
Miljøvernprisen 2022  

 

Jeg har nå gleden av å dele ut miljøvernprisen vår for året 2022. 

 

Miljøvernprisen er en pris med lange tradisjoner. Den ble innstiftet allerede i 

1975 og skal motivere til å ta vare på naturverdiene i Bærum. I år utgjøres 

prisen av en bolle designet av glasskunstner Vidar Koksvik på Bærums Verk og 

blomster. 

 

Prisen går til en person som er opptatt av et tema vi også er svært opptatt av, 

nemlig de grønne lungene. Grønne lunger gir naturmangfold. Grønne lunger gir 

folkehelse.  

 

Hva er en grønn lunge? Det er hundremetersskogen, eventyrskogen, løkka, 

sletta eller parken. Det kan være fjellknauser, strender og skogholt. Dette er 

natur. Her er det fugler og dyr, planter og insekter. Her kan barna leke.  Her kan 

man gå på tur. Der man bor. For nettopp det er poenget. De grønne lungene 

ligger i nærmiljøet.  

Miljøvernprisen 2022 går til en person som er opptatt av dette. Hen har jobbet 

aktivt og talt nærmiljøets sak i en årrekke. Hen har vist stor utholdenhet og et 

glødende engasjement.  

Med en utrettelig innsats har vedkommende pekt på betydningen av å ta vare 

på de grønne verdiene, dyrket mark, bekkeåpning, skogholt og trær og deres 

betydning for mennesker og dyr. Hen har hatt en rekke leserinnlegg og artikler i 

Budstikka.  

For nettopp å ta vare på natur og reparere natur er i dag et kjennetegn på en 

nyskapende steds- og byutvikling. 

Dette har ikke være enkelt, da denne delen av Bærum er et eneste et stort 

utbyggingsområde. Boliger rives, natur og landbruksjord bygges ned. Det dreier 

seg om å forholde seg til utbyggere, politikere og lokalavisen. Og å følge 

krevende planprosesser over lang tid. 

Vedkommende sto også i spissen for et 100-års jubileum i fjor. 

Ja, for det dreier seg om Bekkestua. Vi vil berømme personens engasjement. 

Her har vedkommende gjort en uvurderlig innsats for å fremme de grønne 



verdiene innenfor Bekkestua velområde. Personen har vært leder av Bekkestua 

vel siden 2014. 

Hen har også sittet i styret i NIB, fra 2004 til 2007.  

(Dere har kanskje allerede gjettet hvem som er prisvinner?) 

Det er med glede jeg nå avslører at prisen går til – leder av Bekkestua vel - Gry 

Thune Young.  

Kjære Gry – gratulerer. Takk til deg, Bekkestua ville vært gråere uten deg og din 

innsats. Du er en verdig vinner av Miljøvernprisen 2022. 

 

 

 

 

 


