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Kolsås-Dælivann kåret til Bærums flotteste friluftsområde. Foto Terje Bøhler 

 
Foredrag med advokat Lars Holo: 

 

Grunnlovens § 112 – en styrking av miljøvernet: 
 

- Betydningen for myndighetenes avgjørelser etter miljølovgivningen 
- Betydningen ved rettssaker om myndighetenes vedtak 
- Betydningen ved rettssaker på privatrettslig grunnlag 
 

Lars Holo er part i saken om den planlagte skiskytterbanen ved Franskleiv i Vestmarka som 

er under behandling ved Asker og Bærum tingrett på privatrettslig grunnlag og hos 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus som konsesjonssak etter forurensingsloven. Han vil 

orientere om status i disse prosessene og de juridiske problemstillingene i sakene.  

 

Pause med kaffe og kringle 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÅRSMØTET 2016 
Onsdag 27. april  

kl. 18.30-21.00 

 

Kommunegården,  

seniorlokalet 
 

ÅPENT MØTE KL. 18.30 – 19.30 
Servering av kaffe og kringle kl. 19.30 

Årsmøte kl. 20.00 -21.00 

 

 

ÅRSMØTE KL. 18.30 – 19.00 

Dagsorden 

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

SAK 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 underskrivere av årsmøteprotokollen 

SAK 3. Styrets årsberetning for 2015, se vedlegget 

SAK 4. Revidert regnskap 2015, budsjett 2016 og revisors revisjonsrapport (vedlegg) 

SAK 5. Satsingsområder og arbeidsprogram for 2016, se vedlegget 

SAK 6. Fastsettelse av kontingent, se vedlegget 

SAK 7. Saker fremlagt av styret eller medlemsorganisasjonene 

SAK 8. Valg av styre, revisor og valgkomité 

Foredrag med advokat Lars Holo … 

 

SAK 8. Valg av styre, revisor og valgkomité 
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SAK 3: Styrets årsberetning for 2015 
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1 Organisering 

1.1 Styret og andre verv  

Styret 
Leder:    Rigmor Arnkværn 
Nestleder:                        Morten Heldal Haugerud 
Styremedlemmer: Ludvig N. W. Daae 
   Knut Bjerke  
   Øystein Nordsjø Grasbekk 
   Bjørg Josefine O. R. Horne 
   Frans Wielgolaski 

 
Revisor: Kjell Nakstad 
Valgkomité: Bjørg PetraBrekke, NiB (leder) 

Jan Andersen Gott, Jarmyras 
Venner, Anna Marie Graff, 
Tanum Vel og NiB 

Kontorleder: Terje Bøhler 

 

1.2 Styreaktiviteter: Møter, befaringer, omtaler etc.  

Det har vært avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet 20. april 2015. Styremøtene er avholdt i Skui 

grendehus.  7. -8. februar hadde styret arbeidsseminar på Nedre Gupu. I forbindelse med 

Friluftslivets år 2015 arrangerte vi, sammen med administrasjonen i Bærum kommune, det åpne 

møtet ”Stier, mennesker og naturopplevelser” torsdag 5. november i Kommunegården. Møtet 

hadde foredrag av Annette Bischoff, instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved 

Høgskolen i Bø med doktorgraden «Mellom meg og det andre finns det stier - En avhandling om 

stier, mennesker og naturopplevelse». På møtet ble folkets avstemningen av Bærums lotteste 

friluftsområde offentliggjort: Kolsås-Dælivann. 

Rådet har dessuten vært representert i minst 25 andre møter, forum, seminar og flere av 
medlemmenes årsmøter.  

 

1.3 Økonomi og administrasjon 

BNF mottok kr 100 000 i økonomisk støtte fra Bærum kommune i 2015 for koordinering av arbeidet i 
natur- og friluftsorganisasjonene overfor kommunen og dokumentasjon av naturverdier. 
 
Regnskapet for 2015 viser et årsresultat på  kr. 19,662,58 

Per 31.12.15 utgjorde egenkapitalen (saldo)  kr. 107,068,71 

 
Vår sekretær Terje Bøhler vært ansatt som sekretariatsleder i BNF fra oktober 2014. Til denne 

jobben ligger bl.a. å ha hovedansvaret for det administrative arbeidet i BNF. Vi bruker til et integrert 

støttesystem ("styreWeb") for mange av våre administrative oppgaver. StyreWeb integrerer 

tjenester som bl.a. ny hjemmeside, medlemshåndtering, ePost-lister, meldingsutsendelser (SMS og 

ePost), økonomisystem/regnskap og kalenderfunksjoner.  

Vårt kontonummer i DNB er 1503.52.68305 

BNF har organisasjonsnummer 993 631 159, og er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
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1.4 Medlemsutvikling 

BNF har i dag 17 medlemsorganisasjoner med til sammen ca. 17.000 medlemmer + Bærum 

Velforbunds ca. 16.000 medlemmer. 

BNF har følgende medlemsorganisasjoner: 

Asker og Bærum Historielag  
Berger og Rykkinn Vel  
Bærum Jeger- og Fiskerforening 
Bærum Velforbund  
Bærum Turlag  
Furubakken Vel  
Hornimarkas Venner  
Jarmyras Venner  
Lilløyplassen Naturhus 

Lommedalens Vel  
Lysakervassdragets Venner  
Naturvernforbundet i Bærum  
Norsk ornitologisk forening avd. Asker og 
Bærum 
Sandvika Vel 
Skuibakkens venner  
Skui Vel 
Tanum Vel
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2 Praktisering av samarbeidsavtalen mellom BNF og BK i 2015 
Bærum Natur og Friluftsråd (BNF) har en samarbeidsavtale med Bærum kommune (BK). Denne 

beskriver hvilke oppgaver og tjenester BNF skal utføre for- og sammen med Bærum kommunes 

administrasjon. I perioden har det vært god kontakt med administrasjonen i Bærum kommune. 14. 

April og 21. september var det møte mellom BNF og med Plan- og miljø, Teknisk samt Natur og 

idrett. 

På møtet 14. april ble både oppfølgingssaker og nye saker ble tatt opp: 

 

Kommuneplaner og reguleringssaker 

- Utkast til Arealplan (§ 4.3 Avtjerna)  

- Kommuneplanens arealdel 2015-30 (Sandvikavassdragets økologiske tilstand) 

- Kommuneplanens arealdel 2015-30 (Isielvens flomslette) 

- Kommunedelplan Sandviksvassdraget 

- Kommunedelplan Tanumplatået-Hornimarka 

- Sjøflyene ved Lilløyplassen 

- Bjørnegårdsvingen 

- Franskleiv skiskyting 

- Lysakervassdraget  

- Sykkelvei langs Griniveien 

- Fossum  

- Hamang  

- Sandvika sentrum øst 

- Stabekk sentrum 

- Bekkeåpninger – Solbergbekken er under regulering 

 

Frittstående enkeltsaker 

- Ulovlighetene på hytte ved Rognlia, spørsmål i brev til Byggesak 

- Hva er status for flomsituasjonen for Sandvikselva som følge at E18- utbyggingen? 

- Byggesaker ved Jordbru – ny lysløype 

- Jordet til Søndre Berger ved Økrikrysset ligger fortsatt brakk 

- Vi opplever at uttalelser fra organisasjoner ofte blir tillagt liten vekt 

- Ringeriksbanen, silingsrapport som er uten konsekvensutredning 

- For et par år siden ble mye av verneskogen ved Jordbru hugget 

- Franzefoss ikke lenger ønsker å etablere gjenvinningsanlegg ved Bjørum Sag 

- Fornebubanen krysser Lysakerelva 

- Adkomsvei til ISI nordvest (Metall Gjenvinning, Brannvesenet og Østlandsjord) 
- Løvenskioldbanen (støyvoll) 

- Kontroll og Kjettingplass E16. Alt 4 "Isi nord". 
- Hundepark/luftegård på Storøyodden 

- Gapahuk på stien opp mot Solfjellstua 

- Østlandsjord på Isi, samt avvik ved tilsyn av Isi I og Isi II.  

- Farlig forfall for Saghytta ved Ankerveien og Bjørum Sag 
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På møtet den 21. oktober med Plan og miljø samt Teknisk og Natur og idrett, fikk vi status for alle 

sakene innenfor vårt interesseområde som etter hvert kommer på høring samt orientering om andre 

saker. Følgende saker ble tatt opp: 

- Nybygg ved Tanum kirke (Hvorledes har denne prosessen foregått, og hvor står den i dag?) 
- Sagstua ved Murenveien (etterlyst svar på brevet) 

- Lysakerelven (saker i anmarsj som det ikke er informert om?) 

- Forurensningssaken på Bogstadvannet (Fossum/Løvenskiold) Gnr/Bnr: 31/1.) 

- Kartlegging av lukkede bekker – Bærums blå liste (åpne lukkede bekker) 

- Bråtesprekkbekken på Økri (fjerning av all vegetasjon i grøntbelte og vilttrekk) 
- Vedlikehold av kommunalt anlagte turstier – status? 

  

 

 

 

 
 

Saghytta ved Murenveien nær Øverland står for fall (foto Terje Bøhler) 
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3 Enkeltsaker og andre mindre plansaker 
Bærum Natur og Friluftsråd har alene eller sammen med andre organisasjoner avgitt uttalelser eller 

sendt brev til kommunen i følgende enkeltsaker. 

 

Regionale saker og kommunedelplaner 

 Opprop for bevaring av Tanumplatået er sendt våre politikere før vedtak i Formannskapet 11.2. 
og Kommunestyret 25.2. Foreninger og enkeltpersoner er oppfordret til å skrive under – send 
din underskrift til post@bnfr.no . Mer info på www.bnfr.no 
Det har vært svært mye arbeid med Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka: 
Møtevirksomhet, utarbeidelse av klage, opprettet OPPROP med underskriftskampanje MOT 
utbygging av (deler av) Tanumplatået, etablert elektronisk underskriftskampanje for oppropet 
som alle oppfordres til å undertegne, sendt oppropet/link til politikere og alle våre 
medlemsorganisasjoner, informert om saken og oppropet på våre web-sider, 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har send det til sine medlemmer, vært tilstede i Bærum 
kommune ved Formannskapsmøte 11/2 der saken ble diskutert, samarbeidet med 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).  

 BNF hadde debattinnlegg til KDP Tanumplatået og Hornimarka (sammen med Tanum vel og Skui 
vel). Budstikka 24.02.2015 side 3 Innspill: "Plan for Tanumplatået Plan for Tanumplatået er ikke 
en plan for varig vern av et 3000 år gammelt kulturlandskap". 

 Sendt ”Klage over manglende konsekvensutredning for områdene Skui-Kveise i 
Kommunedelplan Tanumplatået – Hornimarka” til Fylkesmannen.  

 Vi har sendt inn vår kommentar til ”Ny E16 Sandvika – Wøyen: Bemerkning til søknad om 
mellomlager på Lorangmyr, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.”  

 Levert høringsuttalelse til “Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus” sendt 9/3. 
BNF er særlig bekymret for manglede samsvar mellom regionale planer om utbygging knyttet til 
kollektivtransport og de faktiske planene for satellittutbygginger som Fossum og en rekke 
spredte boligområder. 

 Det har vært jobbet svært intens med å kommentere høringssaken fra kommunaldepartementet 
om ”forenklet utmarksforvaltning”. I denne foreslås det at mest mulig av utmarksforvaltningen 
overlates til kommunene og at Fylkesmannens innsigelsesmulighet reduseres kraftig. BNF er 
svært skeptisk til dette.  

 Levert høringsuttalelse til “Forenkling av utmarksforvaltningen” til Kommunal- og 
moderniseringsdept.” BNF ser at forvaltningen av utmark kan bli bedre dersom kommunen får 
tilgang til mere kunnskap og ikke minst får mere ressurser og kompetanse til denne 
forvaltningen. Samtidig er det ikke realistisk at nasjonale verdier vil bli sikret og forvaltet på en 
bærekraftig måte gjennom summen av enkeltkommuners utmarksforvaltning. Det vil fortsatt 
være behov for en innsigelsesmyndighet som kan sørge for likebehandling der både lokale 
interesser og tunge statlige etater kan øve press på beslutningstakerne i kommunene. 

 Levert høringsuttalelse ”Ringeriksbanen høringsuttalelse silingsrapport Januar 2015 – trasevalg 
gjennom Bærum.” BNF mener Rådmannens plassering av stasjon på Rustad er helt feil.  Stasjon 
ved Bjørum sag gir mindre skader på naturen, tar ikke dyrket mark, gir bedre kommunikasjon 
med bebyggelse på Avtjerna og er knyttet til E16 og ligger dessuten inne i kommuneplanen. 
 

mailto:post@bnfr.no
http://www.bnfr.no/
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Kommunale plansaker 

 Vi har gitt vår høringsuttalelse til saken ang. ”Gang og sykkelvei langs Griniveien” der vi viser at 
sykkelvei langs Griniveien er fullt mulig uten å skade de viktigste delene av Stubberud skogpark. 
Vi advarer også mot å legge vei over Sauejordet.  

 Høringsuttalelse om helårs båndtvang på Fornebu 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) mener det beste alternativet er å innføre helårs båndtvang på 
Fornebu. Rigmor Arnkværn var til intervju med NRK østlandssendingen 29/9 i forbindelse med 
saken om helårs båndtvang på Fornebu. Sendt før Dagsrevyen. 

 BNF sier nei til Fossumbyen 
Fordi det er så godt som definitivt slått fast at det ikke er mulig å oppfylle krav om 
kollektivdekning av boligområdet Fossum. Områdeplanen gir heller ikke svar på tunge 
utfordringer knyttet til, øket trafikkbelastning, klimagassutslipp, jordvern, inngrep i natur- og 
kulturlandskap. BNF vil be om at områdeplan Fossum må tas ut av kommuneplanen i forbindelse 
med kommunestyrets arbeid med ny planstrategi.  

 Levert høringsuttalelse til ”Fornebu-Lysaker områderegulering – Metrotrase 1. gangs 
behandling”. BNF med flere peker på en rekke mangler ved forslaget og at Lysakerelva ikke blir 
tatt hensyn til. 
 

Markasaker 

 Vi har hatt argusøyne på Markarådet, dets organisering og hvordan de følger opp markasaker. 

 Har arbeidet med ”Klagesak, Grønlandsveien - gnr. 81 bnr. 6 - oppføring av 
varmestue/redskapshus og anleggelse av adkomstvei”. 

 Levert ”Klage over vedtak fattet av landbrukskontoret for Ringerike og Hole datert 21.10.2014 – 
Dammyrdalveien – krav om utsatt iverksetting”. 

 Sammen med andre følger vi opp vedtaket om å bygge skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra. 
 

Frittstående enkeltsaker 

 Vi har applaudert (kommentert) Bærum kommunes utspill om å sette i stand rasteplassen ved 
Skuta.  

 Undersøkt ”Hogstmeldinger fra Bærum” (Fossum sør). Sjekket for kulturminner og naturverdier. 
Bærum Turlag og Bærum Elveforum/NiB har avtalt med Løvenskiold å se nærmere på hvordan 
hogst ved Østernbekken kan gjøres mest mulig skånsomt. 

 Vi har levert vår kommentar til ”Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 – Økriveien 60” der vi 
påpeker at det er uakseptabelt å ta dyrket mark til kontrollplass.  

 Gjennomgått hogstmeldinger for Fossum (bl.a. for registrerte kulturminner, naturtyper og 
biomangfold). 

 Vi har skrevet artikkel i Budstikka ” BNF har skrevet artikkel i Budstikka 20.5.2015. "Jordvern i 
Bærum. Utbygging. Høyre gjør det vanskelig å feste lit til partiets jordvernpolitikk - -" 

 Levert inn vår støtte til Naturvernforbundets klage over Bærum kommunestyrets vedtak om 
utbygging i LNF-områdene ved Jens Holes vei og Emma Hjorts vei. Her foreligger det rettslige 
bindinger som ikke er hensyntatt etter BNFs skjønn. 

 Rasering av grøntbelte og bekkefar på Økri. 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) har rettet en formel klage til Bærum kommune på de inngrep 
som er gjort i grøntområdet og bekkefar vest for utbyggingsområdet på Årenga -Økrisletta. 
Inngrepet fremstår som en rasering av all vegetasjon i grøntbeltet med til dels store trær, samt 
fjerning av masser. Planområdet står i dag i grell kontrast til ambisjonene med planen og mål og 
intensjoner i planbestemmelsene.  

 BNF har sendt sine kommentarer ang ”Demokratisk lokalisering av ’Avtjerna’ stasjon”. 
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4 Større plansaker 
Bærum Natur og Friluftsråd har alene eller sammen med andre organisasjoner avgitt uttalelser eller 

sendt brev til kommunen i de etterfølgende større saker. 

 

 

4.1 Boligbygging på jordene sør for Øverland gård: 

Følgende uttalelse er ført i pennen av Naturvernforbundet i Bærum (NiB) og støttes av BNF: 
Vi (NiB) vil først gjøre oppmerksom på at Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i sin høringsuttalelse til 
kommuneplanens arealdel 2015 – 2030 gikk imot at det jordet som inngår i planområdet og som 
fortsatt dyrkes skulle omdisponeres til boligformål. Dette begrunnet vi med følgende: 

 Jordet er en del av det historiske og åpne landskapet mellom Haslum middelalderkirke og 
Øverlandgårdene. 

 Bispeleden går igjennom planområdet og denne er registrert som regionalt viktig. 

 Det er registrert kulturminner i planområdet. 

 Det er tverrpolisk enighet om å bevare dette som et av de fem større landbruksområdene i 
Bærum. 

 Boliger her vil ikke være i samsvar med vedtatt arealstrategi og forventes å bli bilbasert. 

 Vi støttet rådmannen som anbefalte ikke å videreføre forslaget om boliger her. 
 

4.2 Utbyggingen av skiskytteranlegg: Skiskytteranlegg på Franskleiv 

(Vestmarksetra) 

BNF har hele tiden vært imot denne utbyggingen; en detaljert historikk er gitt i årsberetningen for 

2014. 

Nytt er at Klima- og miljødepartementet stadfestet reguleringsplanen for Franskleiv skiskytteranlegg 

29.06.2015, og kommunestyret vedtok planen november 2015.  Fylkesmannen ble imidlertid pålagt 

å undersøke om anleggelse av en kunstig dam for snøproduksjon kan komme i konflikt med 

forurensningsloven og håndheving av folkehelseloven bl. a., og inviterte derfor til høring med frist 

26.02.2016. BNF har sendt en detaljert høringsuttalelse med støtte av Naturvernforbundet i Bærum 

og Tanum Vel.  

Samtidig har advokat Lars Holo sammen med 15 andre husstander rundt Vestmarksetra reist 

privatrettslig skjønnssak etter granneloven fordi skiskytteranlegget kan gå ut over «tålegrensen». 

Saken støttes av BNF, Naturvernforeningen i Bærum og Tanum Vel, og skal opp i Asker og Bærum 

tingrett i slutten av juni 2016. Begge disse sakene har utsettende virkning på igangsetting av tiltaket 

med skiskytteranlegg. 
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5 Annet 

5.1 Friluftslivets år 2015 – kåring av Bærums flotteste Friluftsområde 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i Friluftslivets år 2015 oppfordret alle landets kommuner til 
å kåre kommunens fineste friluftslivsområde. Målet er at alle kommunene i landet gjør dette i løpet 
av Friluftslivets år (2015). 13.-14. januar åpnet det nasjonale Friluftslivets år 2015. På Sætern gård 
lagde DNT Bærum Turlag en fantastisk kveld og natt for barn, unge og alle andre, og viste frem 
friluftslivet og mulighetene som finnes her. BNF fikk i oppdrag av Brum kommunes administrasjon til 
å hjelpe til med denne kåringen. 
 

Kåring av kommunens flotteste friluftsområde 
Dette er oppgaven alle kommunene i landet fikk fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Natur og 
idrett i Bærum kommune har samarbeidet med BNF og våre medlemmer om å velge ut noen av det 
vi mener er blant de fineste friluftslivsområdene i Bærum. Disse områdene, samt mulighet til eget 
valgt området, ble så Bærums innbyggere bedt om av avgi sin stemme til via et elektronisk valgside 
som vi hadde satt opp for anledningen. Informasjon om avstemmingen og prosessen rundt dette ble 
sendt ut på bred front: 

- BNF sendte info til alle sine medlemsorganisasjoner med oppfordring til å avgi stemme, samt 
og oppfordre sine medlemmer til å stemme 

- Annonsering i Budstikka to ganger, bl.a. 28/9-2015 (fint helsides artikkel) 
- Annonsering i Bæringen 8/10-2015 
- Annonsering/stemmeoppfordring på BNF’s hjemmesider 
- Sendt til over 220 frivillige organisasjoner i Bærum 
- Alle barne- og ungdomsskolene i Bærum (45 stykker) 
- Bærums politikere (i Bærum kommune og i Fylkestinget) 
- De politiske partiene i Bærum 
- Oslofjorden Friluftsråd 
- Bærum Bibliotek 
- DnT (utvalgte personer). 
- Annen annonsering via private ePost-adresser og bekjentskaper 

 

Kåring av Bærums fineste friluftsområde 
Selve kåringen foregikk på det store åpne møtet som BNF, sammen med administrasjonen i Bærum 
kommune, hadde forberedt den 5. november i Kommunegården. Her var møteagendaen: 

1. Foredrag med Anette Bischoff om stier, mennesker og naturopplevelser. 
Anette Bischoff er instituttleder ved Høgskolen i Bø og holder foredraget:  
"Å gå på sti, på grus, på klopper og turveier – å tilrettelegge og merke. 
Hva betyr dette for det vi opplever i naturen vi går i?" 

2. Av Bærum Kommune. Ny grøntstrukturplan for Bærum 
3. Stiprosjektet i Kolsås – Dælivann 
4. Kåring av Bærum finests friluftslivsområde 
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Kolsås-Dælivann ble kåret til Bærums fineste friluftsområde – med god margin!  

Kolsås-Dælivann er et område som "har absolutt alt": gammelt kulturlandskap, stillhet, spor etter 

tidlige bosetninger, fortsatt landbruk og frodige gårder, gamle husmannsplasser, rikt fugleliv, 

insekter, blomster og trær, stier og utløe, en mosaikk av naturtyper fra sumper, bekker og 

ferskvannsområder via rike kulturmarksområder til varierte skogsmiljøer. Interessant geologi og 

spennende topografi; flate kulturmarksområder, bratte lier, stup og rasmarker. Og de to flotte 

utsiktstoppene, bygdeborger, godt stinett, natursti med skilt, klatretraseer. Og vinterstid kan man 

pilke etter abbor, mort og gjedde, gå på skøyter på Dælivannet i tillegg til å gå på ski i nærområdet. 

 

 

Utsikt fra Gråmagan (Kolsås) retning øst mot Dælivannet som også ses på bildet. Foto Terje Bøhler 
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5.2 BNF er nå tilsluttet FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) 

Fra og med 1. januar 2015 er BNF tilsluttet FNF (Forum for natur og friluftsliv). 

 

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med 

FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta 

natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de 

enkelte fylkene. 

BNF er også medlem av Oslo og Omland Friluftsråd. I den 

forbindelse er vi også deltaker i forumet «Sykling i 

Marka» som ser på forhold som kan hindre de store 

konfliktene det var tegn til og som ser på mulige regler 

som kan fremme et godt forhold mellom de mange 

brukergruppene – inkludert de som holder sykkelritt der 

stier og skogsbilveier benyttes.   

 

 

5.3 Ildsjel Rigmor Arnkværn invitert og hedret på slottet  

Kongeparet har invitert ildsjeler til "Afternoon Tea" den 15/10-2015 på Det kongelige slott. Prinsesse 
Astrid, fru Ferner var også til stede for å ære ildsjelene. Slik ønsker Kongen og Dronningen å hedre 
innsatsen som gjøres av aktive eldre over hele landet.  

Vi gratulerer Rigmor med denne høyst fortjente æresbevisning!  

 

 

5.4 Naturkart – samarbeide med Hilde Friis Solås 

BNF samarbeider med Hilde Friis Solås i forbindelse med hennes arbeide med å lage Naturkart. 
Tidligere var dette et samarbeide med NOA (Naturvernforbundet I Oslo og Akershus). BNF er nå 
hennes oppdragsgiver. Det skal etter planen bl.a. utarbeides et naturkart for Borøya og Kalvøya. 
Hilde har tidligere lagd over 20 andre Naturkart i Oslo og Akershus.  



 

                                                                          14 

 

5.5 BNF søkte opptak i Markarådet (dessverre ikke akseptert) 

BNF søkte i april 2015 om opptak i Markarådet etter at vi skrev en godt dokumentert søknad om 

hvorfor Markarådet burde forsterkes med organisasjoner med sterkere forankring i natur og 

friluftsliv enn de fleste som er representert der i dag. Dessverre er det nå besluttet at Markarådet i 

de neste årene vil ha samme sammensetning som i dag. 

Litt om Markarådet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for Markarådet. 

Markarådet er et organ som ble opprettet i forbindelse med markaloven, som trådte i kraft i 2009. 

Loven åpner for å opprette et markaråd som har en ombudsmannsfunksjon og bidrar til å fremme 

lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 

 

 

 

 

 

Idyll ved Jordbru og Ramsåsen en flott sommerdag  (foto Terje Bøhler) 
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SAK 4: Revidert regnskap for 2015 og revisors revisjonsrapport 
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SAK 5: Satsingsområder og arbeidsprogram for 2015 

 

 

§1. Formålsparagraf: 

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeidsorgan med formål å arbeide for det enkle 

friluftsliv og naturvern, herunder sikring av: 

- friluftsområder og grønne lunger  
- turveier og deres tilstøtende arealer 
- biologisk mangfold  
- kulturlandskaper 
- kulturminner og kulturmiljøer 
- vann og vassdrag 
- Marka 
- Fjorden med strandsonen 
 

BNF skal arbeide for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt nærområde og naturen for øvrig. Bærums opprinnelige 

landskapskarakter, natur- og kulturverdier skal sikres i samarbeid med medlemsorganisasjonene og 

offentlige myndigheter. Virkeområdet dekker hele Bærum kommune. 

 

 

I alle brev, høringer, presentasjoner osv. skal vi 

- poengtere vår formålsparagraf 

- synliggjøre at vi er en samarbeidsorganisasjon, et koordineringsorgan 

 

 

Satsningsområder: 
BNF skal være et Frittstående samarbeidsorgan som skal arbeide for det enkle friluftsliv og 

naturvern, inkl. sikring av natur, kulturminner og kulturmiljø. En ytterligere presisering av dette 

beskrives på de etterfølgende sidene. 
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1. Frittstående samarbeidsorgan. 
 

1.1. Interne forhold:  

Arbeidsoppgaver - videreutvikle og forbedre 

- Tydeliggjøre vår rolleforståelse – vi er et samarbeidsorgan – se på konsekvensene 

- Styrets arbeid, arbeidsformer, arbeidsfordeling og videre utvikling av sekretariatsfunksjonen 

 

1.2. Medlemmene:  

Arbeidsoppgaver: Nærmere kontakt og samarbeid med BNF og mellom 

medlemmene 

- Rekruttering 

- Nærmere kontakt og info om BNF og løpende info mellom BNF og hvert medlem, 

videreutvikle månedsbulletinen. 

- Støtte til dem – hvordan kan BNF bidra til å gjøre dem bedre? 

- Samarbeid – hvordan kan de bidra til å styrke BNF 

 

1.3. Bærum kommune:  

Arbeidsoppgaver: Følge opp avtaler, være tettere på i alle ledd, profesjonelle i vårt 

arbeid 

- Samarbeidsavtalen inkl. faste møter – følge opp 

- Samarbeide med Natur&idrett inkl. temaplanen 

- Møte politikerne – enkeltvis og på deres møter i utvalg og styrer 

- Høringsuttalelser og møter i planprosesser 

 

1.4. Nettverk og kontakter: 

Arbeidsoppgaver: Holde fast ved nytteverdien for Bærum av kontaktnett 

- Delta i / ha kontakt med andre relevante fora: NOA, OOF, FNF (Forum for Natur og Friluftsliv, 

Akershus), Oslofjordens Friluftsråd, FrivilligNorge, FriFO og Friluftslivets Landsforbund osv. 

- Statlige organer: FM, Riksantikvaren, Miljødirektoratet.  

- Fylkeskommunen, andre kommuner 

- Vurdere idrettslagene og andre organisasjoner som lokale samarbeidspartnere i enkelte 

saker. 

 

1.5. Utadrettet aktivitet: 

Arbeidsoppgaver: Mediestrategi og mediekontakter 

- Bygge vårt omdømme for vårt formål 

- Synliggjøre temaet folkehelse og friluftsliv for politikerne og i media og følge opp med tanke 

på aktiviteter, politiske vedtak osv. 

- Drifte egen hjemmeside og e-postadresse www.bnfr.no og post@bnfr.no – videreutvikle, 

rutiner for oppdatering, - linker. 

-  Informere om BNF på nettstedet www.ableksikon.no og www.frivilligbaerum.no 

http://www.bnfr.no/
mailto:post@bnfr.no
http://www.frivilligbaerum.no/
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- Facebook? 

- Brosjyre om BNF 

- Bruke aviser, andres medlemsblader osv. 

- Presentere BNF og vårt arbeid i ulike fora der våre tema er aktuelle, oppdatere 

presentasjonen og tilpasse ulike fora  

- Etablere Friluftskalender? 

 

 

 

2. Arbeide for det enkle friluftsliv og naturvern, inkl. sikring av 

natur, kulturminner og kulturmiljø 
 

1.1 Marka 

Arbeidsoppgaver: Følge opp planer for og bruk av Marka  

- Markaloven, etterlevelse av denne  

- Arbeide for å hindre dominerende og støyende idrettsanlegg i Markas randsone, bla. 

forhindre skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra 

- Flerbruksplanen til OOF, følge opp retningslinjene, fokus på lokal flerbruk 

- Følge opp skogforvaltning og hogst  

- Følge opp verneområdene 

 

1.2 Grøntstrukturplan for Bærum - generelt 

- Bidra til at Bærum får en ny og forsterket grøntstrukturplan ved å støtte Natur og idrett i 

deres arbeid med planen. 

 

1.3 Det blågrønne Bærum 

Arbeidsoppgaver: Bidra til å synliggjøre betydningen av vassdragene i Bærum 

- Samarbeide med Bærum Elveforum 

- Følge tett opp utviklingen av KDP Sandviksvassdraget  

- Støtte alt arbeid for åpning av bekker og en bedre vannforvaltning i kommunen 

 

1.4 Turveier og stier i byggesonen, linker til Marka og kysten, bevaring av grøntdrag 

Arbeidsoppgaver: Samarbeide aktivt med Natur og idrett om turveinettet, stier og 

smett 

- Iverksette Turveiutvalget eller en liknende ordning i samarbeid med Bærum Turlag 

- Støtte opp om forslag til bedre turveinett, kyststi, planfrie kryssinger av veier 

- Arbeide for gode, romslige og opplevelsesrike grøntdrag langs alle turveiene 

- Arbeide for god og informativ merking, skilting av turveinettet 

- Arbeide for oppdatering av kartgrunnlaget og for bruken av dette til lokal produksjon av 

ulike turveikart og til ulike formål. 

 

1.5 Grøntområder og parker 
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Arbeidsoppgaver: støtte kommunens utvikling og vedlikehold av disse 

- Synliggjøre helsegevinsten av grønne, nære friområder  

 

1.6 Kystsonen og sjøen 

Arbeidsoppgaver: Arbeide for at intensjonene i Kystsoneplanen skal bli vedtatt og 

iverksatt.  

- Arbeide for økt tilgjengelighet i strandsonen 

- Arbeide for trygg ferdsel for alle på sjøen ved å arbeide for maks 5 knops fart i hele det indre 

fjordbassenget  (Der har politikerne vedtatt at alt skal være som før – dvs alt er like ille – skal 

vi fortsette å arbeide for 5 knop?) 

 

1.7 Kulturminner og kulturlandskapet 

Arbeidsoppgaver: Følge med i planprosessene der kulturminner og kulturlandskap 

blir berørt 

- Arbeide mot inngrep i de 5 sammenhengende kulturlandskapene/landbruksområdene.  

- Arbeide for å sikre kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen 

- Fortsette arbeidet for vern av Tanumplatået og Hornimarka gjennom overordnet verneplan 

og dermed få sikret de samlede verneverdiene.  

- Arbeide for at området rundt Bogstadvannet og Fossumområdet blir bevart best mulig for 

naturvern og friluftsliv.  

 

1.8 Biologisk mangfold 

Arbeidsoppgaver: Ta med dette perspektivet i de øvrige oppgavene 

 

 

1.9 Folkehelse – et vesentlig perspektiv på friluftsliv for alle og tilgjengelighet av 

nærnatur 

Arbeidsoppgaver: BNF skal arbeide for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt 

friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt 

nærområde og naturen for øvrig 

- Synliggjøre helseaspektet i presentasjoner og andre dokumenter 

- Legge ut artikler og lenker på hjemmesiden 
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SAK 6: Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslår å videreføre dagens kontingentordning. I statuttene står det: 

”Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten fastsettes inntil videre med kr 1,- pr. 

medlem i vedkommende medlemsorganisasjon bosatt i Bærum. Maksimalt beløp pr. årsavgift settes 

til kr. 2000,-” 

 

De av våre medlemsorganisasjoner som selv ikke har betalende medlemmer skal ikke betale 

kontingent. 

 

 

 

 

Saghytta ved Murenveien (foto Terje Bøhler) 

 

 


