BNF-posten for august - november 2017
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
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A. NYHETER/FRISTER
1. Ny plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 2019 -2023
Viktig for alle dere som planlegger anlegg som turstier, skilting, lekeplass, kart, eller andre tiltak som kan
bidra til at folk blir mere aktive! Bærum kommune ønsker forslag til prosjekter til anleggsplan for
utbygging av anlegg (idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg).
Følgende informasjon er mottatt fra Bærum kommune:
Bærum kommune, Natur og idrett skal utarbeide ny plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 2023.
Det inviteres med dette til medvirkning i form av innspill til planarbeidet.
Forslag til prosjekter i Anleggsplan for utbygging av anlegg (idretts-, nærmiljø- og, friluftslivsanlegg) må
inneholde følgende:

• Behovsoppgave, skissetegninger/beskrivelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan,
driftsplan og informasjon om hvem som er grunneier.

En forutsetning for å kunne søke statlige spillemidler og kommunal delfinansiering på anleggsprosjekter,
er at anlegget står oppført i «Anleggsplan for utbygging av anlegg».
Idrettslag har sendt En forutsetning for å kunne søke statlige spillemidler og kommunal delfinansiering
på anleggsprosjekter, er at anlegget står sine forslag til Bærum idrettsråd.
Innspill sendes Bærum kommune, Natur og idrett, 1304 Sandvika eller på mail
til post@baerum.kommune.no innen 15. januar 2018.
Her kan også bestilles gjeldene plan på området, «Temaplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv 20152018».
Kontaktperson friluftsliv og nærmiljø:
Eilev Gunleiksrud, tlf. 67 50 73 98 eilev.gunleiksrud@baerum.kommune.no og
Terje Johannessen, tlf. 67 50 43 83, terje.johannessen@baerumkommune.no
Kontaktperson idrett: Rolf B. Halvorsen, tlf. 67 50 42 92 rolf.halvorsen@baerum.kommune.no og
Dag Leween Stien, tlf. 67 50 40 86 dag.stien@baerumikommune.no

Merk fristen: MANDAG 15. JANUAR

2. Ny sekretariatsleder
Dagrun Skarbø tok i oktober over som ny sekretariatsleder etter Terje Bøhler. Vi takker Terje for
innsatsen!

B. AKTUELLE SAKER I HØST
Her er en oppsummering av de viktigste sakene BNF har jobbet med i høst:

1. Åpent møte om kulturlandskapet i Bærum 8.11.17
Vi er godt fornøyd med oppslutningen om seminaret som hadde gode foredrag og med svært variert
innhold, med alt fra lokal historikk og lokal kjennskap til Bærums eget kulturlandskap og jordbruk, til mer
sentrale spørsmål. Rapport skrevet ifb. med arrangementet kan du lese i vedlegg 1.

2. Uttalelser
2.1. Høringsuttalelse: Klimastrategi 2030. Bærum. Klimaklok kommune
BNF pekte særlig på tiltak for å fremme sykkel og gange fremfor bil, fremme utfart uten bil, og behov for
bedring av ruter og hyppighet på tverrgående forbindelser i Bærum. Videre at arealhusholderingen og
arealstrategi må være en vesentlig del av "klimaklok kommune." Uttalelsen kan leses i sin helhet her.

2.2. Høringsuttalelse: Ny skogbruksforskrift i marka
Sammen med de andre friluftsorganisasjonene var BNF i oktober med på høringsuttalelse om ny
skogbruksforskrift. Organisasjonene mener blant annet at kartlegging av Marka-verdiene må
intensiveres, at all næringshogst (uansett størrelse) må meldes inn, at forvaltningen må skje gjennom
åpne og transparente prosesser med god adgang til medvirkning fra organisasjonene, og at
organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.

2.3. Innspill til Bærum kommunes Handlingsprogram 2018 - 2021
Innstillingen fra rådmannen var at støtten til BNF ikke skulle videreføres! På siste møte i Formannskapet
var det imidlertid fremmet forslag om å øke støtten til kr. 250 000 pr år, noe som dessverre ikke fikk
flertall (7 mot, 6 for). Endelig avgjørelse tas i kommunestyremøte 6.desember og BNFs styre arbeider nå
mot politikere for å forklare hvor viktig en slik paraplyorganisasjon er.

2.4. Turveier og asfaltering
I oktober sendte BNF sammen med Naturvernforbundet i Bærum brev til tjenestelederne i Bærum
kommune for å uttrykke sin misnøye med oppgradering og asfaltering av flere turveier til sykkelvei. Se
våre synspunkter HER.

3. Ringeriksbanen – møte med BaneNor
BaneNor har tatt initiativ til møter, "Åpen kontordag," med organisasjoner i berørt område hvor
organisasjonene kan blir orientert og kan gi innspill i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.
På møte 20.11.17 kom det fram følgende:
• Det tilrådes ikke stasjon i Bærum (Rustan/Ullbråten), dvs. BaneNOR vil i reguleringsplanen legge
frem en løsning med lang tunnel, da med tverrslag som tidligere
• Det vil komme sykkel-/gangvei og ridesti langs Vestmarksveien
• Det vurderes alternativer ruter for transport av masse fra tverrslaget ved Kattås og Ås
• Det vurderes forskjellige adkomster til tverrslag på Ullbråten både fra E16 og inne på eiendommen.
Det er et sterkt ønske om ikke å foreta, i hvert fall minimalisere, inngrep på dyrket mark
• Grunneier har foreslått et stort massedeponi på Brenna gård. Bærum kommune er positiv til dette. I
tillegg foreslår BaneNOR et stort massedeponi nord og sør for Lorangmyr. I praksis fra Niskinnveien
og godt sydøst for Lorangmyr. Dette skaper betydelig utfordringer ang. avrenning fra sprengstein,
bla. pga. nitrogen. Dette må ikke i Rustanelven og videre til Isielven og Sandviksvassdraget. I tillegg
er dette et attraktivt turområde med mange hytter i øst på Køllen samt boligbebyggelse i vest.
• Tiltak ift. avrenning og forurensning fra steindeponier er ikke avklart. Det er heller ikke avklart
hvordan salt avrenning fra ny E16 skal håndteres. Salt fjernes bare ved tynning med vann og det er
lite vann i området. (Statens Vegvesen var med på møtet)
Reguleringsplanen planlegges oversendt Samferdselsdepartementet i februar og legges ut til ettersyn i
februar 2018

4. Øvrige saker
4.1. Retningslinjer for kunstgressbaner vedtatt av Bærum kommune
Bærum kommune vedtok i oktober nye Retningslinjer for kunstgressbaner med gummigranulat her.
Foreslåtte retningslinjer ble noe modifisert av politikerne, men i tillegg ba MIK om at Rådmannen kommer
tilbake med en statusrapport på arbeidet på et senere tidspunkt.

4.2. «Thrust me Skipack»
Fra FNFs nyhetsbrev har vi funnet informasjon om «Thrust Me Skipack» - en ryggsekk med innebygget,
batteridrevet motor som skal gi fremdrift i kombinasjon med ski, sykkel og lignende. Denne er ulovlig i utmark
– se FNFs informasjonsbrev i vedlegg 2.

4.3. Analyse av samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv
Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på en rapport utarbeidet av Vista analyse om Samfunnsøkonomiske
virkninger av friluftsliv
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