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1. Organisering
1.1 Styret og andre verv
Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Rigmor Arnkværn
Morten Heldal Haugerud
Ludvig N. W. Daae
Kristin Bjartnes
Truls Bjerke
Ulf Kristiansen
Liv Claussen (1)

Revisor:
Valgkomité:
Kontorleder:

Kjell Nakstad
Anna Marie Graff, Tanum Vel
Tom Ekeli tidl. BNF og NiB
Terje Bøhler

(1) Liv Claussen ble valgt til styremedlem, men trakk seg kort tid etterpå.

1.2 Styreaktiviteter: Møter, befaringer, omtaler etc.
Det har vært avholdt 9 styremøter i tillegg til årsmøtet 27. april 2016. Styremøtene er avholdt i Skui
grendehus. 12. -13. februar hadde styret arbeidsseminar på Nedre Gupu. Den 30. november holdt bi
seminaret ”Vår praktfulle natur – kysten i Bærum” i Bekkestua bibliotek mellom klokken 16.30 –
20.30. Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) 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 2016 for koordinering av arbeidet i
natur- og friluftsorganisasjonene overfor kommunen og dokumentasjon av naturverdier.
Regnskapet for 2016 viser et årsresultat på
Per 31.12.16 utgjorde egenkapitalen (saldo)

kr. 15.207,26
kr. 122.275,97 (Naturkart ikke medregnet)

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 Medlemmer
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 lokallag
Sandvika Vel
Skuibakkens Venner
Skui Vel
Tanum Vel

Parti fra kulturlandskapet sør for Gupu
foto terje bøhler
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2. Praktisering av samarbeidsavtalen mellom BNF og BK i 2016
Bærum Natur og Friluftsråd 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. Den
6. april og den 19.oktober var det ”halvårsmøte” mellom BNF og med Plan- og miljø, Teknisk samt
Natur og idrett. Her tok vi opp egne saker og saker fra våre medlemmer. I tillegg var det et møte
med Rådmannen den 13. juni.

På møtet 6. april ble både oppfølgingssaker og nye saker ble tatt opp
-

Farlig forfall for Saghytta ved Ankerveien og Bjørum Sag
Jordet til Søndre Berger ved Økrikrysset ligger fortsatt brakk
Kolsås-Dælivann ble kåret til Bærums flotteste friluftsområde (oppfølging av dette)
Hvordan bruker BK ulike naturkartdatabaser i forvaltningen
Bjørum Sag som togstasjon på Ringeriksbanen
Avtjerna som boligområde
Bråtesprekkbekken (hva skjer?)
Fjerning av furuer i Maries vei 7
Utbyggingene i Presteveien og i Neslia
Hva gjør Bærum kommune gjøre for å hindre at folk fortsetter å ta seg tilrette og fylle ut
halvtørre bekkefar og inntil bekker
Riving av Sykkelsmedbrua og bygging tett inntil elva og settefiskanlegget.
Bit-for-bit nedbyggingen vi ser på Skui/Kveise, Emma Hjorths vei osv
Utfylling i Rolfsbukta og lage en halvøy av overskuddsmassene
Etterlyser svar fra kommunen på de spørsmål og problemstillinger om setningsproblemer
som Jarmyras Venner tok opp
Ulovlig utfylling mot bekkedalen i Nadderudveien 68
Utfylling Aspelund gård Isiveien 239 gbn 71/10
Ang. ulovlig bygging av garasje i Billingstadveien 105 kun fire meter fra bekken
BK kartlegger friluftsområder og områder med viktige opplevelsesverdier. I tillegg er
Biologisk Viktige Områder (BVO’er), kulturminner mv. også viktige for friluftslivet. Disse
områdene skal registreres. BK vil trekke inn BNF i dette arbeidet.

Møtereferatet kan leses i sin helhet HER (klikk på linken).
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Møte med Rådmannen 13. juni

Sammen med Bo Wingård fra Bærum Elveforum og Bjørg Petra Brekke fra Naturvernforbundet i
Bærum til BNF initiativ til et møte der en rekke saker fra møtet med administrasjonen ikke hadde
blitt tilfredsstillende besvart, slik vi så det. Svært mange av problemene er knyttet til at
organisasjonene kommer for sent inn i sakene. Når en sak er kommet så langt som på høring, er ofte
mye allerede fastlagt. I byggesaker er vi ikke høringsinstans i henhold til Plan og bygningsloven. Men
da er det ingen der som snakker nærfriluftslivets og naturens sak. I markasaker får vi bare saker til
høring etter at Fylkesmannen har behandlet dem og evt. godkjent bygging. Da er mesteparten av
saken avgjort – uten at foreningene har fått lagt fram sine synspunkter. Vi jobber fortsatt med å få
endringer på dette og har bedt om nytt møte med Rådmannen.

Snart historie - et trigonometrisk punkt på Kattås har utspilt sin rolle i disse GPS-tider
foto terje bøhler
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På møtet den 19. oktober ble følgende saker ble tatt opp
-

-

-

Farlig forfall av Saghytta ved Ankerveien og Bjørum Sag Sagstua ved Murenveien
Jordet til Søndre Berger ved Økrikrysset ligger fortsatt brakk og ingenting skjer
Ulovlighetene på hytte ved Rognlia, spørsmål i brev til Byggesak om oppfølging (ikke besvart)
Ang. forurensningssaken ved Bogstadvannet (Fossum/Løvenskiold) Gnr/Bnr: 31/1
Vi ber kommunen utarbeide og implementere rutiner slik at lovenes intensjoner blir oppfylt i
hele kommunen. Det er viktig at arbeidet med reell medbestemmelse kvalitetssikres
(Vannforskriften & Miljøinformasjonsloven)
Sammen med Bærum kommune kan vi arrangerer et fagseminar om lovverk
Bærums Blå Liste må også vise vegetasjons- og byggeforbudssoner langs vassdragene
Plan og Bygg må utarbeide kart og planer som viser lukkede bekker som kan åpnes
Bærum kommune må legge inn prioriterte naturtyper med naturverdiene A, B og C i sine
kart
Når Natur og idrett får inn forslag om idrettsanlegg i nevnte type områder skal vi varsles og
inviteres til de tidligste møtene og senere oppfølgingsmøter
Barketomta på Fossum. Denne saken er eksempel på mangel på medvirkning
Vi mener det er rimelig – og at vi har krav på - at vi og våre samarbeidende organisasjoner
alltid er høringsinstanser i byggesaker der arealkrevende idrett er formålet.
Vi ber om å få tilsendt alle typer markasaker, inkludert reguleringssaker og hogstmeldinger
Grønne lunger og vassdragsnære områder må betraktes som naboer i byggesaker
Bærum Elveforum tilbyr seg å samarbeide med kommunen for å ta tak i alle ulovlige forhold
Vi ber om at Natur og idrettsavdelingen blir tilført ressurser i form av kompetanse og
kapasitet, slik at kommunen i samarbeid med oss og våre samarbeidsorganisasjoner kan
komme i gang
Vi ber om at kommunen alltid utarbeider interessekartlegging av de som er for, de som er
imot og de som er likegyldige til en utbygging
Hvordan bør BNF gå fram for å søke om midler neste år med tanke på videre drift av BNF
BNF ber om status på byggesak ang: Ridehus på Ståvi gård
Skiforeningens transformering av hesteveien/stien mellom Muren og Brunkollen til vei med
skiløype for preppemaskin
Friluftslivsansvarlig i Bærum kommune
Kunstige koller på Fornebu
Angående bekkeåpninger i Bærum (4 saker)
Kantklipping
Rydding langs og i vassdrag
Kasting av avfall i naturen
Aksjon mot uønskede planter
Bråtesprekkbekken
Ringeriksbanen
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3. Plansaker vi har kommentert
Bærum Natur og Friluftsråd har alene eller sammen med andre organisasjoner avgitt uttalelser eller
sendt brev til kommunen i følgende enkeltsaker.

Regionale saker og kommune(del)planer






Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035 - BNFs høringssvar (link)
Høringsutkastet presenterer godt gjennomarbeidet samfunnstema, god omtale av
klimautfordringene og samferdsel, men mangler overordnete mål for forvaltning av
naturgrunnlaget I tråd med planprogrammet er gjeldene sektorplaner og meldinger innarbeidet i
kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet innledes med en visjon og fire hovedmål som vi
anser som et godt og viktig utgangspunkt for drøfting av kommuneplanen, med et vesentlig
unntak kommentert nedenfor: planen mangler overordnete mål for naturmangfold, vann,
jordressurser, kulturlandskap og områder for friluftsliv som premiss for samfunnsutviklingen i
Bærum…
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030. BNFs uttalelse (link)
Vi viser til høringsuttalelsen fra Forum for natur og friluftsliv Akershus og Oslo og Omland
Friluftsråd. Dette er et omfattende dokument som både beskriver grunnlaget for uttalelsen og
kommenterer selve planen. Bærum Natur- og Friluftsråd støtter denne høringsuttalelsen. Vi vil
likevel ha med noen egne kommentarer til noen av de sakene som blir tatt opp. Merknadene gis
i den rekkefølgen de står i høringsuttalelsen fra OOF og FNF. Klimaendringer og friluftsliv (side
5)Økt nedbør og varmere vær utgjør ikke bare en utfordring for stier og turveier selv om dette er
viktig nok med tanke på nye anlegg og det løpende vedlikehold. Problemet er vesentlig større
når det gjelder skibruk og skiløyper. For det første blir sesongen for snø stadig kortere. Innen
2050 vil det ikke være snø i det heletatt i østlandsområdet unntatt på fjellet. På veien dit vil
snøvintrene bli stadig kortere slik det har vært noen år nå allerede…
KOMMUNEPLAN 2017–2035. Vår høringsuttalelse (link)
Bærum Natur- og friluftsråd er, ut fra sitt formål særlig opptatt av kommuneplanens arealdel.
Det legges opp til en lett revisjon, men høringsnotatet tar opp mange viktige tema med en god
tilnærmingsmåte. Når det gjelder arealdelen er det imidlertid blitt et stadig mer framtreden de
dilemma at en er enig i teksten, men erfarer, nokså frustrert, at resultatene av den faktiske
arealforvaltning kan være til dels svært avvikende holdt opp mot den vedtatte planen. Vi har
noen kommentarer til dette forholdet. 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.
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Kommunale plansaker










Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31 (link)
Landbrukskontoret i Bærum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus
fylkeskommune uttalt seg negativt til søknaden og fraråder kommunen å gi dispensasjon ut fra
en rekke vesentlige grunner. Oppføring av ridehall i område «Hensynsone Landskap» vil være i
strid med kommunedelplanen for Tanum-Hornimarka på flere punkter, det vil ha negative
konsekvenser for kulturminner og kulturlandskapet, det vil bety brudd på byggeforbudssonen
langs vassdrag og på naturmangfoldloven og fører til risiko for ikke å nå miljømålet for
Ståvibekken og Isielva om god økologisk tilstand innen 2021. Det vil også være brudd med
nasjonal jordvernstrategi…
Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag (link)
Dette er en høring utarbeidet av Naturvernforbundet i Bærum, Bærum Natur- og Friluftsråd og
Bærum Elveforum i fellesskap. Denne utbyggingen må ikke godtas i sin nåværende form.
Det kan ikke aksepteres at:
- bredden på turdraget reduseres til under 20 m
- byggeforbudssonen brytes
- turveien ikke blir ivaretatt
- det er tvil om at byggeforbudsonen, vegetasjonssonen og turdragets bredde er satt ut fra
elvebredden tilsvarende tiårsflommens grense
- overvann ikke fordrøyes på egen grunn
- forslagsstiller ikke har satt seg inn i rikspolitiske retningslinjer for varig fredete vassdrag
- forslagsstiller ikke i tilstrekkelig grad følger kommunens bestemmelser om detaljregulering
- Bærum kommune tilsynelatende ikke følger opp retningslinjene for varig fredete vassdrag
Utbygging ved Staversletta, Tanumplatået (link)
Utbygging ved nasjonalt verneverdig kulturlandskap.
Tanumplatået er et av landets mest verneverdige nasjonale kulturlandskap. Kommunedelplanen
for området hadde som hovedformål å fungere som verneplan. Vi er derfor enige med Tanum
Vel i at utbygginger både på selve platået og i randsonen er en meget uheldig bit-for-bit
utbygging som reduserer betydningen av kulturlandskapet…
Reguleringsplan for Fossumveien 19, "BARKETOMTA" (link)
Hovedhensikten med Kommunedelplanen for Lysakervassdraget fra 2014 var nettopp å sikre
vassdraget og vassdragsnære arealer mot ødeleggelse samt tilrettelegge for friluftsliv.
Detaljreguleringen for Fossumveien 19 går på alle måter mot den vedtatte kommunedelplanen.
Området er en del av turveidragene langs elva, og det er det sentrale området for nærfriluftsliv
for en stor gruppe mennesker, spesielt for mange barn. Det er et av de få åpne områdene der
barn og voksne selv kan finne på hva de vil leke eller drive med av uorganisert idrett – hele året.
Kunstgress kan skade elva, og all erfaring viser at slike gressbaner fortrenger all annen aktivitet
enn den organiserte fotballen. Dette er et stort tilbakeskritt for folkehelsa i kommunen. Det må
bli et prinsipp at gressletter for uorganisert idrett, lek og nærfriluftsliv aldri skal bygges ned med
verken kunstgress eller andre installasjoner som endrer den opprinnelige, frie bruken. Det at det
i siste øyeblikk ble lagt inn at området kunne brukes til idrettsformål, betyr ikke at uorganisert
idrett uten videre kan erstattes med organisert idrett!
Planprogram Fornebu kommunedelplan 3, KDP-3 (link)
Vi merker oss at det er høye miljøambisjoner for utbyggingen og at eksisterende grøntstruktur
skal videreføres og styrkes. I sammendraget pekes på bl.a. tema som landskap, grøntstruktur og
biologisk mangfold. Vi vil i det følgende se hvordan dette er tenkt gjennomført.
Grøntstruktur og viktige naturvernområder er sentrale deler av Fornebu – ikke minst for en
stadig økende befolkning i dette området. Det er derfor ikke til å unngå at det blir konflikter

9





mellom å ivareta verneområdene og deres kvaliteter samt en tilrettelagt grøntstruktur med
andre kvaliteter når det totale arealet på Fornebu skal utnyttes betydelig mere enn i dag.
Områder for rekreasjon, nærfriluftsliv og lek blir enda mere begrenset – og enda viktigere for
alle som bor og ferdes i området. Her kan dyr og fugleliv, sjeldne planter og trær, sårbare
våtmarksområder og kalkrike knauser settes opp mot menneskenes behov for å ferdes i natur og
drive enkelt friluftsliv i sine nærområder. Vi vil vurdere planprogrammet ut fra denne
synsvinkelen.
Ang etablering/drift av Franskleiv skiskytterbane (link)
Risiko for blyforurensning av drikkevannet vil, generelt, avgjøres av hvor mye blyfragmenter og
støv som vil bli spredd som resultat av skytingen.
Vi viser til brev av 27.01.2016 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klima- og
miljødepartementet stadfestet reguleringsplan for Franskleiv skiskytteranlegg 29.06.2015. Når
det gjelder grunnforurensning viser departementet til de vedtatte reguleringsbestemmelsene §
14.1: "Opplegg for å hindre forurensning av grunnen må være godkjent av miljømyndighetene,
herunder opplegg for overvåkning av blynivå i grunnvann og vassdrag ……” Det heter videre i
departementets brev: ”Ved detaljprosjektering og byggesøknad må forurensningsmyndigheten
involveres slik at tiltakene i det endelige anlegget tilfredsstiller kravene for å hindre
forurensning. Anlegget må også kontrolleres i tiden fremover, for å sikre at de
forurensningsdempende tiltakene virker”. Dette er grunnlaget for søknaden fra Bærum Skiklubb
og IL Jardar om å etablere og drifte det aktuelle skiskytteranlegget. Fylkesmannen konstaterer i
høringsbrevet at: ”Etablering og drifting av anlegget vil kunne medføre fare for forurensning av
grunn og nærliggende resipient, og Fylkesmannen har derfor vurdert at omsøkt tiltak vil kreve en
tillatelse etter forurensningsloven.”
Detaljregulering Michelets vei 24 – høring (link)
De to nærmeste naboene, Sameiet Holtekilen 4A og Sameiet Holtekilen 4B er meget utførlige og
detaljerte i sin beskrivelse av hvilke skader og ulemper ny bebyggelse vil ha for hele indre delen
av Holtekilen og supplerer dermed uttalelsene fra instansene ovenfor. Vi har også merket oss at
Rådmannen, med utgangspunkt i de forholdene vi viser til her, har anbefalt at planforslaget ikke
fremmes. Vi har merket oss betenkeligheter ved utbyggingen fra en rekke instanser som
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Oslofjordens Friluftsråd. I likhet med disse vil vi peke på at
verdifull natur blir ødelagt, at utbyggingen vil ødelegge kyststien og at våtmarksområdet med
fugle- og dyreliv, grøntarealene, både de som er tilknyttet dagens boliger og friområdene
omkring, blir sterkt skadelidende. Dette området ligger i utkanten av det som nå er i ferd med å
bli den store Fornebu-byen – med kanskje helt opp til 20 000 innbyggere. Da er det viktigere enn
noen gang at det som er igjen av naturlig vegetasjon, kyststi, leke- og friområder bevares for
ettertiden.

Parti fra Semsmåsan i Vestmarka
foto terje bøhler
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4. Frittstående enkeltsaker vi har kommentert








Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka (link)
Bærum verner sjøfly inntil våtmarksreservat, friluftsområde og gravlund. Løse påstander blir ikke
mere sanne av å bli gjentatt.
Innspill fra tilhengere av sjøfly i Storøykilen, har ofte dreiet seg om spørsmålet sjøfly mot fugl. De
”vet” at sjøfly og våtmarksfugl nærmest lever i harmoni selv om godt faglig underbygget
materiale viser at sjøfly skremmer sky fugler. Det blir også lagt ut som om sjøflyene har en
”historisk rett” til Storøykilen. Ved nedlegging av hovedflyplassen ble det gjort helt klart at all
flyvirksomhet skulle bort fra Fornebu. Sjøflyklubben fikk tilbud om relokalisering på Notodden,
men ignorerte hele saken…
Storøykilen sjøflyhavn. KMD befaring 14/3-2016 (link)
Miljødepartementet tok i brev av 08.12.2012 innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling til
følge, og avgjorde at sjøflyhavna måtte flyttes fra Storøykilen. Befaringen 14.mars var et resultat
av at Bærum kommune som ”svar på” departementets avgjørelse, utarbeidet en reguleringsplan
avgrenset til en omlokalisering av sjøflyhavna i Storøykilen. Planen endret ikke grunnlaget for
Fylkesmannens vurdering, innsigelsen ble opprettholdt og planen sendt KMD for endelig
avgjørelse.
Etterlyser svar på klage ang Økri/Bråtesprekkbekken (link)
Vi har registret at vi ikke har fått noen svar eller tilbakemeldinger på vår klage av 25.11.2015. Del
av bekken er lagt i rør, og det foregår til dels større masseforflytninger og nedsetting av større
kummer i området.
Våre spørsmål i dag er – i tillegg til spørsmålene i brevet av 25.11.2015:
- Hva viser prøver tatt av forurenset vann før graving startet?
- Hva er gjort for å fjerne forurensningskilden og hva bestod den i?
- Hvor er det blitt av forurensningen?
- Har man kontroll over både grunnvannet og det forurensede vannet?
- Om forurensningen er fjernet, kan det gis garantier for at det ikke ligger igjen rester?
- Er det satt ned kontrollbrønner for kontinuerlig overvåkning?
- Hva er planen for å rehabilitere det ødelagte grøntbeltet og viltdraget?
- Er det utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan?
Klage til Fylkesmannen ang Bjørnegårdsvingen 11-13 (link)
Klagen omhandler i det følgende de konsekvenser den vedtatte reguleringsplan vil få for
naturmangfold/blågrønnstruktur, regional sykkelvei, turveisystem og kulturminner.
Forslag om utbygging i Bjørnegårdsvingen ble første gang fremmet i 2002, men trukket i påvente
av kommunedelplan Sandvika og planer for E18 og E16. Etter nytt oppstartsmøte i 02.09.2009
ble saken fremmet i Plan- og miljøutvalget sommeren 2011, og igjen trukket 28.06.2011.
Revidert planforslag ble fremmet til 1. gangs behandling i Planutvalget 23.10.2014. Vi klager over
kommunestyrets vedtak:
- Saksframlegget tydeliggjør ikke avvik fra kommunedelplan og kommunale planstrategier....
- Dokumentvedleggene gir ikke informasjon om prosessen fram til saken legges fram PU ...
- Vegvesenet varslet innsigelse til veisystemet i området i en uttalelse til oppstart av
reguleringsplanarbeidet (bv. 02.12.2009)...
Vi (BNF) fikk ikke medhold i klagen hverken fra kommunen eller Fylkesmannen.
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5. Annet
5.1 Seminar "Vår praktfulle natur – kysten i Bærum"
Vi inviterte til åpent gratis spennende seminar 30. november kl. 16.30 – 20.30 i Bekkestua bibliotek.
Dette var svært vellykket. Full sal mesteparten av tiden, og med ca 100 frammøtte som alle var
veldig fornøyde og ønsket nytt seminar neste høst – noe vi lovet å komme tilbake med.
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5.2 Kommenterte enkeltsaker
Kartlegging og verdisetting av friluftsområdene i Bærum (link)
Vi var i møte med Bærum Kommune i forbindelse med arbeidet med kartlegging av våre
friluftslivsområder. Det er særlig områdene i byggesonen som er av interesse i denne omgang. Dette
er et stort og omfattende arbeide som administrasjonen i Bærum kommune har lagt ned mye arbeid
i. Dog, Bærums innbyggere oppfordres til å bidra i verdisettelsen av friluftslivsområdene. BNF har
informert om saken på sine hjemmesider. Her ligger det detaljerte instrukser om hvordan dette skal
gjøres, samt nytting supplerende informasjon om prosjektet (ref link over). I tillegg har vi sendt
informasjon om dette, med link til ovennevnte hjemmesider der all denne informasjonen er å finne,
til alle våre medlemsorganisasjoner.
Barnehagebehovsanalyse 2016-2035 (link)
Vi ber om at nye barnehager legges til arealer som allerede er eller har vært utbygd og at gjenbruk
blir den vanligste måten for nyetablering.
Bærum Natur- og Friluftsråd har vurdert selve behovsanalysen som utenfor sitt område for
engasjement. Vi ser imidlertid at det i tiden framover fortsatt blir behov for flere nye barnehager. I
den forbindelse vil vi så sterkt vi kan oppfordre til at barnehager for framtiden ikke legges på
friarealer, hundremeterskoger, utmarksområder, dyrket mark og små og større grønne lunger. Dette
er ressurser som stadig har krympet i mange år. Vi ber derfor om at nye barnehager legges til arealer
som allerede er eller har vært utbygd og at gjenbruk blir den vanligste måten for nyetablering…

Torvtørkehuset på Semsmåsan i Vestmarka (replika bygget i 1994)
foto terje bøhler
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5.3 Mindre prosjekter og aktiviteter
Under følger en liste over ulike prosjekter og aktiviteter som Bærum Natur- og Friluftsråd, på ulikt vis
og i ulik grad, har vært engasjert i.




















Turveiprosjekt med Bærum kommune, Naturvernforbundet, BærumElveforum o.a.
Stengt turmulighet ved Knabberud, befaring
Befaring: Skiforeningens ønske om 4 meter bred vei mellom Muren og Brunkollen
Dokumentasjon av Abbortjernbekken – der sti er blitt til “ski-vei”
Tursti Isielva, vestsiden sammen med Skui Vel
Hogstmeldinger, vurderinger og uttalelser
Sivilombudsmannen ang lovtolkning av landbruk i Marka
Områderegulering Franzefoss
Hogstmeldinger
Befaring langs Abbortjernbekken
Nødvendig dokumentasjon av inngrepet som forbereder ski- og skiskytteranlegg i Vestmarka
OOFs høringsuttalelse til forslag om vern av Krokskogen naturreservat og Kobberhaugene og
Vinderhøgda Friluftslivsområde
Sykkelkampanjen "Sykle med hue - Vis hensyn" 2016 - 21. august, rulleski i Marka, el-sykkel i
marka
Skiskytteranlegget på Fransekleiv
Hytte og vei i marka - klage fra BNF til Sivilombudsmannen
Vern av sjøfly midt i tre verneområder
Sjøflyhavna i Storøykilen - innspill til Budstikka
Bjørnegårdsvingen- klage
4 meter bred vei mellom Muren og Brunkollen
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5.4 Naturkart – samarbeide med Hilde Friis Solås
BNF viderefører samarbeidet 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.

Et utvalg av tidligere utgitte Naturkart av Hilde Friis Solås
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SAK 4: Revidert regnskap for 2016 og revisors revisjonsrapport
Regnskapet vil bli gått gjennom i detalj på årsmøtet (dersom ønskelig).
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SAK 5: Satsingsområder og arbeidsprogram for 2017
§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 og 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.

1. Frittstående samarbeidsorgan.
1.1.

Interne forhold:

Arbeidsoppgaver - videreutvikle og forbedre:
-

Styrets arbeid, arbeidsformer, arbeidsfordeling og videre utvikling av sekretariatsfunksjonen
Aktiviteter der vi fremmer BNFs formål, gjerne i samarbeid med medlemmene

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 BNF-posten.
Støtte til dem – hvordan kan BNF bidra til å gjøre dem bedre?
Samarbeid – hvordan kan de bidra til å styrke BNF
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1.3.

Bærum kommune:

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

Samarbeidsavtalen inkl. faste møter – følge opp
Evaluere og revidere samarbeidsavtalen fra 2008
Samarbeide med Natur&idrett inkl. temaplanen
Møte politikerne – enkeltvis og på deres møter i utvalg og styrer
Lage høringsuttalelser og delta i møter i planprosesser

1.4.

Nettverk og kontakter:

Arbeidsoppgaver: Holde fast ved nytteverdien for BNF av kontaktnett
-

Delta i / ha kontakt med andre relevante fora: NOA, OOF, FNF (Forum for Natur og
Friluftsliv, Akershus), Oslofjordens Friluftsråd og Friluftslivets Landsforbund osv.
Statlige organer: Fylkesmannen, Riksantikvaren, Miljødirektoratet.
Fylkeskommunen, andre kommuner
Vurdere idrettslagene og andre organisasjoner som lokale samarbeidspartnere i enkelte saker.

1.5.

Utadrettet aktivitet:

Arbeidsoppgaver:
A. Åpne arrangement
-

-

Invitere alle interesserte til minst ett årlig møte hvert år med tema fra Bærums natur,
kulturminner og friluftsliv – gjerne hver høst.
Arrangere en Naturfestival over en uke – om mulig årlig - i ett av Bærums mest attraktive
natur- og friluftslivsområder og invitere medlemmene og andre aktuelle foreninger til å delta
med egne aktiviteter.
Delta og gjerne bidra på arrangement BNF blir invitert til.

B. Kart, brosjyrer og annet infomateriell
-

-

Være ansvarlige for produksjon av Naturkart over utvalgte deler av Bærum – delvis finansiert
av BK, Akershus fylkeskommune og andre kilder ved å engasjere Hilde Friis Solås til å søke
om økonomisk støtte, gjennomføre feltarbeidet og produsere naturkartet med informasjon.
Vurdere å lage andre trykksaker, kart, brosjyrer informasjonskort med presentasjon av
naturområder, landskap, kulturminner o.l.

C. 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.
Fortsette sende ut hver måned infoarket «BNF-posten», evaluere og videreutvikle og vurdere
spredning til andre enn egne medlemmer.

20

-

Informere om BNF på nettstedet www.ableksikon.no, www.frivilligbaerum.no og andre
relevante sider.
Ta i bruk Facebook når vi har kapasitet, kompetanse og finner det hensiktsmessig.
Videreutvikle og fornye brosjyren 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

2. Arbeide for det enkle friluftsliv og naturvern, inkl.
sikring av natur, kulturminner og kulturmiljø
2.1 Marka
Arbeidsoppgaver: Følge opp planer for og bruk av Marka
-

Markaloven, revisjoner og etterlevelse av denne
Arbeide for å hindre stadig flere dominerende og støyende idrettsanlegg i Markas randsone, følge opp utviklingen av Skiskytteranlegget på Vestmarksetra
Delta i OOFs «Sykkelforum» for sykling i Marka, et samarbeidsforum med flere
sykkelorganisasjoner, DNT, Skiforeningen, Østmarkas Venner, Lillomarkas venner og BNF
Flerbruksplanen til OOF, følge opp retningslinjene, sette fokus på lokal flerbruk i Bærums
marker.
Følge opp skogforvaltning og hogst
Følge opp verneområdene

2.2 Friluftslivsområdene og grøntstrukturplan for Bærum
Arbeidsoppgaver: Bidra til bevaring og forsterking av disse områdene
-

Bidra i det landsomfattende prosjektet med å kartlegge og verdisette friluftsområdene i
Bærum, både i byggesonen og i Marka.
Bidra til at Bærum får en ny og forsterket grøntstrukturplan ved å støtte Natur og idrett i deres
arbeid med planen – når/hvis den iverksettes

2.3 Det blågrønne Bærum
Arbeidsoppgaver: Bidra til å synliggjøre betydningen av vassdragene i Bærum
-

Samarbeide med Bærum Elveforum om vassdragsforvaltning
Støtte opp om prosjektet vassdragsledene i Bærum
Følge tett opp utviklingen av KDP Sandviksvassdraget
Støtte alt arbeid for åpning av bekker og en bedre vannforvaltning i kommunen

2.4 Turveier og stier i byggesonen, linker til Marka og kysten, bevaring av
grøntdrag
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Arbeidsoppgaver: Samarbeide aktivt med Natur og idrett, Vei og trafikk og andre
etater i kommunen om turveinettet, stier og smett. Ha med Bærum Turlag og
andre som aktive deltakere
-

-

-

Delta aktivt i samarbeidsprosjektet med mange etater i BK med formål å få flere til å gå og
sykle, tryggere skoleveier og bedre og tryggere sykkelnett
(Arbeidstittel: Gå- og sykleprosjektet?? GSP? Punktene nedenfor er oppgaver innenfor
prosjektet.)
Være ansvarlig for den delen av prosjektet som skal se på eksisterende turveier, stier og smett,
vurdere tilstand og behov, se etter traseer for gjennomgående gå-nett, vurdere hva som
mangler og hva som bør prioriteres. Inkludere kyststi, planfrie kryssinger av veier m.m.
Samarbeide med Bærum Turlag og andre aktuelle medlemmer og involvere vellene i Bærum.
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.

2.5 Grøntområder og parker
Arbeidsoppgaver: støtte kommunens utvikling og vedlikehold av disse
-

Synliggjøre helsegevinsten av grønne, nære friområder
Være spesielt oppmerksomme på disse områdene i alle regulerings- og byggesaker.

2.6 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 mellom øyene i
indre fjordbasseng. (Der har politikerne vedtatt at alt skal være som før – dvs. alt er like ille –
skal vi fortsette å arbeide for 5 knop?)
Samarbeide med alle andre organisasjoner i motstanden mot vannscootere i strandsonen og
resten av fjordbassenget.

2.7 Kulturminner og kulturlandskapet
Arbeidsoppgaver: Følge med i planprosessene der kulturminner og kulturlandskap
blir berørt
-

-

Arbeide mot inngrep i de 5 sammenhengende kulturlandskapene/landbruksområdene.
Tanumplatået
Tandberg/Frogner/Bjørum/Isi
Øverland/Grini
Vøyen/Bryn
Lommedalen
Arbeide for å sikre kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen
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-

Sammen med Tanum Vel og Skui Vel 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.

2.8 Biologisk mangfold
Arbeidsoppgaver: Ta med dette perspektivet i de øvrige oppgavene

2.9 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 prosjekter og møter m.m. der BNF deltar eller er arrangør.
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.

Vårspinner (Endromis versicolora)
foto terje bøhler
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