
Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2014

Innkalling til årsmøte
i  Naturvernforbundet i Bærum

Tirsdag 1. april 2014 kl. 18.00 i
Storsalen

Bekkestua bibliotek

VEL MØTT!

Program
Kl. 18.00 Årsmøte

 1 Konstituering

 2 Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen

 3 Godkjenning av årsmeldingen og regnskapene for Naturvernforbundet i Bærum 

  og Naturvernopplysning

 4 Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2014 (deles ut på møtet)

 5 Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

 6 Valg av to utsendinger til NOAs årsmøte

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kringle

 

Kl. 20.00 Åpent møte for alle interesserte

 • Utdeling av Miljøvernprisen for 2013

 • Foredrag av seksjonssjef Ellen Lie hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus om 

  temaet “Ivaretakelse av naturmangfoldet – hvilke virkemidler som kan være 

  effektive”.                                                            

  Deretter dialog mellom foredragsholder og årsmøtet.

Bjørn Kåre Salvesen
Styreleder

(sign)
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ÅRSMELDING 2013
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Foreningen har hatt et godt år i 2013. Vi deltok, representert av undertegnede, på Natur-
vernforbundets landsmøte i Trondheim i starten av september. Det var meget inspirerende 
å se at det er så mye aktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 Naturvernforbundet i Bærum hadde i oktober et kystsone-seminar, et arrangement som 
grundig satte  kystsonen  på agendaen. Kommunen var godt representert  på seminaret, og 
reguleringsplaner som kommer i fremtiden vil inneholde forpliktende bestemmelser om 
kystsonen. Vi fikk dog ikke i denne omgang gjennomslag  for en egen  kystsoneplan, noe 
vi hadde håpet på.
 NiB har hatt et godt verveår, og ved utgangen av året var vi over 1200 medlemmer, 
ikke dårlig når mange foreninger i kommunen sliter tungt med medlemstilgangen. Vi har 
absolutt inntrykk av at våre synspunkter blir lagt merke til, og  det siste  året har vi da også 
markert oss kraftig i lokalpressen.
 Ved inngangen til det nye året vet vi at slaget vil stå om en fornuftig forvaltning av Fossum-
området, der utnyttelsen av det naturskjønne området nær Bogstadvannet ikke må bli for inten-
siv, om naturkvalitetene skal bevares. Videre vil vårt initiativ om å åpne bekker og bringe fram 
de historiske navnene til denne delen av vår natur bli viktig. Kall det gjerne småskala-
naturvern, men det er likevel noe  som gir god opplevelse i vårt nære miljø. Men framfor 
alt ser vi fram til jubileumsåret 2014, der naturvernet i Norge fyller 100 år.
Bjørn Kåre Salvesen, leder

Styremøter og informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 11 styremøter og et strategi- og 
plan leggingsmøte i 2013. Mye informasjon ble 
utvekslet internt i NiB pr. e-post.

Medlemsbladet Nøttekråka
Hovedoppslagene i årets to numre av Nøt-
tekråka var Innspill til planprogrammet for 
kommuneplan 2013-30 og Kystsonen.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.no)
Nettsidene blir kontinuerlig oppdatert, spe-
sielt sidene ”Aktuelle saker”. Her legges ut 

informasjon fortløpende bl.a.om hørings-
uttalelser,innspill/merknader til plansaker, 
presseklipp og dugnader. Også den elektroniske 
versjonen av Nøttekråka legges ut fortløpende.
På NiBs Twitter-konto (http://twitter.
com/baerumsnatur) legger vi mest ut 
informasjon om dugnader og hjemmesi-
deoppdateringer. Vi har et Picasa webal-
bum for NiB (https://picasaweb.google.
com/110272802777427312704). Her har 
vi lagt ut bilder fra slåttedugnadene og av blom-
stene på Gjettumbråtan, historiske bilder fra 
Gjettumbråtan og noen bilder fra tidligere års 
utdeling av Miljøvernprisen. Vi tenker å legge 
ut enda flere bilder etterhvert. I 2013 hadde vi 
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599 sidehenvisninger og 476 unike brukere på 
NiBs hjemmesider.

Mediedekning/Omtale
NiB var godt synlig i Budstikka med debattinn-
legg og innspill som gjaldt NiBs saker. 
 Blant sakene som ble omtalt var: Planer 
for skianlegg (Vestmarka), Beiting i Stubberud 
skogpark, Fikk 65 nye medlemmer (omtale 
årsmøte), Miljøverner hedret med pris (Rigmor 
Arnkværn), Politikere har sviktet i fortettingen 
(boligbygging), Hvor blir det av planen ? (kyst-
soneplan), Jordvern i Bærum, Høyere, tettere, 
grønnere (arealstrategi), Idrett eller kornåker ? 
(Smiejordet), Vi trenger Fylkesmannen.

Politikerkontakt
Vi har hatt kontakt med politikerne om enkelte 
saker. Styremedlem Bo Wingård (BW) presen-
terte Bærums blågrønne liste for Planutvalget 
11. april, styret hadde dialogmøte med leder av 
MIKK-utvalget Bjørn Røtnes 14. august, BW 
møtte i MIKK-utvalget 12. desember om Bæ-
rums Blågrønne liste, BW møtte varaordfører 
Ole Kristian Udnes 19. desember om revita-
lisering av Bærum Elveforum (sammen med 
Morten Heldal Haugerud fra Bærum Natur- og 
Friluftsråd). 

Kontakt med administrasjonen 
Styremedlem Bo Wingård hadde møte med Tek-
niske tjenester 17. september om Bærums Blå-
grønne liste, befaring med Bærum Elveforum 
6. november langs Sandvikselva og Isielva, møte 
med Kjell Berge i Geodataseksjonen 4. desember 
om Bærums Vassdragsatlas, flere møter med 
vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen og 
fagkonsulent for vassdragene Morten Merkes-

dal. Styret har hatt dialogmøte med skogsjefen 
i Bærum kommune Terje Johannesen. 

Foredrag
Styremedlem Finn Otto Kvillum har holdt 
foredag på Haslum seniorsenter om Naturvern-
arbeidet i Bærum.

Påskjønnelse
Styremedlem Finn Otto Kvillum ble påskjøn-
net med en utmerkelse for frivillig innsats da 
Frivillighetsprisen 2013 ble delt ut 5.desember. 
Diplomet var bl.a. undertegnet av ordfører Lis-
beth Hammer Krog. F.O. Kvillum er 83 år og er 
inne i sitt 23. år som aktiv i Naturvernforbundet 
i Bærum. I løpet av disse årene har han vært leder 
i 7 år og nestleder i 5 år. Vi gratulerer !

Mottatt i økonomisk støtte og 
bidrag i 2013
• Fra Bærum kommune for støtte til driften: 

kr. 34 000
• Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

skjøtsel av kulturenga på Gjettumbråtan: kr. 
10 000

• Fra Bærum kommune for bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks samt søppelrydding i 
Storøykilen og langs Kyststien på Fornebu, 
til sammen kr. 87 100,-

• Skjøtsel (slått) Lilløyplassen kr. 5 000,- (Mid-
ler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

• Grasrotmidler fra Norsk Tipping: 
 kr. 1 976,-
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Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 2013, 12. mars
Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Røde Kors 
huset, Sandvika, med 21 deltakere. 
 Under den åpne delen av årsmøtet ble Mil-
jøvernprisen for 2013 tildelt Rigmor Arnkværn. 
Hun har nedlagt et betydelig arbeid i saker 
som angår natur- og friluftsliv, både som leder 
i  Bærum Natur- og Friluftsråd og i forskjel-
lige andre organisasjoner. Forteller Georgiana 
Keable holdt foredraget ”Trær-myter, eventyr, 
naturvitenskap” samt fortalte egne historier.
 For nærmere detaljer om årsmøtet, les pro-
tokollen som står etter innkallingen.

Julemøte for dugnadsdeltagere
I forkant av styremøtet 11. desember var med-
lemmer som deltar på dugnader invitert til NiBs 
julemøte på Bekkestua bibliotek. Det ble servert 
hjemmelaget pai og hjemmebakte kaker. 
 Leder Bjørn Kåre Salvesen hadde et innlegg 
om kulturminner i marka.

Deltakelser 
Leder Bjørn Kåre Salvesen har vært NiBs 
kontaktperson til Oslo og Omland Friluftsråd 
(OOF), hvor han er varaordfører.
 Han deltok også på Naturvernforbundets 
landsmøte i Trondheim 30. august til 1. sep-
tember.
 Styremedlem Bo Wingård har vært NiBs 
representant i Bærum Elveforum.
 Styremedlemmene Finn Otto Kvillum, 
Bodvar Vandvik, Aud Karlsrud og Anne Ryg 
deltok på møter for å bidra til utforming av 
forslag til Strategier for Naturvernforbundet i 
Oslo og Akershus 2014-2018  

 Styremedlem Zsuzsa Fey og medlem Hen-
ning Spjelkavik har deltatt på slåtte- og rakedug-
nad på Fornebu for å ivareta dragehodeplanten. 
De har også deltatt på Naturvernforbundet i 
Asker sin slåtte- og rakedugnad på Svendsrud-
myra i Asker.

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

Myndigheter 
• Natur- og idrett i Bærum kommune 
• Plan- og bygningstjenesten i Bærum kom-

mune 
• Politiske partier 
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkeskommunen, spesielt vedr. kulturmin-

ner

Naturvernforbundets fylkeslag og 
sentralenheten 
– Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

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

– Naturvernforbundet 

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

er medlem) 
– Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) (der 

NiB er medlem).
– Norsk Ornitologisk Forening, avd. Asker 

og Bærum 
– Jarmyras Venner (der NiB er medlem) 
– Lysakervassdragets Venner   
– Bærum Elveforum (der NiB deltar) 
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Velforeningene i Bærum 
– Velforeninger  i saker som faller inn under 

NiBs formålsparagraf. I 2013 må spesielt 
nevnes Skui Vel og Tanum Vel . 

Faggrupper 
– BioFokus 
– SABIMA (Samarbeidsrådet for Biologisk 

Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan 12-
14. august
Årets slåtte- og rakedugnad ble gjennomført 
tre kvelder på rad i midten av august. Parallelt 
med slåtten og etter at den var ferdig ble gresset 
raket sammen, og deretter fraktet ut fra enga. 
Vi var heldige med været - tross bygevær og 
regn på dagtid fikk vi arbeide i oppholdsvær på 
kvelden. Totalt 14 personer fra NiB og andre 
slåtteentusiaster bidro. Tusen takk for hjelpen!

Verving av medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2013. Vårt mål er 
at 1,5 prosent av Bærums innbyggere skal være 
medlemmer. NiB hadde vervekampanjer tre 
søndager i mai og tre søndager i september/
oktober på ulike utfartsparkeringer ved marka. 
Ververesultatene på disse stedene ble samlet sett 
gode grunnet godt vervemateriell og innførte 
faste rutiner for registrering, m.m.   
 NiB har utarbeidet notatet ”10 gode grun-
ner til å melde seg inn i Naturvernforbundet i 
Bærum” til bruk ved verving, som vi deler ut til 
dem som vil tenke seg om først.

Dugnader 
Våre betalte dugnadsoppdrag har bestått av å 
bekjempe kjempebjørnekjeks og å fjerne  søppel.
 I tillegg er det utført slått på Gjettumbråtan. 
Dugnadene er utført av styrets og valgkomiteens 
medlemmer og frivillige medlemmer. Dug-
nadsgruppen utenom styret og valgkomiteens 
medlemmer har bestått av:
Ulrike Bär, Bjørn Berre, Eva Bjerkmann, Eva 
Cappelen, Tom Danielsen, Stein Davidsen, June 
og Christian Eitrem, Torbjørn Endal, Gunnar 
Fimland, Olav Hamar (også Naturstien), Karin 
Kilset, Wenche Landaas, Bela Laszlo, Nina Lil-
legraven, Margrethe Meo, Sattar M. Nekandesh, 
Per Nervold, Kurt Oppdøl, Jan Schwencke, 
Kåre Smeland, Bjørn Spjelkavik, Henning 
Spjelkavik, Anneka og Carl Christian Rødskog, 
Anne og Gunnar Wingård, 
 Vi takker disse for en uvurderlig innsats for 
NiB!  

Kjempebjørnekjeks: Denne omfattende dugna-
den ble organisert av Finn Otto Kvillum.
 Bekjempelse av kjempebjørnekjeks startet 
ved St. Hans tider og ble avsluttet i september. 
Det gikk med 260 timer. Oppdragsgiver var 
Bærum Kommune.   

Søppel: Søppelplukking ble utført langs kyst-
stien fra Holtekilen til Langoddveien og rundt 
den indre delen av Storøykilen og Lilløyplassen 
Naturhus den 14. mai og 17. september. Opp-
dragsgiver var Bærum kommune.

Kystsoneseminar 15.10.2013
Seminaret på Bekkestua bibliotek hadde 51 
deltakere.
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 Målet for NiB var å belyse utfordringer i 
forbindelse med vern av kystsonen og få frem 
at Bærum trenger en egen kommunedelplan for 
å sikre kystsonen best mulig. Etter foredragene 
var det paneldebatt med politikere fra Høyre, 
Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet.
 Ordstyrer var Budstikkas samfunnsredak-
tør Tor Christian Bakken.

Høringsuttalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid

De fleste av NiBs høringsuttalelser og merkna-
der/innspill kan leses i sin helhet på NiBs nett-
sider, www.baerumsnatur.no under ”Saker”   

Merknader til forslaget til planprogram for 
områderegulering på Fossum

16.02.2013
I våre merknader til planprogrammet la vi 
særlig vekt på at mesteparten av Smiejordet 
må bli spart for nedbygging og at kantsonen 
mot Bogstadvannet og Lysakerelva skal 
bli så bred at den sikrer naturverdiene der. 
Likeledes at boligene nærmest Bogstadvan-
net må utformes slik at de i størst mulig 
grad balanserer med Bogstad gård og dens 
landskap på motsatt side av vannet. I til-
legg til våre merknader sluttet vi oss til Bærum 
Natur- og Friluftråds merknader i deres brev av 
15.02.2013.

Avfall og metallgjenvinning AS har søkt om 
endret tillatelse på grunn av flytting innenfor 
Isi Miljøpark

Felles høring fra Bærum Natur-  og Friluftsråd, 
NiB og Skui Vel.  08.03.2013

Ved behandlingen av søknaden bes Fylkes-
mannen ta tak i hele forurensningsproble-
matikken fra Isianlegget. Dette er en god 
anledning til å sørge for at tilstanden blir 
bedret og at ytterligere forurensinger ikke 
blir tilført Isivassdraget. Det dreier seg om 
tiltak for å få kontroll over og forhindre 
forurensningen fra tidligere, nåværende og 
fremtidige Isianlegg.

Merknader til forslag til Planprogram for 
detaljregulering med konsekvensutredning, 
lokalt skianlegg Franskleiv, Bærum kommune. 

Felles merknader fra Bærum Natur- og Frilufts-
råd, Naturvernforbundet i Bærum, Tanum Vel, 
Asker og Bærum Historielag

01.03.2013
• Store deler av Bærums befolkning og mange 

fra Asker har Vestmarka som tur- og aktivi-
tetsområde med Vestmarksetra (Franskleiv) 
som et naturlig utgangspunkt hele året.

• Områdets kvaliteter som natur- og friluftsom-
råde er truet på grunn av mangel på helhetlig 
planlegging og særlig av et tett nett av skiløy-
per og lysløyper som innebærer store inngrep 
på grunn av krav om konkurransestandard. 
Hvis skiskytingsanlegget blir en realitet vil 
dette natur- og friluftsområdet tilnærmet 
bære preg av en idrettsarena.

• Vi må regne med at et skianlegg med skisky-
ting ved Vestmarksetra vil bli konfliktfylt, 
og prosessen har til nå vært preget av «bit 
for bit» tiltak og inngrep fram mot forslaget 
til planprogram for etablering av selve skian-
legget med skiskyting. Informasjon har vært 
vanskelig tilgjengelig, åpenhet har manglet.

• Bærum kommune burde ha ivaretatt sitt ansvar 
som planmyndighet gjennom å legge opp til 
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en samlet reguleringsplan som hadde omfat-
tet tilførselsvei (Vestmarkveien), P-plass, stier, 
turveier, løyper, annen tilrettelegging, even-
tuelt andre tiltak i et større planområde som 
også omfattet Gupu og Furuholmen. Kom-
munen har i stedet inntatt en rolle som, i sin 
konsekvens, har lagt til rette for en «bit for 
bit» - utbygging som pekt på ovenfor.

Merknader til områderegulering Gamle 
Drammensvei fra Høvikveien til Gamle 
Ringeriksvei

19.04.2013
Gamle Drammensvei gjennom Bærum er et 
kulturminne. Tidligere er den regulert til 
bevaring fra Høvikveien til Sandvika og nå 
står strekningen mellom Høvik og Stabekk 
for tur. Men det er ikke bare selve veien som 
er bevaringsverdig, det er også omgivelsene. 
Dette gir vi uttrykk for i våre merknader 
til det igangsatte reguleringsplanarbeidet. 
For å bevare verneverdig bebyggelse og viktig 
vegetasjon, mener vi at en hensynssone må inngå 
i reguleringsplanen. I utgangspunktet bør alle 
eksisterende hageanlegg og eldre bygninger 
inngå i hensynssonen.

Høringsuttalelse til detaljregulering E16 
Bjørum – Skaret

03.05.2013
Naturvernforbundet i Bærum har ikke 
engasjert seg direkte i planene for ny E16 
mellom Bjørum og Skaret, men har helt 
fra begynnelsen av støttet Skui Vel i deres 
forslag til trasévalg. Skui Vels forslag er for 
øvrig sammenfallende med det trasévalget 
som Bærum kommune går inn for. Ned-
enfor siterer vi vår siste støtte til Skui Vel i 
sakens anledning: 

 ”Vi henviser til Skui Vels brev av 03.05.2013 
med deres uttalelse til detaljreguleringen av E16 
fra Bjørum til Skaret.
 Også vi mener at Statens Vegvesens plan m/
trasévalg vil gi større forurensninger og medføre 
betydelige negative konsekvenser for vassdraget, 
dvs. for Rustanelva og Isielva. Videre ligger både 
prosjektering og byggestart så langt frem i tid at 
det ikke er nødvendig å vedta en reguleringsplan 
allerede nå. I løpet av denne tiden – formo-
dentlig en ti års tid – kan det også komme inn 
momenter som gjør at Statens Vegvesen selv 
finner å endre på trasévalget.Vi erklærer herved 
at vi støtter Skui Vels uttalelse.”
 NiB har fått en henvendelse fra en privatper-
son på Avtjerna om at foreningen må engasjere 
seg i kollektivtrafikk i Avtjerna-området etter 
at tunnel Bjørum-Skaret  er ferdigstilt. NiB har 
valgt ikke å engasjere seg i saken da vi ikke har 
kapasitet til dette.

Innspill til planforslag for Kommunedelplan 
for Tanumplatået og Hornimarka

05.05.2013
NiB er glade for at planforslaget i store 
trekk opprettholder hovedtrekkene i gjel-
dende kommuneplan.
 Dette tilsier at nåværende natur, kul-
turminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
må ivaretas ved at det stilles strenge krav til 
eventuelle nye tiltak i området.
 NiB mener at Vestre Bærums rideskole 
i Vestmarkveien 75 er et fremmedelement 
i et nasjonalt verneverdig kulturlandskap.
 NiB går i mot anleggelse av ridestier i 
LNF (Landbruk, Natur og Friområder)-
områder og er også sterkt i mot anleg-
gelse av en turvei med universell utforming 
rundt Ståvivannet og mot bebyggelse på 
Staversletta.
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Høringsuttalelse til Kommuneplanens 
samfunnsdel med arealstrategier 2013-2030

07.05.2013
NiB mener at 440 nye boliger pr. år de 
nærmeste 16 årene vil dekke en rimelig 
befolkningsvekst i samme periode.
 Enkelt friluftsliv og tilgang til grønne 
lunger og trygge gang- og sykkelveier er vik-
tige elementer for å fremme folkehelsen for 
små og store.
 En god arealstrategi vil være å fortsette 
utbygging i gjeldende områder: Streknin-
gen Sandvika - Vøyenenga, Fornebu og 
i tillegg satse på knutepunktutbygging/
fortetting langs Kolsåsbanen og jernbanen. 
Dyrket og dyrkbar jord må vernes. Baner 
og veier må kunne ta unna den økende 
biltrafikken.

Merknader til Planarbeidet for reguleringen av 
Kleivveien 22 m.m. (tidligere Kleiven gård ved 
Bekkestua)

28.5.2013
For i størst mulig grad å ivareta Bærums 
grønne preg mener vi at det bør legges opp 
til en mer konsentrert bebyggelse langs 
banene. Derfor må det være feil at hele den 
aktuelle tomten blir bebygd med småhus. 

Klage på utbygging v. Stiftelsen Utleieboliger 
på Emma Hjort området. 

29.05.2013
Klage sendt etter Formannskapets vedtak av 
17.04.2013 angående salg av tomter i Emma 
Hjorts vei og Jens Holes vei til Stiftelsen Ut-
leieboliger. NiB går i mot oppføring av boliger 
på disse tomtene da dette vil bryte med den 

opprinnelige reguleringsplanen for Emma Hjort 
området som tar hensyn til Emma Hjorts ønsker 
og intensjoner med sin gave. Det påpekes også 
at viltets behov for trekkveier må tas hensyn 
til og at tomten i Emma Hjorts vei inngår i det 
prioriterte kulturlandskapet Jong/Bjørnegård.

Høringsuttalelse om utbygging ved Stiftelsen 
Utleieboliger på Emma Hjorth-området: Jens 
Holes vei og Emma Hjorths vei 

25.09.2013
Naturvernforbundet i Bærum mener at bo-
ligbygging på de aktuelle områdene ikke må 
tillates. En slik utbygging vil bryte med Emma 
Hjorth-stiftelsens intensjoner og formål med sin 
gave og strider mot tinglyst heftelse. Hensynet 
til de utviklingshemmede som bruker området 
og til viltets behov må ivaretas. Del av området 
inngår i det prioriterte kulturlandskapet Jong/
Bjørnegård og en turvei gjennom området ko-
bler seg til en oldtidsvei og må antas å ligge på 
historisk veigrunn. På grunnlag av de ovenfor 
beskrevne forhold tilrår Naturvernforbundet i 
Bærum at videre arbeid med reguleringsplanene 
for de to prosjektene blir innstilt.

Merknader til detaljregulering av Holmaveien 20

Felles merknad fra Bærum Natur- og Friluftsråd, 
NiB og Skui Vel  09.10.2013

Forslaget går bl.a. ut på utvidelse av lagerbygg 
samt at noe av friområdet langs elven inn-
lemmes i planområdet. Friområdet langs 
Isielven må ikke innlemmes i formålet.
Det vil gå på tvers av vedtatte planer og intensjo-
ner vedrørende rehabilitering av vassdraget hvis 
deler av eksisterende friområder på elveskulde-
ren foreslås innlemmet i formålet. 
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Innspill til kommuneplanens arealdel 2013-2030

25.10.2013
Vern av grønne lunger, jordbruksarealer 
og nasjonale og regionale biologisk vik-
tige naturtyper! 
Naturvernforbundet i Bærum har sendt inn 
innspill til arealbruksendringer til Kommune-
planen 2013 - 2030. Vi ber om at de 121 gjenvæ-
rende grønne lungene mellom marka og fjorden 
plottes inn på et temakart. De grønne lungene 
og alle biologisk viktige områder gis varig vern. 
Vi ber om at gjenværende landbruksområder 
opprettholdes, og nevner spesielt Smiejordet 
på Fossum og Øverlandsjordet syd for Gml. 
Ringeriksvei. Mer om dette, og anmodning 
om at Bærum kommune utarbeider en kom-
munedelplan for kystsonen, finner man i brevet 
til kommunen.

Andre saker
Brev til kommunen om arkivsak IK 10/25110 
– Vannforvaltningsforskriften Indre Oslofjord 
Vest: medvirkning  

02.01.2013
NiB mener at medvirkning er et suksesskri-
terium når det gjelder vassdragsforvaltning. 
Organisasjonene må være med i alle ledd, 
både under planlegging og gjennomføring. 
Men Rådmannen vil begrense medvirk-
ning til når det måtte være behov for det. 
Kommunens ambisjoner er mye dårligere 
enn det Vannforskriften legger opp til. 

Oppdrag og prosjekter
Styremedlem Bo Wingård var prosjektleder for 
konkurransen Levende Vassdrag, der 2013-fina-
len gikk i Bærum Rådhus, og ordfører Lisbeth 
Hammer Krog delte ut premiene. Han var 
også initiativtaker til og prosjektleder for revi-

taliseringen av Bærum Elveforum, for Bærums 
Blågrønne liste og for Bærums Vassdragsatlas, 
i nært samarbeid med Skui Vel og Bærum Na-
tur- og Friluftsråd. 

Åpning av Bærums lukkede bekker og Bærums 
Vassdragsatlas
Sammen med Bærum Natur- og Friluftsråd 
og Skui Vel har vi arbeidet med et forslag om 
åpningsmuligheter for bekker og bekkestrek-
ninger, Bærums blågrønne liste. Vi fikk tre 
utfordringer: Få en oversikt over åpne og luk-
kede bekker, lage prioriteringskriterier, og et 
sett kriterier for de enkelte bekkene. Vi satte 
opp fem prioriteringskriterier.
 Kriteriet Fisk viser at bekken har potensial 
for å få eller forbedre fiskebestanden. Det er 
vesentlig at det er kontroll på avrenning til bek-
kene, dvs kontroll på forurensningen. Kriteriet 
Miljø der miljøtilstanden kan forbedres. Krite-
riet Urban tilsier at det er nødvendig å få bedre 
kontroll over bekker som går gjennom urbani-
sert område. Kriteriet Opplevelsesverdi tilsier 
at bekken vil få økt opplevelsesverdi når den åp-
nes. Åpne bekker gir bedre kontrollmuligheter, 
også fordi lokalbefolkningen vil rapportere om 
forurensninger. Kriteriet Flomkontroll tilsier 
at åpning av bekken vil gi økt flomkontroll og 
mulighet for fordrøyning av vannet.
 Vi har brukt disse kriteriene for bekker i 
østre og midtre Bærum og i Isivassdraget. Men 
bekkene i Øverlandsvassdraget og i Lomma, og 
bekkene i vestre Bærum som renner ut i Neselva 
og Gupuelva, har vi dårlig kjennskap om. Fra de 
frivillige organisasjonenes side er det nødvendig 
med befaring av alle bekkene. Når dette er gjort 
kan vi sette prioriteringskriterier. Kan du hjelpe 
oss? Ta kontakt slik at vi får til et samarbeid!
 Så langt i prosessen har vi prioritert åpning 
og delåpning av 13 bekker. Høyest prioritert 
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall 

Totalt antall medlemmer i NiB pr. 

31.12.2013 var 1261, hvilket var en 

økning på 61 medlemmer sammenlignet 

med året før.

Styret og andre tillitsverv i 2013

Styret:

Leder: Bjørn Kåre Salvesen

Nestleder: Zsuzsa Fey

Styremedlemmer:

Bjørg Petra Brekke

Anna Marie Graff

Aud Karlsrud

Finn Otto Kvillum

Anne Ryg

Bodvar Vandvik

Bo Wingård

Revisor: Øystein Berg

Sekretariatsleder: Bjørn Frodahl 

Kasserer: Sekretariatsleder Bjørn Frodahl 

har også fungert som kasserer ifølge den 

inngåtte avtalen med NiB

Valgkomité 

Finn Hebbe Johnsrud  (leder)

Torgrim Huglen

Sidsel Graff-Iversen

har vi gitt til Ståvibekken, Solbergbekken og 
Eiksbekken/Gravsbekken. Etter at vi orienterte 
MIKK-utvalget om dette i desember, sendte de 
en henvendelse til Tekniske Tjenester om at de 
skulle utarbeide et kostnads- og løsningsforslag 
for disse tre bekkene.
 Vi har funnet navn på mer enn 200 elver 
og bekker, over 60 vann og tjern, og mer enn 
170 fosser og myrer. Med så mange interessante 

opplysninger om og beskrivelser av kommunens 
vassdrag fikk vi idéen om å lage Bærums Vass-
dragsatlas.

Løvenskioldbanen
NiB har hatt kontakt med Aksjonsgruppa mot 
skytestøy på Løvenskioldbanen med et møte i 
august, og deltok på en befaring i april 2013.
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