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(etter avtale ) 

Planstrategi og planprosess 2019 – 2023. 

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 

 

Høringsuttalelse fra Bærum Natur – og friluftsråd  
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 

 

 Tekst i skravur er sitater fra dokumentene Planstrategi og planprosess 2019 – 2023, 

Naturmangfoldet i Bærum og Grunnlagsdokument for Planstrategi 2019-2023. Det for å 

vise at forståelsen av problemene kommunen står overfor (analysen) allerede er erkjent 

av kommunen.   

 Det er med andre ord den politiske kursendringen gitt av de siterte faktaene som 

gjenstår og som må nedfelles i den nye samfunnsdelen i kommuneplanen eller heller 

presiseres på nytt. Målene er jo allerede formulerte.     

 

BNFs syn på høringsdokumentet  

 

Vekst og vern 

Utfordringene Bærum står overfor er de samme som kommuner i alle pressområder står 

overfor – nemlig krysspresset mellom vekst og vern.  Kommunen skal, dels som følge av egen 

politikk vokse både i antall beboere og antall bedrifter og arbeidsplasser, og dels som pålagt av 

overordnet myndighet.  

 

Det konstateres at: 

 Bærum er svært rik på biologisk mangfold, og det er derfor viktig å sikre sjeldne og 

truede arter ved å bevare leveområdene deres. 
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På den annen side: 

 I konkurranse med bla.  Øvre Romerike og Ringerike må Bærum jobbe aktivt med å være 

en god vertskommune for næringslivet, og gjøre kommunen til et enda mere attraktivt 

sted å etablere seg. 

 Det er forventet at Bærum tar en stor del av behovet for boligbygging i Osloregionen, og 

gjennom byvekstavtalen er vi forpliktet til å følge opp Regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus.  

 

Samtidig konstateres det: 

 Arealbruk er den viktigste årsak til tap av naturmangfold og klimaendringer forsterker 

tapet.  

 

I høringsutkastet konkluderes det derfor:  

 Bærum står overfor nye utfordringer som krever nye svar. 

 

Dagens svar 

Bærum Kommune kaller seg sjøl og markedsfører seg som en Klimaklok kommune. 

Det skal den ha ros for, da både problem og forslag til løsninger på klimautfordringene «henger 

i hop». 

 

Når det gjelder bevaring av det biologiske mangfoldet påpekes behovet for å gjøre nettopp det, 

og de politiske partiene har også dette i sine programmer og fellesuttalelser, men vedtak i 

politiske fora gir ofte motsatte resultater. Mange utbyggingsprosjekter, ofte også i strid med 

Regional plan, godkjennes, der de ligger i kantsoner mellom dyrket mark og utmark. Meget 

viktige områder for bevaring av biologiske mangfold knyttet til landbruksarealer ødelegges 

derfor av den grunn.  

Bevaring av matjord er også på de politiske «skrytelistene», men ofres ofte når andre hensyn 

anses viktigere. Eksempelvis Smiejordet og Brekkeski, som arealmessig kan synes små, men 

som samlet, når alle slike vedtak summeres, utgjør store tall. I Bærum er matjordarealene 

redusert fra ca 40 000 dekar på 30-tallet til ca 14 000 i dag. På landsbasis er 25 % eller ca 1 

million dekar matjord forsvunnet siden 1990, altså på 30 år. 

 

Så hvordan bringe samsvar mellom program og praktisk politikk? 

 

«Nye svar» 

 

Arealbruk 

Arealbruk er den viktigste årsak til tap av naturmangfold og klimaendringer forsterker tapet.  

Arealbruk tvinges fram av egne og pålagte ønsker om vekst i arbeidsplasser og befolkning. 
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Svaret på dette dilemmaet må være å redusere veksten og derved arealforbruket gjennom 

mindre boligbygging (ned fra 800 boenheter pr år) og antall arbeidsplasser, som igjen gir 

mindre behov for flere infrastrukturtiltak, samt kategorisk følge tidligere vedtak om å følge 

Regional plan og ikke legge deler av boligbyggingen til LNF-områder eller perifere deler av 

kommunen uten offentlig kommunikasjon. Det siste er på kort sikt det viktigste, da det meste 

av veksten nå skal tas på/i allerede bebyggede områder som Fornebu og Sandvika. 

  

Videre å håndheve lovverket vi har på naturvernområdet (for ikke å miste det rike 

biomangfoldet vi har i Bærum) og ikke dispensere fra det ved såkalte avbøtende og 

kompenserende tiltak. Med andre ord å tillegge naturen egenverdi. I dag føres bla ikke 

ødeleggelse av urørt natur på kostnadssiden ved alternativvurderinger for utbyggings-

prosjekter. 

 

Det å redusere veksten er på ingen måte enkelt, men vi tror det er eneste farbare vei gitt den 

kunnskapen vi nå har om konsekvensene av fortsatt vekst. 

 

Delmål i den nye samfunnsdelen foreslås derfor som, gitt BNFs formålsparagraf: 

Bærum Kommune skal dempe veksten for å bevare naturmangfoldet.  

Bærum Kommune skal arbeide for å restaurere allerede ødelagt natur  

Bærum Kommune skal respektere markagrensen og marka gjennom ikke å benytte den som 

deponi for overskuddsmasser ol eller som tomteareal for nye prosjekter. 

Bærum Kommune skal oppmuntre til bruk av disse arealer som del av helsebringende tiltak. 

 

 

For 

Bærum Natur – og Friluftsråd  

 

 

 

-------------------------------- 

Ulf Kristiansen leder (sign) 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken   (fmovpost@fylkesmannen.no) 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus  noa@noa.no 
Forum for natur og friluftsliv i Akershus  Maria Rundhaugen Tesaker <maria.tesaker@fnf-nett.no> 
OOF       oof@friluftsrad.no 

BNFs medlemsorganisasjoner 

 

 

 


