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Årsmelding 2006 
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Styret, og dets ressurspersoner, har tilbakelagt et aktivt år med stort engasjement. Vi har 
bl.a. nedlagt mye arbeid i prosjektet ”Sikre verdifulle naturområder og kulturlandskaper 
i boligsonen”, og et betydelig antall timer gikk med under dugnaden for å fjerne den 
skadelige kjempebjørnekjeksen.  Les mer om vårt arbeid og våre innspill i 2006:

Administrativtarbeid
Styremøterogstrategisamlinger
Det ble avholdt 11 styremøter og 1 strategisamling, 
sistnevnte med det formål å komme frem til de 
saksområder NiB ønsker å prioritere.
 

MedlemsbladetNøttekråka
Det ble utgitt to medlemsblader i 2006; i hhv. 
februar og november. Nøttekråka sendes til alle 
medlemmer, og ble i november også sendt hjem til 
samtlige kommunestyrerepresentanter. Bladet leg-
ges ut i bibliotekene i Bærum, i kommunegårdens 
infohylle og i kommunestyresalens foajé.

OppgraderingavNiBshjemmesider
(www.baerumsnatur.no)
NiB la ut en stor mengde nytt stoff på nettsidene, 
som ble ajourført fortløpende med opplysninger 
om enkeltsaker, innspill til reguleringssaker, våre 
arrangementer og NiBs natur- og kulturarbeid 
generelt. Det arbeides med å gjøre sidene enda mer 
brukervennlige. 

Mediadekning
NiB har vært godt synlig i media, først og fremst 
i Budstikka, både i intervjuer, reportasjer og ved 
leserinnlegg. Gledelig var det også at styreleder Jan 
Schwencke var blant de nominerte til Budstikkas 
Årets navn (2005). Et tydelig tegn på at NiBs arbeid 
blir lagt merke til.  

Vervingavmedlemmer
Styret gikk aktivt inn for å verve medlemmer 
gjennom personlig henvendelse til venner og be-
kjente, naboer, deltakere på arrangementer m.m. 
Resultatet er oppløftende, da vi har lykkes i å verve 

hele 47 nye medlemmer! Dermed ble NiB det lokal- 
laget som vervet flest medlemmer lokalt i 2006. 
Ververesultatet utløser også en ”bonus” fra Norges 
Naturvernforbund.

NiBsøkteomogmottokøkonomisk
støttetilfølgendetiltaki2006:
– Kommunal støtte til bekjempelse av kanada-

gullris i Storøykilen: kr. 10.000.
– SMIL*-midler til slåttenga på Gjettumbråtan 

(Kolsås): kr. 6.000.
– Aktivitetstilskudd fra Norges Naturvernforbund 

til slåttenga på Gjettumbråtan: 
 kr. 7.000. (Midler overført til 2007.)
– LA21-midler: innvilget kr. 35.000 til kartleg-

ging av naturområder i Bærums boligsone.
– LA21-midler: innvilget kr. 28.000 til nett-basert 

undervisningsopplegg.
– Tilskudd fra Bærum kommune til vår drift:  

kr. 4.500 (som er en kraftig nedgang fra fjoråret, 
hvor vi mottok kr. 11.000).

(*SMIL = spesielle miljøtiltak i landbruket)

Andreorganisasjoner-medlemskap
ogstøtte
NiB er medlem i Oslo og Omland Friluftsråd, 
Jarmyras Venner og Lysakervassdragets Venner. 
NiB støttet Aksjon for drift av Kolsåsbanen med  
kr. 500,- i 2006.

Miljøvernprisen2005 ble på årsmøtet 
(2006) delt ut til Morten Bergan, leder 
av Norsk Ornitologisk Forening (Oslo 
og Akershus), for hans utrettelige arbeid 
med å bevare unike naturverdier på 
Fornebu.
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Arrangementer:
Årsmøtet21.mars:
Siste del av møtet ble som vanlig avsatt til foredrag, 
åpent for alle. I 2006 var det dr.juris Carl A. Fleis-
cher som snakket engasjert om juridiske aspekter 
ved markagrensen, den varslede særloven for Oslo-
marka, plan- og bygningsloven og kommunens bruk 
av dispensasjoner m.m.
Åpent møte ble holdt på Bekkestua bibliotek 23.11. 
Foredragsholder og leder for Huseby-aksjonen, 
Margrethe Geelmuyden, formidlet sine erfaringer 
fra arbeidet med å bevare grønne lunger i boligsone. 
Ca. 30 møtte frem til et interessant foredrag med 
påfølgende meningsutveksling. 

NiBharhattfokuspå
følgendesaker:
NyttLA21-prosjekt–dennegang
kartleggingavgrønneområderi
boligsonen
Også i 2006 fikk NiB glede av kommunens LA 
21-midler. Vi mottok 35 000 kroner til et prosjekt 
med den dekkende beskrivelsen ”Sikre verdifulle 
naturområder og kulturlandskaper i boligsonen”. 
 Det ble nedsatt en prosjektgruppe som fikk 
en stri tørn med å få kartlagt og systematisert om- 
rådene. Etter avtale med Bærum Velforbund ble alle 
velforeningene i Bærum tilskrevet  med anmodning 
om å rapportere tilbake på et vedlagt registrerings-
skjema. Hensikten med å trekke inn velforeningene 
var å gi prosjektet en mest mulig lokal forankring. 
Responsen fra velforeningene var rimelig god, selv 
om vi gjerne hadde sett den bedre. For å komme 
i mål med kartleggingen og beskrivelsen av om-
rådene, måtte hele styret trå til. Prosjektet la beslag 
på mye av styrets kapasitet i 2006. Prosjektet 
videreføres i 2007.

Fornebu/LilløyplassenNaturhus
Lilløyplassen ligger naturskjønt til med mange 
muligheter for naturopplevelser, et stenkast fra den 
kommende Fornebyen. NiB har gjennom flere år 
arbeidet aktivt for å synliggjøre naturverdiene i 

området. NiBs styreleder Jan Schwencke, presen-
terte stedet på miljø-workshop i  februar og på ”Vill 
natt”-arrangementet på Fornebu i mai. Skoleklasser 
ble invitert til Lilløyplassen i forbindelse med ”Vill 
natt”-arrangementet, hvor Naturhuset og NiB 
sto klare med et program om naturstier, trær og 
fugletårnet. 
 Plan- og miljøutvalget i kommunen fant også 
tid til å besøke stedet på forsommeren, et besøk 
som var svært vellykket. Ordføreren, flere politikere 
og representanter for kommuneadministrasjonen, 
Rune Aanderaa fra SABIMA (Samarbeidsrådet 
for biologisk mangfold), og entomolog Lars Ove 
Hansen deltok. Arrangementene avstedkom flere 
omtaler i Budstikka, med oppslag om bl.a. fuglelivet 
på Fornebu.
 Et springende punkt i den videre utvikling av 
Lilløyplassen, er at det bevilges lønn til en daglig 
leder av natursenteret og til prosjekter i regi av 
stedet. Alt arbeid som er nedlagt hittil, både med 
huset/plassen og barne/ungdomsarbeidet, er utført 
uten godtgjørelse. 

Dobbeltsporetjernbanemellom
SandvikaogLysaker
NiBs styreleder fulgte opp saken i samarbeid med 
”dobbeltsporet.no” (som består av berørte velfor-
eninger). Det store spørsmålet var knyttet til valg 
av teknisk løsning: sprengt eller boret tunnel, hvor 
sistnevnte er den mest miljøvennlige – og kostbare 
– løsningen. Med støtte fra SINTEF valgte NSB 
sprengt løsning, og mener miljøet likevel vil bli 
ivaretatt tilfredsstillende. NiB har også arbeidet for 
at riggområdene ved Bjørnegård og Store Stabekk 
blir tilbakeført slik de var. 

TurstilangsEngervannet
Kommunen har vedtatt å anlegge tursti langs Enger-
vannet, på jernbanesiden – til tross for at forsknings-
rapporten fra Siste sjanse og eksperter konkluderer med 
at en tursti vil være svært skadelig for det biologiske 
mangfoldet, og særlig de sårbare fugleartene. NiB 
stiller seg uforstående til at kommunen kan overkjøre 
forskere og eksperter som har uttalt seg klart negativt 
om en tursti her.
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Skiltingavnaturstienmellom
GjønnesogBallerud,Bekkestua
NiB fikk kommunal støtte til skilting av naturstien fra 
Gjønnes til Ballerud. Høsten 2006 ble ti informasjons-
skilt montert på dugnad. Naturstiens oppsynsmann, 
Olav Hamar, har gjort en fin jobb med skilting og 
vedlikehold av stien.

Vellykketslåttpåkulturengapå
Gjettumbråtan
Slåttenger eller blomsterenger er en truet vegeta-
sjonstype som har stor betydning for artsmang-
foldet. NiB er i gang med en ny dugnadsperiode 
på fem år med SMIL-midler* til prosjektet. Under 
årets arbeid fikk vi god kontakt med gårdbruker 
Petter-Emil Steen på Gjettum gård, som tilbød oss 
å bruke traktorveien fra gården til enga, slik at vår 
(lånte) tohjuls slåmaskin kunne tas inn denne veien. 
(*SMIL = spesielle miljøtiltak i landbruket)

BærumLA21-turveiselskap
Turveiselskapet består av representanter for Oslo og 
Omland Friluftsråd, Bærum Velforbund, Bærum 
Turmarsjklubb og Naturvernforbundet i Bærum, 
og bistår Natur- og idrettsforvaltningen i arbeidet 
med turveier i Bærum og deres tilstøtende arealer. 
Finn Otto Kvillum var NiBs representant og nest-
leder i turveiselskapet i 2006.   
 Av saker turveiselskapet engasjerte seg i, bør 
nevnes høringsuttalelsen til Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og naturopplevelse med innspill om 
tiltak som kommer friluftslivet til gode. Nevnes bør 
også et møte med Skiforeningen, med anmoding 
om tilrettelegging av skiløyper i nærområdene slik 
at bilbruk unngås. En stor sak var kyststien mellom 
Sarbuvollen og Strand som det dessverre ser ut til 
ikke å bli noe av, grunnet motstand fra grunneierne. 
Det ble avholdt møter med relevante personer i kom-
muneadministrasjonen for å prøve å få til tiltak som 
kan komme hageavfall og annen forsøpling langs 
turveiene til livs. Denne saken forfølges i 2007. 

Dugnader
NiB har utført ryddedugnader rundt Lilløyplassens 
Naturhus og Storøykilen (Fornebu), vi fjernet søppel 

i og ved Skallumdammen (Bekkestua) og ved Koksa 
(Fornebu).  Den største innsatsen ble imidlertid nedlagt 
på oppdrag av kommunen, med å fjerne kjempebjørne-
kjeks, hvor også medlemmer utenfor NiBs styre deltok 
på en forbilledlig måte. Forekomster ble først og fremst 
fjernet i området fra Engervannet til Seterbekken. 
Midlene fra dugnadene er viktige inntekter for NiB.

UndervisningviaInternett
I forbindelse med naturstien ved Bekkestua fikk NiB 
tidligere laget et vegetasjonskart over ”hundremeter-
skogen” mellom Ballerud og Gjønnes. Dette kartet 
ligger til grunn for nettsider som NiB, i samarbeid 
med biolog, utarbeider til bruk i skoler. Prosjektet er 
støttet med LA21-midler fra kommunen. Arbeidet 
med nettsidene vil bli ferdigstilt i 2007.  

Jarmyra
Jarmyras Venner (JV) og NiB har gjennom flere år 
samarbeidet for å forhindre at det skulle anlegges 
kunstgressbane for fotball på store deler av Jarmyras 
gresslette, med den følge at allmennheten vil ute-
stenges og Jarmyras åpne preg innskrenkes kraftig. 
JV og NiB har i sine klager bl.a. vist til regulerings-
planen og de usikre grunnforholdene. Vi har videre 
påpekt at oppgradering av Kolsåsbanen og nye til-
kjørselsveier til husene på Jarmyra også vil redusere 
friarealet på Jarmyra. Utfallet i saken ble dessverre at 
Plan- og miljøutvalget (PMU) godkjente planene for 
et kunstgressanlegg. Før endelig behandling i PMU 
inviterte JV og NiB Høyres kommunestyregruppe 
til informasjonsmøte om Jarmyra, hvor flere sentrale 
personer stilte. Til tross for en rekke klager under-
veis i prosessen og at rådmannen frarådet å bygge 
idrettsanlegget, har et politisk flertall i kommunen 
godkjent utbyggingen. Saken er et eksempel på hvor 
sterkt den organiserte idretten står, holdt opp mot 
flertallets behov, det enkle friluftsliv og bevaring av 
grønne lunger i boligsonen.

Jordbru
Det har vært et betydelig engasjement gjennom flere 
år for å beskytte naturkvalitetene og kulturland- 
skapet på Jordbru mot bygging av skiskytingsarena og 
trialbane. I mai deltok styret på en befaring i området 
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sammen med kommunens Plan- og miljøutvalg, 
med påfølgende folkemøte i regi av Skui Vel. Stort 
oppmøte og kraftig motstand ble registrert. Skui Vels 
forslag om alternativ beliggenhet for skiskytingsarena 
og trialbane på Sollihøgda i Hole kommune, støttes 
av NiB, et flertall i Bærum kommunestyre og Hole 
kommune. NiB har samarbeidet tett med Skui Vel i 
denne saken som endte med at kommunestyret av-
viste idrettens reguleringsforslag.
 Et punkt i kommunestyrets vedtak innebar at 
nåværende idrettsaktiviteter kan opprettholdes på 
gjeldende vilkår, dog slik at en skånsom tilretteleg-
ging av løypenettet tillates. Det forelå derfor ganske 
snart en søknad fra idretten om en slik utvidelse. 
Denne ble avvist av Plan- og miljøutvalget. En klage 
på dette vedtaket ble også avvist.
 Det ble utarbeidet en faglig rapport over natur-
verdier og biologisk mangfold på Jordbru der bl.a. 
NiB står som en av oppdragsgiverne.

Høringsuttalelseroginnspilli
naturvernsaker

Isi
Ny reguleringsplan for Isi Miljøpark (avfalls- og 
gjenvinningsområde, turvei) ble lagt ut til offentlig 
ettersyn, hvor NiB kom med uttalelse. NiB ga sin 
tilslutning til mye av det som reguleringsplanen 
legger opp til, bl.a. ved at arealbruken begrenses, 
det opprettes grønne buffersoner og natur- og kul-
turvernområder m.m. NiB understreket at avfalls-
anlegget fortsatt vil fremtre som et fremmedelement 
i et meget rikt og sårbart kultur- og naturlandskap. 
For området hadde det vært best om virksomheten 
kunne legges til andre mer industripregede områder, 
evt. i samarbeid med omliggende kommuner.  Til 
slutt påpekte NiB behovet for å utforme anleggene 
slik at de glir best mulig inn i landskapsbildet.

Franzefossveien19
(”Franzefossbyen”)
NiB sendte inn kommentarer til et konsekvens-
utredningsprogram for Franzefossveien 19, og ba 
om at det blir utredet et alternativ der bygging av 
en gjenvinningsindustri inngår. Gruvegangene bør 

kunne brukes til gjenvinningsindustri for derved å 
spare verdifulle og umistelige natur- og kulturarealer 
andre steder i kommunen.

VestreJong(delavriggtomten)
–BjørnegårdIdrettsparkmed
tilstøtendelandbruksareal
NiB sendte i februar inn merknader til regulerings-
plan for ovennevnte.
 Jernbaneverket fikk tidligere godkjent å bruke 
jordet som riggtomt for nytt dobbeltspor Sandvika-
Asker, forutsatt at den skulle tilbakeføres til land-
bruk når anleggsperioden var over. Imidlertid ønsker 
grunneieren å utnytte området til boligbygging 
m.m. istedenfor at det skal tilbakeføres til landbruk 
– som er i overensstemmelse med Landbruksplan 
for Bærum der det er vedtatt at: ”Vern av dyrket og 
dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende premis-
ser i arealplanleggingen.”  Vi frykter for følgene hvis 
riggtomten blir nedbygget og ikke tilbakeført til 
landbruk. Det vil gjøre det lettere å omdisponere 
nye deler av dette sammenhengende landbruks-
arealet (nabogårdene Vestre Jong, Østre Jong og 
Bjørnegård) til boliger eller andre formål slik at det 
til slutt kun blir et inneklemt jordbruksareal, med 
ytterligere press for boligbygging. NiB påpekte også 
at to fulle fotballbaner samt to flerbruksområder vil 
ta for mye av det som igjen kan bli dyrket jord. Vi 
mener derfor at én fotballbane og ett flerbruksom-
råde må være nok. Vi har i så måte et ansvar overfor 
kommende generasjoner fordi vi aldri kan vite når 
en global matvareknapphet kan melde seg. NiB ba 
om at grunneierens utbyggingstiltak avvises.

Kommunedelplanforfysisk
aktivitetognaturopplevelser2007-
2010medhandlingsplaner
NiB sendte inn en fyldig høringsuttalelse i april 
2006. Her minnet vi om at man bør være varsom 
ved bl.a. bygging av idrettsanlegg som berører 
kulturlandskap, kulturminner og biologisk viktige 
kvaliteter. Bærum er under konstant utbyggings-
press, hvor grønne verdier lett blir skadelidende. Ser 
man nærmere på friluftslivet, spiller det mer på lag 
med naturen og bør derfor få større oppmerksomhet 
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i form av tilrettelegging, der slikt anses påkrevet. 
For øvrig kom vi med innspill angående kyststien 
Sarbuvollen-Strand og underganger for turveier/
stier ved sterkt trafikkerte veier som Griniveien og 
Bærumsveien (Jarfyllingen). NiB støttet også etable-
ringen av et samarbeidsutvalg for friluftsliv i Bærum, 
som er foreslått i handlingsplanen for aktiviteter 
i 2007-2010. Videre støttet vi tiltak for ”Lilløy- 
plassen Naturhus, med egen naturgruppe”, og 
foreslo at det i handlingsplanen avsettes lønnsmidler 
til en driftsleder som skal samkjøre aktivitetene ved 
Lilløyplassen naturhus. 

Fylkesdelplanforkulturminner
ogkulturmiljøeriAkershus2007
–2018
I en felles høringsuttalelse med Tanum Vel og NOA 
(Naturvernforbundet Oslo og Akershus) ba vi om 
at Tanumplatået og de nedre delene av Svartoråsen 
og Ringiåsen, opprettes som et kulturmiljøområde 
etter kulturminnelovens § 20. Verneverdiene er  
dokumentert og velkjent; kulturlandskapet på 
Tanum er av nasjonal verdi og bør nå få sitt lov-
messige vern. Vi minnet også om at kommunen i 
2003 vedtok et innspill om boligbygging på deler av 
gårdene Skui og Kveise som ligger på Tanumplatået. 
NiB frykter at verneverdiene gradvis vil forfalle og 
at samhørigheten mellom kulturminnene og det 
historiske kulturlandskapet går tapt.

Løkenjordet,RudHauger
På noe av landets beste matjord, nedenfor Kolsås, 
ble Plantasjens nybygg oppført. I et debattinnlegg i 
Budstikka, kalte vi dette for ”Et skrekkens monu-
ment”. NiB hadde tidligere foreslått at dette store 
jordet skulle tilbakeføres til landbruksområde etter 
at det i kommuneplan 1990 ble avsatt til utbyg-
gingsområde. Vi henviste til Landbruksplan for 
Bærum (1999) med kommunestyrets vedtak ”Vern 
av dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende 
premisser i arealplanleggingen.” Det politiske fler-
tallet var likevel enig i at jordbruksområdet kunne 
nedbygges(!). Fylkesmannens miljøvernavdeling 
støttet oss ved å reise innsigelse mot at dette lett-

brukte og fulldyrkede jordarealet skulle nedbygges, 
men fylkesmann Hans J. Røsjorde trakk innsigelsen 
i meglingsrunden med kommunen. Nå planlegges 
det videre boligbygging på resten av Løken-jordet, 
til tross for landbruks- og miljøvernministerens 
rundskriv med overskriften ”Vern om jorda og 
kulturlandskapet - kommunenes ansvar innenfor 
nasjonale mål”. 

ReguleringsplanforGml.
Lommedalsvei123
Gml. Lommedalsvei 123, som grenser til Lomma litt 
ovenfor Spikerbruksfallet, er avsatt til boligområde i 
kommuneplanen. Dette er nok et eksempel på at bit-
for-bit-nedbyggingen av Bærum fortsetter, til tross 
for at de fleste partienes valgprogrammer fremhever 
bevaring av de grønne verdiene. Kommunens grønne 
verdier og gjenværende landbruksjord vektes lite når 
et diskutabelt boligbehov oppstår. I høringsuttalel-
sen trekker vi frem de rikspolitiske retningslinjene 
for vernede vassdrag som krever et 100-metersbelte 
langs vassdragene for å sikre verneverdiene i dem. 
Selv bestemmelsene og retningslinjene til kommu-
neplanens arealdel 2002-2020, som fastslår at det 
langs Lomma er en byggeforbudssone på 30 meter, 
brytes i den sydlige delen av planområdet. 

ØverlandØstre
NiB sendte felles høringsuttalelse med Bærumsmar-
kas Venner (BV), hvor vi tok opp ulike forhold rundt 
den godkjente boligbyggingen og tilhørende p-plass 
for 250 biler. Vår konklusjon var at (1) prosjektet 
bryter med de vedtatte planene for kulturvern, 
landbruk og miljø, (2) planområdet overskrider på 
ett sted (del av Murenveien) det arealet som politi-
kerne tok stilling til og vedtok da kommuneplanens 
arealdel ble behandlet 4. juni 2003, (3) prosjektet tar 
ikke nødvendig hensyn til kulturminnet Bispeveien/
Pilgrimsleden ved at det er avsatt for kort avstand 
mellom dette og boligfeltene. Samtidig foreslo vi 
at parkeringsplassen tas ut av planene og den nå- 
værende parkeringsplassen nedenfor Gml. Ringe-
riksvei vurderes utvidet i forbindelse med bolig- 
prosjektet til Øverland Vestre, samt at ny adkomst-
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vei til Øverland Vestre nederst i gårdens hageanlegg 
skrinlegges og eksisterende atkomstvei på nordsiden 
av veien oppgraderes og benyttes isteden. 
BV og NiB beklager på det sterkeste at kommu-
nestyret bøyde av for grunneierens ønske og tillot 
nedbygging av dette området, og at de vedtatte 
overordnede planene for kulturvern, landbruk og 
miljø ble tilsidesatt. 

Skytterkollen
NiB , Bærumsmarkas Venner og Den Norske Turist-
forening sluttet seg til et brev som Oslo og Omland 
Friluftsråd sendte til Bærum kommunestyre med 
anmodning om ikke å vedta  bygging av hotell og 
konferansesenter på Skytterkollen. Blant mange 
forhold trekkes frem at Skytterkollen befinner seg 
i Marka, at tiltaket bryter med Miljøverndeparte-
mentets retningslinjer for planbehandling i Marka 
(1986) og at regjeringen arbeider med en ny særlov 
for Oslo-marka. 

Medlemstallogstyretssammensetning

Medlemstallpr.31.12.2006

Totalt antall medlemmer i NiB er 917. 
Dette er en økning på 53 medlemmer sammenlignet med året før.

Styret i 2006
Leder   Jan Schwencke
Nestleder  Finn Otto Kvillum
Styremedlem  Terje Sørensen
     Zsuzsa Fey
     Gry Thune Young 
     Wenche Landaas

Varamedlem  Tomas Sydberger  
     Trygve Chr. Hansen
     Sunniva Schjetne
     Erik Wibe Due

Revisor   Svein Skreppen

Sekretariatsleder  Terje Sørensen

Valgkomité  Tom Ekeli (leder)
     Torbjørn Endal
     Andreas Haslum
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