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Angående:  

Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu 
 

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) mener det beste alternativet er å innføre helårs båndtvang på 

Fornebu (”Alternativ 3”). Dette vil gi best buffer mot de vernede naturreservatene, best beskyttelse 

av viltet (rådyr etc.), best løsning for publikum (spesielt barn) samt være den mest renslige (mht 

hundeekskrementer).  

 

Alternativ-1: Helårs båndtvang på Storøya og Lilløya 

Vi anser ikke dette alternativet for å være tilstrekkelig for å sikre buffersonene inn mot de vernede 

reservatene. Det er heller ikke godt nok for å sikre viltet eller for å skåne publikum (mange, spesielt 

barn, er redde for hunder). Alternativ-1 vil flere steder ha ”uklare grenser” inn mot områdene med 

helårs båndtvang. 

Alternativ-2: Helårs båndtvang på Storøya, Lilløya og Nansenparken 

Et bedre alternativ enn alternativ-1, men det vil fortsatt herske tvil om grensene. Spesielt grensene 

inn mot Koksabukta naturreservat i sør og Lilløya i nord. Med alternativ-2 må det forventes at en del 

hundeeiere vil krysse båndtvangsgrensene og gå med hundene løse også innenfor reservat- og 

båndtvangsgrensene. I tillegg vil det være en del hunder som er sluppet av eierne utenfor 

båndtvangsgrensene. Disse hundene vil sikkert ofte søke til friområdene innenfor 

båndtvangsgrensene (Nansenparken, Storøyodden og Lilløya) uten at dette lar seg kontrollere. 

Alternativ-3: Helårs båndtvang på hele Fornebu 

I likhet med flere andre aktører mener BNF at alternativ-3 totalt sett vil gi de beste løsninger for: 

 Sikring av buffersoner inn mot reservatgrensene 

 Publikum (mange er redde for hunder, spesielt barn) 

 Vilt som for eksempel rådyr og fugler (både hekkende og rastende) 

 Bufe (kyr beiter på Lilløya som en del av naturforvaltningen av naturreservatene) 

 Tilgrising (ekskrementer som blir liggende antas å kunne bli et problem) 

 Grenseoverholdelse. Ingen ”misforståelser” ang båndtvangsgrensene ved dette alternativet. 

Misforståelser som ellers er til irritasjon for publikum som ikke er så begeistret for hunder. 
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