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REGULERINGSPLAN FOR TANUMVEIOMRÅDET 

 

Bærum Natur- og Friluftsråd støtter Tanum Vel i deres arbeid for å bevare Tanumskogen som 

del et av våre viktigste kulturlandskap og friluftsområder. 

 

Området er meget godt beskrevet gjennom flere ti-år, og i planen fra 2000 ble 

helhetsvurdering og vekt på vern av friluftsområdene i Tanumskogen gitt betydelig vekt. 

Området er preget av rike kulturminner og naturmangfold med viktige geologiske, botaniske 

og zoologiske kvaliteter  

 

Den foreslåtte reguleringsplanen er på flere områder i strid med gjeldene planer. 

Den nye veien vil gå i et område som er regulert til spesialområde bevaring/Friluftsområde. 

Det ligger nær kirken og synes å være et uberørt skogsparti langs Tanumveien. Der går det 

også en mye brukt og bevaringsverdig gangsti som forbinder nåværende boligområde og 

Tanum kirke. 

Vi støtter fullt ut Tanum Vel i dette: 

Tanum Vel kan ikke akseptere noen form for veianlegg / boligbygging fremover i det som nå er 

regulert til landbruksområder, friluftsområder, friområder eller naturvernområder. Tanum Vel går 

inn for at Tanumskogen beholdes som nå, at hele skogen også for fremtiden blir 

rekreasjonsområde for alle. 
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Tanumplatået med Tanumskogen er et av de viktigste kulturlandskapene i Norge og av stadig 

større betydning for befolkningen i Bærum ettersom området omkring Sandvika blir sterkt 

fortettet. De grønne strekkene mellom denne tettbebyggelsen og Marka blir sentrale 

korridorer for både dyr og mennesker og vil være et betydelig bidrag til vår folkehelse. Det 

sterke preget av lang kulturhistorie, et sammenhengende vakkert kulturlandskap og rikt 

naturmangfold må bevares også for etterslekten. Ingen vil takke for at disse store verdiene i 

Bærum bli bygget ned bit for bit.  I stedet kan det vel heller ventes spørsmålet: «Hvordan 

kunne dette skje?» 

 

 

 

 

Hilsen 

 

Bærum Natur- og Friluftsråd 

v/Rigmor Arnkværn, leder (sign.) 

 


