langt vekke."

 Siri Helle, agronom/forfatter
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legger man sammen alle bitene, vil 

summen få uheldige følger for natur-

verdiene.

Staversletta er oppkalt etter Staver 

gård rett ved, og selve gården er ikke 

nedbygd. En beboer forteller:

“Jeg husker godt Staversletta slik 

den var før nedbyggingen, en 

grønn, stor slette som ble brukt 

av mange i nærmiljøet, både sko-

len, barna, og Tyrving og Jardar 

idrettslag.

Elevene på Tanum ble tatt med på 

utflukt til Staversletta. De hadde 

utetime med lek og aktiviteter. Av 

og til ble noen besteforeldre med 

for å ha det gøy på sletta sammen 

med elevene og lærerne.

Når det var fint vær, spiste de nis-

tematen der. Guttene og noen jen-

ter sparket fotball der etter sko-

letid, og jenter hoppet tau. Noen 

brukte også Staversletta i helgene. 

Tok med niste og teppe å sitte på, 

STAVERSLETTA

Staversletta på Tanum slik den en 

gang var, har måttet vike for nye 

boliger. Området var en del av det 

åpne kultur- og naturlandskapet på 

Tanum-

platået som er et av de viktigste og best 

bevarte kulturlandskapene i Akers-

hus. Tanumplatået har lange røtter til-

bake i tid, mange kulturminner og er 

definert som et kulturhistorisk land-

skap av nasjonal interesse. 

Nedbyggingen av Staversletta er et 

godt eksempel på den bit for bit-ned-

byggingen som foregår i Bærum. Det 

enkelte byggeprosjektet er kanskje 

ikke så ødeleggende i seg selv, men 

Staversletta i 2021. 

Boligbygging på bekost

ning av naturområder 

skjer kontinuerlig i Bærum.
der pratet de og spiste og bare kos-

te seg.

Det var Rolf Staver som i sin tid, 

sammen med sin bror og et annet 

brødrepar, startet en gutteklubb 

de kalte «Freidig». De ryddet jor-

det på Staver gård til lek og moro 

og jordet fikk navnet Staversletta. 

I begynnelsen drev gutteklubben 

med fotball, ski og skøyter. Senere 

fikk klubben navnet Tyrving og 

de brukte Staversletta mye.

Idrettslaget Jardar brukte også 

området, de hadde «barnas dag» 

med boder og aktiviteter. Barna 

malte på store ark og hadde med 

malerskrin. Det var veldig fint å 

være med på. Søndagsskolen be-

nyttet seg også av stedet, de hadde 

utflukt dit i fint vær.

Alt dette er borte nå.”  

    

Eva Elisabeth Aas
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TVETERMYRA

Tvetermyra innenfor Furubakken 

velområde var også en av de grønne 

lungene Naturvernforbundet i Bærum 

kartla i 2007. Det åpne landskapet 

innimellom bebyggelsen, som var for-

bundet med turvei gjennom et grønt-

drag i retning Gamle Øverlandsvei, 

kunne for eksempel ha blitt tilrette-

lagt for uorganisert idrett. Det skjedde 

ikke, myra er nå betydelig fortettet og 

bilvei er anlagt frem til boligene. 

Det har vært omfattende 

boligbygging i Bærum 

de siste 15 årene med en 

vekst på 20 000 innbyg

gere. Dette krever plass 

og Tvetermyra friområde 

måtte vike.

Jevn trafikk ved en av 

hovedveiene i Furubak

ken velområde.

Flere boliger betyr også mer tra-

fikk på veiene, ikke bare ved Tveter-

myra, men alle steder i kommunen 

der det fortettes. Ofte er dette veier i 

områder der skolebarn ferdes, både 

gående og syklende, og kan bety re-

dusert trygghet for myke trafikanter. 

Mer støy og lokal luftforurensning 

er en indirekte følge av boligbygging 

 ettersom bilen er vårt foretrukne 

transportmiddel. 
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FORNEBULANDET

Etter at hovedflyplassen Fornebu ble 

nedlagt i 1998, har det på Fornebu-

landet, også kalt Fornebuhalvøya, 

vokst frem en middels stor norsk by 

med boliger, næringsbygg og infra-

struktur. Kommunestyret i Bærum 

har godkjent et tall på hele 25 000 nye 

innbyggere.

Det var i sin tid dragkamp mel-

lom eierne av tomtene på Fornebu, 

Bærum kommune og Oslo kommu-

ne, om hvordan Fornebulandet skulle 

utvikles. Der Bærum ville holde noe 

igjen på fortettingen, ville Oslo bygge 

drabantby for å lette på hovedstadens 

press på boligmarkedet. Planene ble 

stadig endret, det ble stadig bygget 

mer og det bygges fortsatt, nærmere 

vannkanten og i sårbar natur. Natur-

verninteressene ble samtidig skjøvet 

lenger ut i margen i planene. 

Hele Fornebu-området er en del 

av indre Oslofjord som består av kal-

krik berggrunn og har et varmt kli-

ma. Dette er nøkkelfaktorer for et rikt 

naturmangfold. Vi har også et regio-

nalt, nasjonalt og internasjonalt an-

svar for sjeldne arter som finnes her, 

for eksempel soppen ulljordstjerne 

(ansvarsart for Bærum med bare fire 

kjente funn i Norge), blomsten drage-

hode (ansvarsart for Norge) og den 

sterkt truede dragehodeglans billen 

(ansvarsart for Bærum). Den siste 

finnes bare i vårt lokalområde i hele 

verden! Dette er verdier ingen kan er-

statte. 

Hangaren rives. Fly

plassen krevde store 

arealer, men det var store 

grøntomåder langsmed 

rullebanen og et yrende 

fugleliv i disse grønne 

gressengene. Her ryker 

hekkeplassen for sandloa 

i forbindelse med den nye 

tbanen.

Fornebulandet mot syd 

og sjøen. Stedet er en 

ørken sett fra naturmang

foldets side.
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Hele Fornebulandet er nærmest 

omgjort til en ørken sett fra natur-

mangfoldets side. Boliger, nærings-

bygg, infrastruktur og artsfattige 

parker har lagt grovt beslag på en 

naturrikdom vi ikke hadde råd til å 

miste. En fattig trøst er disse natur-

vennlige tiltakene: Området sørvest 

på Fornebulandet forblir naturområ-

de med bl.a. våtmarkene i Storøykilen 

og Koksa (begge fredet som natur-

reservater 1992), Lilløyplassen Na-

turhus på Oksenøya (etablert 2003), 

og nye naturreservater som ble opp-

rettet på Lilløya, Torvøya, Bjerkhol-

men og Kjeholmen i 2008.

Varslerkollen på 

Storøya. Blomstereng 

på åpen grunnlendt 

kalkmark, fullstendig 

vandalisert. Når en 

kalktørreng først er 

ødelagt, så revegeteres 

den bare av helt vanlige 

"ugressplanter".

På Fornebulandet har 

det vokst frem en mid

dels stor by i sårbar og 

verdifull natur.

Det bygges fortsatt på 

Fornebu. Er det første, 

andre eller tredje runde 

med godkjenning av nye 

byggefelt? Svært økono

misk utnyttbare tomter 

trumfer umistelige na

turverdier som ikke har 

en tydelig prislapp.
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UØNSKEDE ARTER

Nyplanting som ikke består av lokalt 

tilpasset vegetasjon, er også en trussel 

mot naturmangfoldet. Og på Fornebu 

gikk det galt, til tross for at Bærum 

kommune fastslo at planområdet 

skulle «tilsåes og beplantes med sted-

egen vegetasjon». 

I forbindelse med utplantingen på 

Storøya ble det brukt feit moldjord og 

strøbark, som gir dypt og surt jords-

monn i stedet for stedegen naturtype, 

åpen grunnlendt kalkmark, som gir 

skrint og basisk jordsmonn. Slikt gjør 

det umulig for sjeldne, stedegne plan-

ter å vokse der.

Rynkerose og blåhegg, som er 

sterkt invaderende arter, ble utplantet 

i hopetall. Slik utplanting får negative 

følger for insekt-, plante- og fuglelivet 

og fortrenger lokalt tilpasset vegeta-

sjon – den vi ville ta vare på. Med slik 

fremferd risikerer man å miste natur-

typer som er viktige for andre arter 

og dermed hele økosystemet. 

Mer naturvitenskapelig kunnskap 

og innsikt samt kommunal oppføl-

ging er åpenbare forbedringspunkter 

for fremtidige byggeprosjekter.

Generelt blir det også et problem 

for økosystemene når vi får såkal-

te hagerømlinger. Hageavfall med 

røtter, stengler og frø fra fremmede 

planter kastes ut i grønne lunger el-

ler sprer seg naturlig gjennom luft og 

jord. Gravmyrt, skvallerkål, kana-

dagullris, parkslirekne, kjempebjør-

nekjeks og mange andre arter sprer 

seg lett og fortrenger stedegen vege-

tasjon.

På Storøya ble det brukt 

feit moldjord og strøbark 

i stedet for stedegen 

naturtype, i motsetning til 

hva kommunen vedtok.

Blåhegg, en fremmed 

fornebuplante. På Storøya 

ble blåhegg plantet ut i 

tusentall og sprer seg i 

den sjeldne naturtypen 

grunnlendt kalkmark på 

øyene i Bærums skjær

gård (f.eks. på Torvøya).
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tiske i vellets 100-årige historie. 

Hvem ivaretar det store bildet? 

Når Bekkestua får flere innbyg-

gere enn noensinne, er det da 

ikke enda viktigere å bevare et 

grønnere og mer åpent nærmiljø 

i og rundt tettstedet Bekkebystua? 

Hvordan skal alle våre nye vel-

beboere leve – hvor skal de gå tur, 

hvor skal de hvile hode og øye? Og 

hvor skal barna få leke?”

 

Bekkestua og Ballerud vil gjen-

nomgå omfattende endringer de 

nærmeste årene. De store, åpne og 

grønne områdene, Bekkestujordet 

(Bekkemyr), Kleven gård og deler av 

Ballerud, vil bli bygget ned med flere 

hundre boliger, skole, barnehage og 

flerbrukshall. Det går utover eksis-

terende verdifull grønnstruktur, na-

tur- og kulturverdier, dyrket mark og 

Bekkestuas nærturområder som er i 

flittig bruk. På Bekkestujordet (Bek-

kemyr) ble det dyrket korn frem til  

slutten av 1990-tallet. Nå forsvinner 

disse grønne lungene og potensielle 

jordbruksarealer til dyrking. Kultur-

miljøet og historiske Kleven gård vil 

bli svekket når arealene rundt gårds-

tunet nedbygges. Lokale krefter og 

foreninger kjemper for at deler av 

grøntdraget og de grønne lungene 

skal bestå.

“Å ivareta utsatte grupper er en 

god grunn til å ivareta mange 

grønne lunger og turområder ved 

bebyggelsen. Ikke glem å gi plass 

for grønne lunger, med tydelig 

skilting ved behov, til tråkk, stikk-

veier og turveier til nærmiljø- 

lungene for luft og trim i hverda-

gen, også for dem som ikke lenger 

sykler eller har førerkort. Vi er 

faktisk mange i den gruppen!”

 

 Beboer på Bekkestua

BEKKESTUA, BEKKESTUJORDET, 

BALLERUD OG KLEVEN GÅRD

Kommunen har bestemt at Bekkestua 

skal være et fortettingsområde, et så-

kalt knutepunkt. Det betyr flere bo-

liger og tilhørende infrastruktur på 

bekostning av åpne grøntområder og 

tidligere jordbruksarealer. Bekkestua 

«transformeres» fra tettsted til liten 

by med blokkbebyggelse. 

Utbyggingen har allerede pågått i 

flere år, men ikke uten protester. For-

andringene som skjer er dramatiske 

for innbyggerne, og de bekymrer seg 

for grøntarealene som de ser forsvin-

ne.

Leder i Bekkestua Vel, Gry Thune 

Young, som har fulgt utbyggingen av 

Bekkestua tett, beskriver det slik:

“Det som skjer rundt oss i Bek-

kestua Vel nå, er det mest drama-

Store og gamle trær i 

private hager utgjør en 

stor andel av grønn

strukturen. Disse blir 

ofte borte i byggepro

sjekter.

På Bekkestujordet (se

nere kalt Bekkestua Sør) 

ble det dyrket korn frem 

til ca. 1990. Her kommer 

nå opp mot 150 boliger.
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BLIR LOKALBEFOLKNINGEN 

HØRT?

Vi har hørt det før, lokalbefolkningen 

skal inviteres til «økt deltakelse, inn-

flytelse og medvirkning» i kommu-

nale planprosesser. Retten til med-

virkning er også nedfelt i plan- og 

bygningsloven.

Lokale foreninger kjemper og for-

søker å ta vare på sine grønne lunger 

og pusterom i nærmiljøet. På Bekke-

stua, som på mange andre steder der 

forandringene er omfattende og til 

skade for naturverdiene, har protes-

tene vært tydelige i lang tid. 

Dessverre drukner som regel pro-

testene, til tross for gode argumenter 

om friarealenes kvaliteter for na-

turmangfold og trivsel. Vi spør oss 

derfor: Hvor mye vektlegges en slik 

medvirkning, når alt kommer til alt?

Dramatiske endringer på 

Bekkestua de senere år. 

Fra småhusbebyggelse 

endres omgivelsene til 

et tettsted preget av 

blokker på opptil seks 

etasjer.

Bekkestua Vel mener 

de ikke blir hørt når de 

etterlyser grønne lunger.

KAPITTEL 5. 
MEDVIRKNING I PLAN-
LEGGINGEN
§ 5-1. MEDVIRKNING

“Enhver som fremmer 

planforslag, skal legge til 

rette for medvirkning. 

Kommunen skal påse at 

dette er oppfylt i plan-

prosesser som utføres av 

andre offentlige organer 

eller private.

Kommunen har et særlig 

ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grup-

per som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder 

barn og unge. Grupper 

og interesser som ikke er 

i stand til å delta direkte, 

skal sikres gode mulighe-

ter for medvirkning på

annen måte.”

Plan- og bygningsloven

Kleven gård, tidligere 

husmannsplass og småbruk. 

Gårdstunet ser ut til å bli 

spart, men omgivelsene er 

bestemt nedbygd.

Les mer om Kleven gård på 

side 1213.
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Kolsås velområde er preget av 

Kolsåstoppen, fra jordene mot Dæli-

vann i nordøst til Hammerbakken 

i vest. Imellom ligger boligene som 

ble bygget i perioden fra 1950- til 

1980-årene. 

Mye matjord i Bærum har gjen-

nom årene gått tapt til andre formål, 

slik er det også med jordene mel-

lom Hauger og Kirkerud, som fra 

KOLSÅS VEL

1 HAMMERBAKKEN

2 LØKENHAVNA – GLITTERUDVEIEN 

3 BARNEHAGE I LØKENLIA

4 GRESSLETTE VED BRYN SKOLEVEI

5 LØKENJORDET VED KOLSÅS

6 LOMMA FRA NY LOMMEDALSVEI  TIL

 BRYNSVEIEN 

7 LOMMA FRA BRYNSVEIEN TIL 

 WØYENDAMMEN 

8 WØYENDAMMEN 

9 MEANDER I SANDVIKSELVA

10 DÆLIBEKKEN FRA BRYNSVEIEN 

 TIL BÆRUMSVEIEN

11 KOLSÅSPARKEN

Langs Lomma går det en 

fredelig tursti til Spiker

brukfallet kraftverk som 

fortsatt er i drift.

Løkenhavna – Glitte

rudveien. Gresslette og 

åpent rom for boligene i 

nærmiljøet.

Den velkjente Kolsås 

toppen sett fra Kolsås

parken. Parken grenser 

til Kløftastien og 

Bekkestien. 

Kolsåsparken en 

solfylt høstdag..
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 1970-tallet ble nedbygd til skoler, 

idrettsanlegg og næringsvirksomhet.

Elver og vassdrag preger også 

Kolsås velområde som grenser mot 

elvene Lomma fra Glittredammen, til 

elvemøtet med Isielva. Disse vassdra-

gene er i kommuneplanen gitt status 

som blågrønne strukturer som skal 

utvikles og sikres videre.

Mellom bebyggelsen finnes grøn-

ne lunger av ulike størrelser og ty-

per. Her er fotballbane og skogholt, 

akebakke, lekeplass for de minste og 

grønne gressbakker som gir luft mel-

lom boligene. Turveier er tilrettelagt 

for syklende og gående langs elvene 

Lomma og Isi. Langs Lomma går det 

turvei og du kan oppleve Wøyendam-

men med fossen og videre Spiker-

brukfallet kraftstasjon som fortsatt er 

i drift. 

Langs Dælibekken som tidligere 

var en ørretbekk, går en idyllisk tur-

vei. Et gledelig tiltak er at Dælibekken 

nå er åpnet ned til Sandvikselva med 

en trapp for sjøørreten.

Hammerbakken. Ved sko

len finnes en fotballbane, 

et skogholt og turstier.
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Krokvoldparken er en flittig brukt 

park og på mange måter en klassisk 

grønn lunge i Bærum. Området ble 

avsatt til lokal rekreasjon da det ble 

omgjort fra landbruksområde til bo-

ligformål rundt 1950. 

Her kan barna leke fritt ute. Det 

finnes lekeapparater for dem som vil 

svinge seg på en huske, og en fotball-

bane for de litt større barna. Dette 

er en populær plass. Barnehager på 

Bekkestua og Stabekk tar rett som 

det er turen innom med småbarna, 

men familier finner også veien hit, 

her er benker og bord så man kan set-

te seg med termos og niste. Om vin-

teren kommer barna for å ake i den 

lille bakken.

En turvei krysser under trærne. 

Her er kirsebærtrær som velet i sin 

tid fikk plantet, men også syrin og 

andre busker og trær. En stor ask ru-

ver midt i parken, og over er himme-

len stor og blå på en god dag.

Krokvollparken. 

Fine trær, benker, leke

apparater og en gress

plen – både barn og 

voksne koser seg her.

KROKVOLLEN VEL

1 KROKVOLDPARKEN
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Langodden er en furukledt halvøy 

mellom Snarøya og Fornebu landet. 

Mot Snarøya finner vi det smale 

Hundsundet som omfatter Sandhol-

men naturreservat, midt i sundet.

Her ute på Langodden finnes fort-

satt ett område med urørt natur, og 

dette stedet har en rik flora med sjeld-

ne planter, og insekter som kan være 

truet eller fredet. Dette unike stedet 

heter Sillebauen og er et viktig bota-

nisk område. 

Bare en liten avstikker fra Lang-

oddveien ned mot Hundsund åpner 

det seg et særdeles vakkert landskap. 

LANGODDEN VEL

1 SILLEBAUEN

Strandvortemelk. Floraen 

er rik i Sillebauen.

Sillebauen. Kalkmarken 

på Langodden har et 

flott parti med blomsten 

dragehode. 

Her er rolig sjø, kalkberg, mange tre-

slag og busker. Og mye siv, eller tak-

rør som det heter. Nakkebær og den 

fredede dragehodeplanten trives også 

godt her. Det skyldes det gode klimaet 

og den kalkrike grunnen som er ka-

rakteristisk for hele kysten vår. 

Dragehode er en sårbar plante 

som den globalt sjeldne dragehode-

glansbillen er helt avhengig av for å 

leve. Artsdatabanken definerer drage-

hodeglansbillen som en sterkt tru-

et art, og den finnes bare i Oslo- 

områdets kalkmarker. 
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Lommedalen innbyr på mange måter 

til fred og ro, se bare på skogkledde 

Sagåsen sett fra det store jordet. Det 

er mange slik syn i landlige Lomme-

dalen, der kulturlandskap og skoger 

rammer inn bebyggelsen. De grønne 

lungene innimellom bebyggelse er 

blant annet å finne i skogteigen ved 

Solhaug forsamlingshus, ved Solberg 

gård og urørt vegetasjon langs Lom-

ma, fra meanderen nord for Mølla-

dammen skole og ned til Bærums 

verk.

Langs lommedalsvassdraget fin-

ner vi dessuten grønne lunger som er 

definert som stille områder, nærmere 

bestemt ved Lomma og Lomma kirke-

gård.

STILLE OMRÅDER

Stille områder er som begrepet til-

sier, steder der vi finner stillhet og ro 

i nærmiljøet. Flere av Bærums stille 

LOMMEDALENS VEL

1 SOLBERG GÅRD

2 SOLHAUG

3 SAGÅSEN

4 LOMMA FRA DENS MEANDER 

 NORD FOR MØLLADAMMEN SKOLE TIL BÆRUMS VERK 

Sagåsen. Et vakkert og 

fredelig skue.
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områder er grønne lunger og de fleste 

av dem ligger langs vassdragene.

En stille grønn lunge er kanskje 

den eneste muligheten noen har til 

å oppleve stillhet. Stillhet kan klarne 

tanken og gir muligheter til å føle og 

oppleve naturen.

Alle kommuner er pålagt å sette 

av stille områder, noe også kommune-

planens arealdel for 2017–2035 i Bæ-

rum legger opp til. Disse må følges 

opp med konkrete tiltak.

For å forebygge helseplager og re-

dusert trivsel på grunn av støy, er areal-

planlegging og forebyggende tiltak de 

viktigste verktøyene kommunen har.

Solberg gård – landlig 

idyll.

Solhaug. Skogteig ved 

forsamlingslokalet.

STILLE OMRÅDER

“Stille områder, angitt i 

Bærum kommunes kart-

database, er områder med 

særlig hensyn til rekrea-

sjon i lite støypåvirkede 

omgivelser. Et stille om-

råde har et støynivå under 

Lden 50 dB. 

Ny og vesentlig utvidelse 

av støyende virksomhet i 

henhold til de til enhver 

tid gjeldende statlige ret-

ningslinjer for støy i are-

alplanlegging, skal loka-

liseres og utformes slik at 

støypåvirkningen i stille 

områder forblir uendret 

eller dempes. Stille områ-

der skal hensyntas i alle 

plan- og byggesaker.”

Kommuneplanens areal-

del, § 21.4, om støyforu-

rensning.

Hest på Solberg gård.
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En stor og artsrik, sammenhengende 

grønn lunge, Lysakervassdraget, for-

binder Lysakerfjorden med Bogstad-

vannet og marka gjennom velom-

rådene for både Lysaker, Jar, Voll og 

Eiksmarka. 

Den brusende elva går kast i kast 

nedover til Fåbrofossen («Granfos-

sen») og munner til slutt ut i Lysa-

kerfjorden. Langsmed elva er det vilt 

og vakkert på turstien med steiner og 

røtter du må forsere for å komme opp. 

Brydeskogen oppe på høyden har 

frodig vegetasjon, et gammelt hage-

anlegg og godt utsyn mot Fornebu.

Tjernsmyrtjern og omgivelsene 

rundt er et turområde med kratt og 

skog. Tidligere var det også en park 

rundt tjernet. Tjernets tidligere store 

og åpne vannspeil er nå for det meste 

gjengrodd, men du kan bevege deg på 

den gyngende hengemyra hvis du fin-

ner stien! 

Tjernsmyrtjernet er voksested for 

en sjelden bregne, myrtelgen. På tross 

av gjengroingen er dette en god loka-

litet for salamandere, inkludert Bæ-

rums beste lokalitet for den sjeldne 

storsalamanderen. 

STORSALAMANDEREN I 

TJERNSMYR

Storsalamander er en rødlistet art. 

Bestanden av salamander i Tjerns-

myr er antagelig en restpopulasjon 

LYSAKER VEL

1 LYSAKERELVA

2 BRYDESKOGEN

3 TJERNSMYRTJERN 

 (LYSAKERTJERNET)

Brydeskogen. Et frodig 

friområde med utsikt mot 

fjorden.
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Storsalamander. Denne 

urbane storsalaman

deren lever her under 

gangbroen inneklemt 

mellom motorveier ved 

Tjernsmyr.

Tjernsmyr. På vei inn i et 

naturvernområde. 

fra da Lysakertjern var større, og før 

utbyggingen i nærområdet. Denne sa-

lamanderen i Tjernsmyr er inneklemt 

mellom motorveier, og det eneste ste-

det som er igjen for storsalamanderen 

å leve er et ørlite vannspeil og under 

gangbroen. 

Norsk Zoologisk Forening gjen-

nomførte sommeren 2020 en kartleg-

ging av salamandere i tjern, vann og 

dammer i Oslo og Bærum. I Tjerns-

myr ved Lysaker ble det funnet både 

småsalamander og storsalamander.

Statens vegvesen har startet arbei-

det med ny E18 fra Lysaker og langs 

Tjernsmyr. Da resultatet av kartleg-

gingen fra 2020 ble kjent, gjennom-

førte de nye risikovurderinger med 

tanke på funnet av salamander. Det 

vil bli laget en erstatningsdam etter-

som noe av gangbroen beslaglegges 

under bygging og forstyrrer leveom-

rådet. Dessuten er Naturvernforbun-

det i Bærum, sammen med Bærum 

Elveforum, i startfasen med planer 

om å gjenskape resten av tjernet. For-

målet er at det skal bli litt bedre for 

salamanderen i Tjernsmyrtjernet.
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Fossveisøkket

Fra Bjørnekollen skimtes 

Haslumbanen mellom 

trærne.

LØKEBERG VEL

1 ØVERLANDSELVA/FOSSVEIEN

2 BJØRNEMYRSVEIEN/BJØRNEKOLLEN

3 SKOGKLEDD ÅS VED HASLUMBANEN
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Vi befinner oss i et frodig område i de 

grønne passasjene langs Øverlands-

elva, så å si i forlengelsen av Kloppa 

naturreservat lenger syd, og med elva 

sildrende langs turveien helt opp til 

Bærumsveien. Fossen nedenfor Pre-

steveien er et vakkert skue innimel-

lom store trær og frodig vegetasjon. 

Den tette skogen på fuktig mark er et 

biologisk viktig område. 

Et skogbelte mellom Haslumbanen 

og Bærumsveien skjermer for støy og 

gir idrettsutøverne grønne omgivel-

ser når de skal utfolde seg. Ikke langt 

unna ligger en liten skogkledd kolle 

mellom Bjørnemyrsveien og Bjørne-

kollen, her går det en bratt sti til Has-

lum t-banestasjon. Stien innbyr til 

hverdagsbruk og føling med naturen!

Utsyn over Haslumbanen 

fra skoggledd ås som 

skjermer for trafikkstøy 

fra Bærumsveien.

Øverlandselva/Fossveien. 

Den tette skogen på fuktig 

mark er et biologisk viktig 

område.

Bjørnemyrsveien/Bjør

nekollen – en skogkledd 

kolle tilgjengelig for 

gående.
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naturreservat.

Det går en tursti opp i åsen. Den 

må sies å være eksotisk, for på veien 

opp er det mulig å få øye på sjeldne 

arter som trives i kalklindeskogen. På 

toppen er utsikten upåklagelig. 

UTVALGTE NATURTYPER

I Norge finnes det åtte utvalgte natur-

typer, og seks av dem har vi i Bærum. 

Én av dem er kalklindeskog som i 

Løkkeåsen, og de andre er kalksjøer, 

hule eiker, slåttemark, slåttemyr og 

grunnlendt kalkmark. Det sier noe 

om Bærums rikdom når vi snakker 

om naturmangfold. 

Når en naturtype blir utvalgt, be-

tyr det at det skal tas spesielt hensyn til 

den slik at den ikke ødelegges, bygges 

ned eller fjernes. En naturtype som 

denne skogstypen, har en særskilt sik-

ring etter naturmangfoldloven.

Det knyttes et stort artsmangfold 

til en utvalgt naturtype, og natur-

typen er levested for mange sjeldne 

Løkkeåsen ligger tett på Sandvika 

by, med Engervannet som nærmeste 

nabo. Fra åsen kan man skue ut over 

holmer og skjær i Oslofjorden. Hvis 

noen vurderer dette som et egnet sted 

for nye boliger, er de på ville veier. 

I Løkkeåsen finner vi kalklinde-

skog som er en meget sjelden natur-

type med få og små forekomster. 

Denne naturtypen finnes nesten bare 

i Norge. Ikke bare er kalklindeskog 

en rødlistet naturtype i seg selv, men 

her finnes flere rødlistede og svært 

sjeldne arter som vi har et internasjo-

nalt ansvar for. Skogen er en rest etter 

varmetiden som kom etter siste istid. 

Skogen er mange tusen år gammel og 

har en umistelig artsrikdom.

Mange av rødlisteartene som Bæ-

rum har et ansvar for, finnes på Løkke-

åsen. Miljødirektoratet har da også 

gitt hele åsen miljøstatusen A – svært 

viktig på grunn av den nevnte natur-

typen, og er et meget godt argument 

for at hele åsen må bli vernet som et 

LØKKEÅSEN VEL

1 LØKKEÅSEN

Osloslørsopp, en truet 

soppart.
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opplagt en fargerik verden som vi av 

mange grunner må ta vare på.

Ikke bare er det mange sjeldne 

sopper i Løkkeåsen, rødlistede in-

sekter og karplanter finnes det også 

mange av. Hasselpraktbillen er sterkt 

truet og en ansvarsart for Bærum, 

samt trebukk og hasselråtevedbille, 

for å nevne noen. 

Så når en art står oppført på Arts-

databankens rødliste, er det ensbe-

tydende med rødt for fare – fare for 

utrydding.

“Tusen år gammel verdifull skog 

med umistelig artsrikdom er ikke 

noe man bytter ut for kortsiktig 

gevinst.”

Bjørg Petra Brekke, tidligere styre-

leder i Naturvernforbundet i Bærum

arter. Mange av disse naturtypene er 

i tillegg truet og utsatt for et stort ut-

byggingspress. 

RØDLISTEDE ARTER I LØKKEÅSEN

Løkkeåsen har internasjonal verdi på 

grunn av de mange sjeldne artene som 

lever der. Det er blant annet funnet om 

lag 40 forskjellige rødlistede sopparter 

i åsen, og én av dem er osloslørsopp, 

som ikke er påvist utenfor Norge. Vi 

finner videre lindeslørsopp med kun 

ni kjente lokaliteter i hele Norge. Som 

navnet tilsier, hører den hjemme i lin-

deskogen og er en av ansvarsartene 

for Bærum. Andre svært sjeldne og 

truede sopparter i Løkkeåsen er lilla 

jordbærslørsopp, rødoliven slørsopp, 

gul vrangslørsopp, rasmarkslørsopp, 

glatt villsvinslørsopp, kanarigul slør-

sopp og gullporeskinn. Dette er helt 

Løkkeåsen 

Rødoliven slørsopp, en 

akutt truet soppart.
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Storengveien

Utsi
ktsv

eien

Marstranderveien

Lysaker

100 m

1

2

MALURTAASEN VEL

1 DAM MELLOM ÅSVEIEN OG 

 UTSIKTSVEIEN

2 LANDSKAPSDRAG MELLOM 

 NYVEIEN OG UTSIKTSVEIEN

Dam mellom Åsveien og 

Utsiktsveien.
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En dam med frodig vegetasjon i kan-

tene er alt som skal til. Rådyr, fugler, 

sommerfugler og andre insekter er 

faste gjester i denne oasen mellom 

Åsveien og Utsiktsveien.  Flaggermus 

er også observert på stedet.  Selv 

 om dam området ikke er offentlig 

 tilgjengelig, er det en viktig grønn 

lunge for et mangfoldig dyreliv.

Dammen mellom Åsveien og Ut-

siktsveien er et opprinnelig oppkom-

me som forsynte åsens første bebyg-

gelse med drikkevann. Dammen har 

vært større før husene i Åsveien kom 

på slutten av 1960-tallet. 

Landskapsdraget går fra Stabekk 

sentrum langs høydedraget mellom 

Nyveien og Utsiktsveien. Området er 

regulert til spesialområde bevaring. 

Heller ikke dette området er offentlig 

tilgjengelig, men er en del av en over-

ordnet forbindelse mellom fjorden og 

marka. Ifølge kommunen er arealene 

særlig viktige for landskapsbildet og 

bør primært ikke bebygges. Også trær 

og annen vegetasjon har betydning 

for naturmangfoldet her.

Malurt vokser i veikanter 

og på kulturmark. Den 

har en sterk aromatisk 

lukt og smak.

En typisk grønn lunge 

der både rådyr, fugler og 

insekter liker seg.
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Naturlige lekeplasser for barn og 

unge der de kan boltre seg i friluft, 

skal ikke være en luksus, men en selv-

følge. Å komme i kontakt med jord, 

trær, planter, dyr og insekter blir en 

mangel vare når stadig flere mennes-

ker vokser opp og bor i byer. 

Fantasien trenger stimulans, 

kroppen trenger å bevege seg og vi 

trenger mer kunnskap om naturen. 

Kunnskap om naturen får vi også når 

vi beveger oss i den, og blir kjent med 

den rent fysisk. 

Derfor er grønne lunger som 

«Dalen» så viktige.

NADDERUD OG VESTRE GRAV VEL

1 «DALEN» MELLOM DYREFARET

 OG ØSTLIVEIEN

"Dalen". Her blir barna 

kjent med naturen og trær 

som stimulerer fantasien.

78



Det skal ikke mye til før barn og unge 

finner utfordringer og spenning i 

hverdagen og i nærmiljøet. En grønn 

flekk mellom bebyggelsen, en liten 

rampe og et mykere underlag enn as-

falt, og vips så er trivselen på topp!

Turvei J1 går rett forbi, helt fra 

Sandvika, forbi idrettsgymnaset og 

opp i marka.

NADDERUDJORDET VEL

1 TURVEI J1 / HANS BURUMS VEI

Turvei J1 / Hans Burums 

vei. Ungdom prøver kref

ter og øver balansekunst 

i terrenget.
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på gårdens område, og våningshuset 

skriver seg fra ca. 1590. 

PÅ TUR MED HUNDEN 

Det finnes tusenvis av hunder bare 

i Bærum kommune, og deres eiere 

har stor glede av å la sine firbeinte få 

springe på mykt gress og selv trekke 

inn frisk luft på turen. Dette er også 

livskvalitet og trivsel, med den grøn-

ne lungen i nærmiljøet som ramme. 

Det trenger ikke være en egen hunde-

luftegård som i Sandvika og på For-

nebulandet, et åpent friområde som 

her i Gjønnesparken, er fint for både 

hund og eier.

Gjønnesparken befinner seg mellom 

de nye boligene ved Gjønnes t-bane-

stasjon og Nadderud og er mye brukt. 

Det går turveier gjennom parken og 

det etableres anlegg for ulike aktivite-

ter, blant annet en lekeplass. Kommu-

nen har inngått avtale med grunneier 

om å utvikle parken til en allment til-

gjengelig park. Det er også planer om 

skjøtsel som skal styrke artsmangfol-

det i området.

Før boligbyggingen var dette jor-

det som i dag er blitt en park, en del 

av Gjønnes gård som i mange hundre 

år ble brukt til tradisjonelt landbruk. 

Det er gjort oldfunn av to steinøkser 

PRESTERUD VEL

1 GJØNNESPARKEN

Gjønnesparken. Mange 

stier og det åpne land

skapet trekker folk ut på 

tur i parken. 
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1

Gjønnesparken er en stor 

grønn lunge i umiddelbar 

nærhet til ny bebyggelse 

på Gjønnes, og Bekkestua, 

et trafikknutepunkt med 

voksende befolkning og 

kun et steinkast unna.

Les mer om Gjønnes på 

side 56.
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Tjernsrudtjernet er et myrtjern sør-

vest for Jarmyra. Det går en sti langs 

tjernet. Beveger du deg inn i området, 

vil du finne det svært grønt og frodig. 

Selv om tjernet gjennom årene har 

grodd delvis igjen, er det fortsatt en li-

ten kalkrik innsjø der vannplanter, siv, 

hettemåke og fisk (karuss) trives godt. 

Kantvegetasjonen og kalksumpen 

gjør at det her forekommer en rekke 

rødlistearter og regionalt sjeldne arter. 

Forekomsten av kjempestarr er én av 

tre gjenværende forekomster i vår re-

RINGSTABEKK VEL

1 TJERNSRUDTJERNET 

2 RINGHØYDEN

Tjernsrudtjernet. Idyllisk 

tjern med en hettemåke

koloni. Arten står på 

norsk rødliste som kritisk 

truet.
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gion (Oslo og Akershus), av totalt 6–7 

gjenværende forekomster i hele Nor-

ge, og Tjernsrudtjern har Norges stør-

ste bestand av kjempestarr. Verdien av 

selve innsjøen er forringet på grunn 

av gjengroing, men har et stort poten-

sial gjennom tilrettelegging med hen-

syn til rødlistede virvelløse dyr.

Ved tjernet kan du få øye på het-

temåkene, en koloni har slått seg ned 

her. Her finnes også sivhøne (rødlis-

tet) og man kan oppleve flaggspetten 

ruge i et gammelt oretre.

Ringhøyden. Tidligere 

Stabekk Høgskole (hus

stellskole) er bygget om til 

seniorleiligheter og ligger 

i et vakkert grøntområde 

midt i tettbebyggelsen.

Rugende flaggspett.

Hettemåke

Tjernsrudskogen 

innhyllet i tåke.
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lunger med sine biologiske, men også 

kulturhistoriske verdier. Folk skal tri-

ves med å bo der, de trenger tilgang 

på frisk luft, og planter og dyr trenger 

steder å vokse og leve. Men vi trenger 

også å bli kjent med våre historiske 

røtter og derigjennom føle tilhørighet 

til et sted. Og Sandvika har mye å by 

på.

Langs Engervannet mot Sandvi-

ka får man øye på boliger bygget et-

ter tidligere byggeskikk for området; 

hvite trehus, spisse tak med teglstein, 

svalgang og kun to-tre etasjer. 

Hvem tenker på, midt i mylderet i 

Sandvika by, at det like i nærheten 

finnes hule eiker og verdifull gammel 

kalkfuruskog som er svært viktige 

naturtyper? Slikt finnes på Kjørbo. 

Eller tørr kalkfuruskog og rik edel-

løvskog? Hamangskogen, Løkkeåsen, 

Solbergåsen og Jongskollens østside 

har slikt å by på. Dette er viktige na-

turtyper med sentrale funksjoner i 

økosystemene.

Sandvika by er i stadig vekst og 

endring. Desto viktigere er det å ta 

vare på byens og velområdets grønne 

SANDVIKA VEL

1 KJØRBO

2 JONGSKOLLEN ØSTSIDE

3 KJØRBOTANGEN (LIMTOMTA) 

4 HAMANGSKOGEN 

5 BRYNSVEIEN / THOMMESSENS VEI

6 VALLER SKOLE 

7 SOLBERGBEKKEN 

8 SOLBERGÅSEN

9 SOLBERGSKOGEN                                                                                                                                     

10 LØKKE BRO

11 ENGERVANNET SØR

På tur langs Solberg

bekken, en av bekkene 

som er åpnet i Bærum de 

senere årene.
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tyr noe for vår tilknytning til et sted. 

De tilfører kvaliteter til nærmiljøet, 

er møteplasser og gir muligheter til 

å oppleve årstidene. Dette gir steds-

identitet; man knytter seg til stedet. 

Og motsatt gir det en følelse av tap 

når den grønne lungen beslaglegges 

til andre formål.

Tilknytningen til et sted forster-

kes når området består av et kultur-

miljø med kulturminner. Bare for å 

nevne noen vi har i Bærum: gamle 

Mange opplever slike hus som en vik-

tig del av Sandvikas identitet. Rett 

over veien er utløpet av Engervannet 

og Rønne elv, også en del av Sand-

vikas identitet. Engervannet er også 

Bærums viktigste fuglesjø. Sjeldne 

arter dukker opp både sommer og 

vinter, mye på grunn av et spesielt 

natur fenomen med saltvann og fersk-

vann som blander seg ved høyvann 

og gir en næringsrik brakkvanns-

blanding for andefugler. Lilla katte-

hale  blomstrer i vannkanten.

Løkke bro, foreviget av maleren 

Claude Monet som i 1895 kom til 

Bærum for å male det nordiske ly-

set, ligger i en fin, liten grønn lunge 

som mange barnefamilier oppsøker. 

Her kan man mate stokkendene og 

fra broen kan man være heldig å se 

is fuglen som noen år hekket i elve-

vollen nedenfor broen.

STEDSIDENTITET

Det er opplagt at grønne lunger be-

Kjørbo. Tidligere storgård 

i Bærum, i dag park.

Løkke bro, også kalt 

Monetbroen etter maleren 

Claude Monet.

Isfugl hekket i en årrekke 

nederst i Sandvikselva og 

kunne lett sees fra Løkke 

bro.
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Kulturminnene henger nøye 

sammen med miljøene de befinner 

seg i. Omgivelsene blir dermed ve-

sentlige for opplevelsen av kultur-

minnene.

Ved å få større bevissthet og kunn-   

skap om hva stetdsidentitet betyr, kan 

man for eksempel unngå en situasjon 

som her er beskrevet:

“Kommunen har mange ulike 

områder som har bevart sin steds-

identitet, men enkelte områder 

har mistet en del av sitt kultur-

historiske særpreg. Som eksempel 

nevnes Sandvika, der utviklingen 

har medført at ca. 100 kulturmin-

ner er revet i tiden 1977–2007, og 

flere av de gjenstående kultur-

minnene er truet av utbygging.” 

Fra Bærums kommunedelplan om 

kulturminner og kulturmiljø (2010–

2020) (Gjelder i 2022 og inntil videre.)

kirker, historiske broer, småbruk 

og husmannsplasser fra tidligere ti-

ders driftsmåter, monumentale trær, 

gravhauger og helleristninger, men 

også eldre villabebyggelse, hager og 

vegetasjon, og generelt spor av tid og 

historie som preger oss og betyr noe 

for oss.

Kjørbotomta (Limtomta). 

En gresslette som brukes 

til fritidsaktiviteter, og en 

del av BIparken. Her lå 

tidligere en kalkfabrikk. 

Kalken ble brukt som 

bindemiddel ved muring, 

derav navnet Limtomta.

Engervannet sør med 

klassisk bebyggelse og 

deler av Løkkeåsen i 

bakgrunnen. 

86



Det er kanskje flere boliger enn trær 

i Skogfarets velområde, men langs 

Øverlandselva er det svært frodig 

vegetasjon som består av kalkrik 

alm-lind-hasselskog. Denne skogen 

er klassifisert som særdeles viktig. 

Skogen er også særdeles vakker for 

dem som liker det viltvoksende. Bus-

ker og trær fletter seg inn i hverandre, 

elva lager klukkelyder og fuglene hø-

res på turstien som går langs vass-

draget, helt fra Sandvika, via Haslum 

og Øverland og opp i marka. De man-

ge trærne gir også godt skjul for dy-

rene som kan vandre langs vassdraget 

og ha en forbindelseslinje til marka.

Sørhalla er en annen skog i nær-

miljøet, en fin liten hundremeterskog 

som barna vet å benytte. 

På Løkka slynger turstien seg un-

der fine bjørketrær og i ly fra en skog-

bevokst liten kolle.

SKOGFARET VEL

1 AVLØSJORDET

2 SØRHALLA

3 SKOGFARET/ØVERLANDSELVA

4 LEIKER’N 

5 LØKKA 

I 2021 ble det for Bærum 

kartlagt 1136 lokaliteter, 

hvorav 1106 er av natur-

typen store gamle trær, og 

28 er erstatningsbiotoper 

på tresatt mark (6 park-

områder og 22 alléer). Det 

er tydelig overvekt av ask, 

spisslønn, alm og eik, som 

sammen utgjør 83 % av lo-

kalitetene. 

Alle eikene oppfyller kra-

vene til utvalgt naturtype 

hule eiker. Omtrent halv-

parten av lokalitetene er 

lokalt viktige, mens 30 % 

er viktige og 20 % svært 

viktige. 

TRÆR

Store og gamle trær, og særlig hul eller 

grovvokst eik, ask og alm, er viktige 

leveområder for en rekke rødlistede 

og sjeldne arter. I områder med sterkt 

utbyggingspress er det spesielt viktig å 

opparbeide gode kunnskaper om disse 

verdiene, slik at det kan tas tilstrekke-

lig hensyn i arealforvaltningen. 

MONUMENTALE TRÆR

Monumentale trær er trær som står 

for seg selv, er store og kraftige og 

fremstår tydelige i sine omgivelser. 

De kan bli mange hundre år gamle 

og kan oppleves som en grønn lunge. 

I tettbygde strøk er de estetiske inn-

slag og en viktig form for «arkitek-

tur» mellom firkantede bygg, veier og 

travelhet. De fanger også opp støv og 

renser luften. 

Løkka
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SKOGHOLT

Det finnes mange skogholt i Bærum. 

Det er små hjørner, kroker og knau-

ser med trær som strekker seg mot 

lyset. Får vi først øynene opp for trær-

ne, finner vi vakre furukroner, hvite 

bjørkestammer, hjerteformede linde-

blader og mye mer. Og mellom grener 

og bladverk summer insektene, fugle-

ne bor her, og blomster, mose, sopp og 

tusenvis av plantearter livnærer seg 

av skogbunnen. Små og store skoger 

er vesentlige for naturens kretsløp og 

det biologiske mangfoldet.

Skogholtene er uvurderlige som 

grønne lunger der barn kan utfolde 

og utvikle seg i samforstand med na-

tur, og er trivselsfremmende for folk i 

alle aldre. 

Et skogholt kan by på årstidene, 

dyreliv, blomster, fugler og generelt 

artsmangfold, støyskjerming, frisk 

luft, muligheter til å bevege seg i hyg-

gelige omgivelser under åpen him-

mel, og ikke minst nærhet til natur.

Mange får et nært forhold til trær. 

Trærne gir stedsidentitet og er faste 

holdepunkter der folk lever og bor, og 

på steder som utsettes for endring.

Enkeltstående trær kan også 

knyttes til kulturhistorien. Den store 

eika ved Ankerveien i nærheten av Ila 

fengsel og forvaringsanstalt, tidligere 

Grini fangeleir, er et eksempel på det. 

Historien sier at Grini-fangene så sitt 

snitt til å smugle ut og inn beskjeder, 

med eika som smuglersted, da de ar-

beidet på jordene utenfor fangeleiren. 

Slik er treet blitt et kulturminne. 

Når trær vokser, tar de 

opp CO
2
 fra lufta. Tre-

et bruker karbonet som 

 byggestoff og binder dette, 

mens oksygenet blir slup-

pet ut i atmosfæren igjen 

(fotosyntesen).

Avløsjordet. Åpent land

skap med Skaugumåsen i 

bakgrunnen. Her produse

res nå ferdigplen.

Bekkeblom ved Skogfaret/

Øverlandselva.
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og elver er viktige for å hindre erosjon 

og for naturmangfoldet.

Trær kan således ha en viktig 

funksjon for drenering og motvirker 

erosjon.

TRÆRNES BETYDNING FOR 

LAGRING AV CO
2

Skogen og skogbunnen med alle dens 

røtter er dessuten et stort karbon-

lager. Å ta vare på skogen er derfor et 

bidrag til å binde CO
2
 som vi slipper 

ut for mye av, og som bidrar til opp-

varming av kloden. 

TRÆRNES BETYDNING FOR 

DRENERING OG EROSJON

Et tre kan forsyne seg med inntil et 

par tusen liter vann i døgnet og kan 

ved store nedbørsmengder dempe 

skadevirkninger fra flom. Overvann 

og oversvømmelser kan være et pro-

blem i bystrøk der bakken er dekket 

med asfalt på veier og fortau, og der 

naturlig drenering på denne måten 

forhindres. 

I skråninger der det står trær, 

vil røttene holde på jorda og hindre 

at den løsner og faller ut.   Kantsoner 

med busker og trær mellom åker/eng 

Store løvtrær, bjørk og 

osp.

Furu, urtreet i Norge, 

tåler frost og tørke, har 

dypt rotsystem og liker 

lys.

Sørhalla. Lekeplass med 

gapahuk.

Maurtuen bygges av strå, 

pinner og barnåler som 

arbeiderne sleper hjem.
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tri og næringsvirksomhet, er det des-

to viktigere med friarealer. Det finnes 

stier, skogholt, kulturlandskap og 

leke plasser på Skui, men presset for å 

bygge ned er til stede. Kveise gård og 

Skui søndre er eksempler på dette. På 

Arnesenga, en klassisk grønn lunge, 

er det også avgitt en del til barnehage.

Arnesenga ligger like ved Ringe-

riksveien mellom boligene. Her er 

det lett for barna å komme seg ut for 

å leke. Den bratte bakken er til aking 

og skihopp om vinteren, og når vin-

ter blir til vår og sommer, er sletta 

nedenfor akkurat stor nok til en fot-

Skui Vel omfatter et svært stort 

område, her tar vi for oss kun grønne 

lunger mellom bebyggelsen. Dette er 

grønne lunger som betyr noe for at 

beboernes skal trives, og for at arts-

mangfoldet – fugl, insekter, planter 

og dyr – skal få gode livsvilkår. Noen 

av de grønne lungene er også regist-

rert som biologisk viktige, for eksem-

pel skogen langs turveien mellom 

Holma og Gata, og ved Jutulstua.

Mange av boligene på Skui ligger 

langs Ringeriksveien, og litt opp i ås-

siden. Når boligene ligger langs eller i 

nærheten av trafikkerte veier, indus-

SKUI VEL

1 TURVEI HOLMA/GATA

2 FROGNER VESTRE 

3 TÅJEKROKEN / GML. JARENVEI

4 JUTULSTUA 

5 ARNESENGA

Frogner Vestre. Morene

ryggen mellom hus

rekken i Berghoffveien og 

jordene til Frogner Vestre 

henger sammen med 

moreneryggen fra

Jutulstua.

Arnesenga en tidlig 

vårdag.

Jutulstua. Morenerygg 

bak stua og Jutulbanen 

med rik vegetasjon og 

tilholdssted for rådyr. 

Registrert som viktig 

biologisk område.
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ballbane med to mål. I den ene enden 

av Arnesenga er det også plass til en 

lekepark med sandkasse, klatrestativ 

og benker. Store kastanje-, aske- og 

lønnetrær lager en skjerm mot sør.

Ikke langt fra Arnesenga renner 

Isielva. Den er en viktig del av vass-

draget fra Sandvika og opp til Kjagli-

dalen naturreservat. I Kjaglidalen 

langs Isielva er det sykkel- og gang-

veier i idylliske omgivelser – en trang, 

rett dal skapt av voldsomme forkast-

ninger (jordskjelv) for 270 millioner 

år siden. 

Holma/Gata. Langs 

turveien kan du oppleve 

frodig løvskog. Er regist

rert som viktig biologisk 

område.

Arnesenga. Skirenn og 

aktiviteter en vinterdag.
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SNARØEN VEL

1 HOSLETJERN (SNARØYTJERN)

2 FÜRST

3  MORTENSKOGEN

4  HALDEN BRYGGE / PELVIKODDEN

5  ROLFSTANGEN 

6  KOLLE VED HUNDSUND IDRETTS-

    ANLEGG

7 KØLABRYGGA

Blodstorkenebb og 

blåfjær.

Interessant geologi ved 

kyststien. I strandsonen 

er den lyse kalksteinen 

i berggrunnen blottlagt. 

Det er dette som gir opp

hav til naturtypen

grunnlendt kalkmark.

Mortenskogen sett fra 

"Øya" i Hundsund med litt 

takrørskog i strand

kanten. Fin furu og 

lindeskog.
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og et geologisk naturreservat – det 

ser du ved de lyse stripene av kalk i 

strandkanten der kyststien langsmed 

Kongshavn starter. 

Det er flere badesteder på Snar-

øya; Rolfstangen, Halden brygge 

på Pelvik odden, som også benyttes 

vinter stid, og Kølabrygga («Badehu-

sene») nederst i Bruksveien. 

Rolfstangen er kanskje det største 

området i Bærum med gjenværende 

åpen grunnlendt kalkmark, som er 

definert som en utvalgt naturtype. 

Det betyr at dette er en spesielt sjel-

den naturtype og et eksotisk sted med 

mange sjeldne og truede arter. Her 

finner vi arter som typisk liker seg 

på kalktørreng, blant annet sjeldne 

blomsterarter som blodstorkenebb, 

knollmjødurt og aksveronika. 

Det går også en liten kyststi langs-

med Lortbukta ved Strøms brygge ute 

på Strømstangen. Sjønære, åpne plas-

ser med stier, vegetasjon og bademu-

ligheter er et gode for befolkningen, 

men minst like viktig er det biologis-

ke mangfoldet i området.

Snarøya har opplevd en stor endring 

av sine sjønære naturområder. Snar-

øya gård ble i første omgang utpar-

sellert i 1915, og siden den gang er 

strandsonen blitt kraftig nedbygd. Vi 

finner likevel frilufts- og naturområ-

der med idylliske tjern, koselige stier 

og flere badeplasser. 

Hele området er fra naturens side 

artsrikt. Det skyldes det gunstige 

klimaet og den kalkrike grunnen. I 

Mortenskogen, som er den siste, lille 

hundremeterskogen på Snarøya, fin-

nes den opprinnelige furuskogen og 

varmekjære lindetrær, men små og 

spinklere planter som blåveis og lilje-

konvall, trives også her. Og kommer 

du til Hosletjernet, ser du straks at det 

er en oase. Her er svartor, gule sverd-

liljer og salamandere. 

Sjøluften her er umiskjennelig i all-

slags vær, men når det stormer fra sør 

og sjøen bryter ved Fürst brygge, kan 

du føle på naturkreftene slik de kan 

være i sjønære omgivelser. Ved Fürst 

brygge ligger en fin, liten badestrand 

Fürst brygge. Gangstien 

fra Snrøyveien fører ned 

til Fürst brygge.

Rolfstangen. Kanskje det 

største området med gjen

værende åpen kalkmark i 

Bærum. Stort artsmang

fold, inkludert truede arter. 
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Henie Onstad Kunstsenter ligger 

praktfullt til ved fjorden, skogen og 

de åpne plassene og trekker til seg 

både folk i nærmiljøet og langveis-

farende. På kollen langs Veritasveien 

vokser det furu og flere sorter varme-

krevende løvtrær, og noen kunstverk 

har også funnet veien ut i skogen.

Kyststien fortsetter fra Høvik Verk 

SOLVIK OG OMEGN VEL

1  HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

2  SONJA HENIES VEI / VERITASVEIEN

3  VED SOLVIKBUKTA

og gjør en fin sving rundt Høvikodden 

der blomsterfloraen er særlig artsrik. 

Det blir gjerne slik på Oslofeltets kam-

brosilurbergarter i strandkanten, som 

for eksempel kan by på dvergmispel, 

aksveronika, gulmaure, tranehals og 

knollmjødurt i en eng av blodstorke-

nebb på åpen kalkmark.

Henie Onstad Kunstsenter. 

Kollen ved senteret byr på 

flere kunstverk.
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Sonja Henies vei / 

Veritasveien. Kolle med 

gamle furuer og flere 

sorter varmekrevende 

løvtrær.

Rundt Høvikodden har 

kyststien en av sine 

flotteste strekninger.
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Tanum velområde omfatter foruten 

deler av Tanumplatåets kulturland-

skap og skoger, mindre grønne lunger 

mellom bebyggelsen. Disse mindre 

områdene er både stier i rolige omgi-

velser, skogområder med turveier og 

steder der barna kan leke. En hopp-

bakke er det også på Jardarkollen, i 

gangavstand fra bebyggelse. 

Ved Juterudveien/Åsløkkstien fin-

ner vi dessuten et friområde med et 

rikt naturmangfold. 

Selv i små friarealer som ikke lig-

ger langt fra kultur- og naturområder 

på Tanum, kan viltlevende dyr som 

grevling, rødrev, ekorn, elg, rådyr, 

snømus og en sjelden gang hare og 

piggsvin, komme på overraskende 

TANUM VEL

1  JUTERUDVEIEN/ÅSLØKKSTIEN

2  JARDARKOLLEN

3  GRANÅSEN

4  TANUMSKOGEN

5  JONG VESTRE OG ØSTRE, 

 BJØRNEGÅRD OG EMMA HJORT

6  SKOG MELLOM ÅSTADBAKKEN

    OG STOKKEVEIEN

besøk. Og tar du turen ut i Tanumsko-

gen en mørk og klar novemberkveld, 

er stjernehimmelen så stor og mørk at 

Melkeveien kommer til syne. Det er 

ikke hverdagskost i en kommune som 

vår, med mye lysforurensning.

Tanumskogen er for øvrig en stor 

grønn lunge som ble reddet fra ned-

bygging – og er et fantastisk turområ  -

de med flott utsikt.

LYS OG MØRKE

Visste du at lys kan forstyrre de natt-

aktive insektene? Lys kan forstyrre 

både navigasjon og trekkruter og føre 

til tap av pollinerende insekter som 

nattsvermere, som samler seg rundt 

lys. Å redusere eller unngå kunstig 

Visste du at frosker kan 

bli blendet i flere timer 

av korte lysglimt fra en 

forbipasserende bil? In-

sekter, frosker, fisk, fugler 

og trær forstyrres i sine 

naturlige liv av kunstig 

nattbelysning.

Tanumskogen. Brede stier 

viser flittig bruk. En his

torisk vei krysser nordre 

del av skogen.
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Granåsen. Her bygger 

barna hytte i skogen 

langs Juterudveien.

belysning nattestid kan bedre levefor-

holdene for de nattaktive insektene.

Det er økt fokus på hvilken ska-

delig virkning belysning har på visse 

arter. Gjennom mer kunnskap kan 

vi beskytte blant annet viltlevende 

pollinerende insekter som vi bygger 

vår eksistens på. Overvåking og kart-

legging av areal og naturtyper som 

er viktige for pollinatorer, er viktige 

tiltak i denne sammenheng. 

Kommunen har et overordnet 

ansvar for å bøte på problemet, men 

enkeltpersoner og bedrifter kan også 

bidra. Enkle tiltak kan være å dempe 

eller skru av lyset i et område i perio-

der, bruke varmt lys i stedet for kaldt, 

velge lavere lyseffekt, utnytte ny tek-

nologi og annet. Slike tiltak vil også 

være energisparende.

Feil belysning er ikke bare til 

ulempe for små insekter og dyr, også 

Melkeveien over Tanum

skogen en mørk og klar 

vinternatt.
større arter og mennesker kan lide 

med feil lys, for mye lys og for sterkt 

lys. Det kalles lysforurensning eller 

lysstøy. I stadig flere land reguleres nå 

lys som forurensning.

SER DU STJERNENE I MØRKET?

Visste du at mer enn to av tre nord-

menn bor et sted der de ikke lenger 

kan se Melkeveien, vår galakse og sto-

re stjernehimmel? Gatelamper, lyskas-

tere og flombelysning sender direkte 

lys opp mot stjernene som følge av 

manglende skjerming. Lyset reflekte-

res i atmosfæren og legger et slør mel-

lom oss og himmelen. Opplevelsen av 

å se stjernetåken på en mørk og klar 

himmel er ikke lenger en selvfølge. En 

grønn lunge kan nettopp være en lys-

svak eller lysbeskyttet lomme i tettbyg-

de strøk.
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NATURMANGFOLD

Tett på Sandvika by som stadig vok-

ser, finner vi et rikt naturmangfold. 

Menneskeskye fugler som gravand og 

hegre, hekker og raster her ved Eng-

ervannets fuktige kantsoner. Eng er-

vannet i seg selv er også en spesialitet 

som bidrar til mangfoldet, for her er 

de geologiske forhold slik at tungt 

saltvann kommer inn i vannet ved flo 

sjø og blander seg med det lette fersk-

vannet. Det igjen skaper en nærings-

rik grobunn for arter som trenger 

nettopp slike vilkår for å leve.

Les mer om naturmangfold på side 10.

Vestre Løkeberg Vel har store grønne 

lunger med Engervannsvåtmarken 

som er på ca. 30 mål, og fine turom-

råder langs Øverlandselva. Elva ren-

ner ut i Engervannet som har et rikt 

plante- og dyreliv, både i og rundt 

vannet. Om sommeren er vannet et 

viktig oppholds- og hekkeområde for 

en rekke våtmarksfugl.

Turveien fra Sandvika og gjen-

nom Vestre Løkeberg kan føre deg 

helt opp til Øverland. En tur til fots 

eller på sykkel i dette naturområdet, i 

Øverlandsvassdraget, gir deg følelsen 

av å være utenfor tid og sted, trærne 

omslutter deg, fuglene synger og bek-

ken sildrer langs stien.

VESTRE LØKEBERG VEL

1  BLOMSTERKROKEN/

    ØVERLANDSELVA

2 ENGERVANNSVÅTMARKEN

Flotte stier og idyll langs 

Øverlandselva.

Blomsterkroken/Øver

landselva. Her spretter 

sjøørreten om høsten.

Neslesyltetråd trives best 
i våtmarksmiljø.
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Engervannsvåtmarken. 

Rik flora og fauna rett 

ved Sandvika by.

Ikke sjelden ser man de smekre rådyrene 

smette inn i sivet for å skjule seg. Og løfter du 

blikket, ser du gråor, alm og ask. Asketrær

ne trenger dette jordsmonnet for å slå rot og 

vokse. Det er en gave å finne så rik flora og 

fauna kun et steinkast fra et av landets mest 

folketette områder. 
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VESTRE STABEKK VEL

1  GREVEGÅRDEN

2  SKOGTUNET

3  SKALLUM 

4  LEIKER’N, HANSEJORDET 

5  STABEKKPARKEN I NYVEIEN

Vestre Stabekk preges av bebyggel-

se og veier til boligene. Innimellom 

finner vi noen friarealer som særlig 

barn og unge bruker, for eksempel 

Stabekkparken i Nyveien, Leiker’n og 

Skogtunet. Disse er svært viktige for 

trivselen, og ikke minst fordi område-

ne ligger i gang- og sykkelavstand for 

mange mennesker. 

Grevegården. Stor este

tisk og kulturell verdi.
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Skogtunet. En fin leke

plass i nærmiljøet.

Sivhøne ved Skallum

dammen.

Til tross for at en stor del av Greve-

gårdens opprinnelige tomteareal ble 

avsatt til boligbygging, er gården med 

parken fortsatt en grønn lunge. Den 

har stor estetisk verdi. 

På Skallum har det også vært om-

fattende boligbygging de senere årene. 

Stokkender er fortsatt å se i Skallum-

dammen, men også gråhegre, og siv-

høne som er i kategorien sårbar. Hel-

dige er de som får oppleve så sjeldne 

og vakre fugler! 

Ingen kan ta feil av hva man gjør 

på Leiker’n, på det tidligere Hanse-

jordet, nordøst for Stabekk. En godt 

nedslitt gressbakke mellom to fotball-

mål vitner om at stedet er i flittig bruk. 

Denne litt bortgjemte plassen, nesten 

skjult mellom boligene og trærne om-

kring, er på mange måter en typisk 

grønn lunge i Bærum.

Tidligere hørte Leiker’n til Østre 

Stabekk gård som ble utparsellert til 

boliger. Slik gikk det med veldig man-

ge gårder i Bærum som tidligere var 

en stor og fruktbar jordbrukskommu-

ne. Innimellom hus og veier som i dag 

setter sitt preg på kommunen, ble sli-

ke små plasser av og til spart. Leiker’n 

er bare fire mål stor, men betyr mye 

for trivselen.
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Voll velområde kan glede seg over små 

og store grønne lunger. Her er små 

gresskledde hjørner mellom veier, 

som i Almelien/Havna, der et fyldig 

kastanjetre gir plassen særpreg. I Voll 

terrasse er en liten plen og lekeplass 

mellom boligene, mens Øvrevoll ga-

loppbane er et stort, åpent landskap. 

Langs Eiksbekken på nordsiden av ga-

loppbanen finnes en spennende tursti, 

og på Jarmyra er det god plass til orga-

nisert idrett for mange grupper.

Både Eiksbekken og Lysakerelva 

renner gjennom området og turstiene 

innbyr til friluftsliv i nærmiljøet. Men 

ikke bare folk har glede av de blågrøn-

ne friarealene, artsmangfoldet er også 

rikt her – som så ofte er tilfellet når vi 

har vann og større sammenhengende 

grøntområder.

Elvebredden langs Eiksbekken be-

står av rik blandingsskog i lavlandet, 

rik edelløvskog og selve vannstrengen 

er kartlagt som viktig bekkedrag.

Området er variert og fint for alle 

som benytter det. Det er mye å se, 

VOLL VEL

1 HAVNA/ALMELIEN

2  ØVREVOLL GALOPPBANE

3 VOLL TERRASSE

4  EIKSBEKKEN

5  LYSAKERELVA

6 JARMYRA

7  ST. HALVARDS VEI LEKEPLASS

8  VED LIJORDET BARNEHAGE

høre og lukte, og stadig noe nytt å lære 

om naturen.

VILTKORRIDORER

Viltlevende dyr trenger til dels store 

områder. Når steder som før var skog, 

strand, vassdrag eller åker og eng, 

rammes av bebyggelse og veier som 

deler opp leveområdene, får dyrene 

problemer. De blir fortrengt. Med na-

turens infrastruktur, eller viltkorri-

dorer, får vi et sammenhengende belte 

med vegetasjon der viltlevende dyr 

kan ferdes helt eller delvis uforstyrret 

av menneskelig aktivitet. Hvis beltet 

derimot blir for smalt eller brutt på 

veien, blir dyrene igjen mer sårbare.

Vi har flere slike korridorer i Bæ-

rum, et godt eksempel er vegetasjons-

beltet langs Lysakerelva, som strekker 

seg fra Oslofjorden ved Lysaker til 

Bærumsmarka, og gjennom blant an-

net Voll velområde. I hele dette grøn-

ne beltet finner dyrene skjulesteder og 

næring. Vi kan også nevne viltkorri-

dorene i sundene over til Borøya og 

Voll terrasse. Barna 

trives med plen og leke

plass mellom boligene.

Havna/Almelien. 
En flott hestekastanje 
gir plassen særpreg.

Langs Lysakerelva har vi 

et rikt artsmangfold, deri-

blant rødlistede eller sjeld-

ne arter av fugl, sopp, mose 

og insekt, og i elva er det 

registrert flere fiskearter.
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Ostøya, som er viktige for hjortedyr. 

På Tanumplatået folder det seg ut 

en mosaikk av dyrket mark, skogholt 

og større sammenhengende skogom-

råder som holder dyrene godt skjult 

og gir dem korridorer der de kan fer-

des. Vi har også Øverlandsvassdra-

get med sine kantsoner som har stor 

verdi, blant annet som hekkeområde 

for uvanlige fuglearter, og for rådyr. 

Videre må vegetasjonsbeltet mellom 

Sandvikselva og Isielva nevnes som 

verdifull trekkvei for mange fugle-

arter. Til slutt tar vi med Lomma, en 

viktig landskapsøkologisk lunge som 

sammen med Sandvikselva og Isielva 

danner en sammenhengende korri-

dor fra sjøen til marka. 

Bærums holdning til viltkorri-

dorer og derigjennom naturmang-

fold, er nedfelt i kommuneplanens 

arealdel for 2017–2035:

“§ 11.1 Naturmangfold 

Områder registrert som viktige 

naturtyper i Bærum kommunes 

kartdatabase skal ivaretas.”

Med utfyllende retningslinje:

“Innenfor viltkorridorer som er 

registrert som viltkorridor (i Bæ-

rum kommunes kartdatabase) 

skal det ikke tillates tiltak som 

forringer viltkorridorens økolo-

giske funksjon. Alle tiltak som 

berører viltkorridoren må vurde-

res ut fra den samlede belastnin-

gen tiltakene vil ha på området. 

Det skal legges vekt på å opprett-

holde og helst forsterke/reetablere 

skogstruktur.”

Eiksbekken. Bekken 

renner gjennom bl.a. 

Eiksmarka og Voll Vel på 

sin ferd nedover til den 

munner ut i Øverlands

elva ved Løkeberg. Eiks

bekken er stort sett bare 

åpen gjennom Eiksmarka 

og Voll velområder. Ellers 

ligger den i rør.

Havna/Almelien. En barne

vennlig grønn lunge.
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Vinterstid ser man folk ta skiene fatt 

på turveiene.

TURVEIER

Turveiene i Bærum er viktige ferd-

selsårer for gående og syklende, og 

er selve ryggraden i kommunens 

grønnstruktur. «Alle» som skal ut og 

gå eller sykle, bruker turveiene. Tur-

veier og stier kan også være snarveier. 

Snarveier har stor betydning for barn 

og voksne når de skal raskt og trygt 

frem i det daglige. De er ikke minst 

viktige for at folk skal la bilen stå 

igjen hjemme og heller velger å gå når 

de skal utføre sine daglige gjøremål. 

Snarveiene bør sikres gjennom 

regulering. Hvis snarveiene stenges 

eller privatiseres, har vi gjort oss selv 

en bjørnetjeneste. 

Som mange steder i Bærum, preges 

Østerås av bolighus, både blokker, 

rekkehus og eneboliger. Mellom hus-

ene står høye trær av ulike slag, både 

furu, gran og bjørk. Ubebygde, men 

ikke ubetydelige grøntarealer på gate-

hjørner bidrar til naturmangfold og 

gir levemuligheter for insekter, blom-

ster og dyr. 

Her er flere snarveier, turveier 

og stier gjennom skogholt, i parken 

rundt Østerås kirke, eller langs Øst-

erås gård som har historiske røtter til-

bake til jernalder. Hester i luftegård-

en er et fint syn for dem som går tur 

langs innhegningen. Fra Østeråsen til 

Eiksveien kan du møte på eldre som 

trener kondisjon ute i det fri eller sko-

lebarn, og folk som skal med t-banen. 

ØSTERÅS VEL

1 VED ØSTERÅS SKOLE

2 EIKSVEIEN/FURURABBEN

3 VED ØSTERÅS KIRKE

4 FRA ØSTERÅSEN TIL EIKSVEIEN

5 MELLOM OTTO RUGES VEI OG

 ØSTERÅSEN

6  ØSTERÅS GÅRD

7 VED LØNNÅS BO- OG 

 BEHANDLINGSSENTER

Ved Østerås skole. Snar

vei mellom Nadderud

veien og skolen.

Fra Østeråsen til Eiks

veien. Gang og sykkelvei 

som brukes flittig av 

barn på vei til Eikeli skole 

og tbanereisende, men 

også av voksne og eldre 

som trener kondisjon ute.

104



“§ 11.3 Turveier 

I alle plan- og byggesaker skal 

turveier og stier/smett/snarveier 

søkes ivaretatt, jf. plankart og 

Bærum kommunes kartdatabase. 

I strandsonen skal kyststi søkes 

ivaretatt.”

Utdrag av kommuneplanens are-

aldel 2015-2030 for Bærum

Videre sier kommunen at den ikke 

bare skal bevare, men også utvikle et 

sammenhengende turveinett med le-

vende, blågrønne korridorer, fra byg-

gesonen til marka.

Tveskjeggveronika

Mellom Otto Ruges vei 

og Østeråsen. Det er 

mange stier og turveier 

på Østerås.

Ved Østerås kirke. Et lite 

treff ute i bakken en fin 

vårdag.

Søren Kirkegaard (1813–1855):
Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går 

meg til det daglige velbefinnende hver dag, 

og fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine 

beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så 

tung at jeg ikke kan gå fra den. Når man slik 

fortsetter å gå, så går det nok.
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Ansvarsart: Hvis minst 25 % av en 

arts bestand befinner seg i en kom-

mune eller i Norge, er det en ansvars-

art for kommunen eller for Norge. 

Kommunen eller Norge har da et sær-

lig ansvar for å ta vare på arten.

Artsmangfold: Se naturmangfold.

Biologisk mangfold: Se naturmang-

fold.

Biotop: Nokså ensartet område som 

er levested for et bestemt samfunn 

av dyr eller planter (f.eks. strandeng, 

blåbærgranskog, slåtteng, havstrand).

Grønnstruktur: Veven av mer eller 

mindre sammenhengende store og 

små naturpregede områder i byer og 

tettsteder.

Karakterart: En planteart som fin-

nes i ett bestemt plantesamfunn og 

mang ler i andre. Den kalles også 

 karakterplante. Det kan være en vilt-

voksende plante som karakteriserer 

voksestedets jordbunnsforhold.

Karplante: Karplanter er planter med 

kar som organer for transporten av 

vann opp gjennom stengelen eller 

tilsvarende vannledningsorganer. Be-

tegnelsen omfatter alle blomsterplan-

ter og dessuten høyere blomsterløse 

planter som bregner, kråkefotplanter 

og sneller.

Naturmangfold: Naturmangfold er 

alle de ulike variasjonene av liv som 

ORDLISTE

finnes i naturen. Begrepet omfatter 

dyr og planter i alle geografiske områ-

der og i ulike økosystemer. 

Naturtype: En ensartet,  avgrenset 

enhet i naturen som omfatter alt 

plante- og dyreliv og miljøfaktorer 

(f.eks. skog, kulturlandskap, kyst og 

havstrand). Naturtype brukes som en 

praktisk betegnelse på  økosystem-

typer.

Pollinering: Pollinering eller bestøv-

ning er overføring av pollen fra pol-

lenbærerne (en plantes hannlige de-

ler) til en plantes hunnlige deler, og er 

et ledd i plantenes befruktning.

Rødlistede arter: Arter som er truet 

av utryddelse eller utsatt for betydelig 

bestandsreduksjon. 

Se også www.artsdatabanken.no

Utvalgt naturtype: En naturtype 

som det skal tas spesielt hensyn slik at 

den ikke ødelegges, bygges ned eller 

fjernes. En utvalgt naturtype har en 

særskilt sikring etter naturmangfold-

loven.

Viltkorridor: Et sammenhengende 

belte med vegetasjon der viltlevende 

dyr kan ferdes helt eller delvis ufor-

styrret av menneskelig aktivitet.
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Naturvernforbundet i Bærum  vil rette en stor takk til alle som på dugnadsvis 

har gitt av sin tid og øst av sine kunnskaper for at denne boken kunne se dagens 

lys. Velforeningene i Bærum har også bidratt med kartlegging og nyttig infor-

masjon fra sine nærmiljøer. En rekke fotografer har velvillig stilt opp for å ta 

flotte bilder av våre verdifulle grønne lunger. 

Mange styremedlemmer har også bidratt. Finn Otto Kvillum, Morten  Bergan, 

Elin Kampenhaug og Sunniva Schjetne har med sine omfattende kunnskaper, 

deltekster og bidrag med fotografier utvilsomt høynet nivået på boken.    I nns atsen 

til Sunniva Schjetne som har ledet prosjektet, og Bente Tovik som har bearbei-

det og katalogisert alle foto, har vært helt avgjørende.

Og sist, men ikke minst, en stor takk til forfatter av tekstene, Wenche Landaas. 

Bidragsyterne har utvist et stort engasjement for prosjektet, og for naturverdi-

ene som er i fokus. 

STOR TAKK TIL ALLE.

Naturvernforbundet i Bærum

TAKK TIL BIDRAGSYTERE
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og Akershus (2019)), Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum (utgitt 
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rektoratet.no, sabima.no, biofokus.no, bevarmorket.no, baerum.kommune.no., 
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