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Dragehodeeng på Fornebu, foto: Terje Johannessen



Kvinandhanner, foto: Terje Johannessen

Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt

Det skal jobbes systematisk for å sikre naturmangfold og 
økosystemer på land og under vann. Naturmangfoldet i 
Bærum skal fortsatt være blant de rikeste i landet, og det 
skal jobbes kontinuerlig for å bevare og restaurere dette.

Langsiktig arealstrategi 
Sikre, styrke og reetablere naturområder og verdier, vann og 
marint biologisk mangfold, jordvern, bærekraftige 
økosystemer og blågrønne strukturer.

Naturmangfoldstrategien i Bærum



Status for arbeidet

• Organisering av arbeidet

• Ekstern høring høst 2021: innspill til lokalt viktige naturtyper

• Intern høring vår 2022

• Ekstern høring vår 2022

• Politisk behandling vår/sommer 2022

• Skal innarbeides i kommunens nye styringsverktøy - Framsikt

Kattugle, foto: Terje Johannessen

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/plan/b%C3%A6rum/8eec0f9e-a635-495f-bcfa-07606d084b00/plan-541ee14e-9ed4-4989-a5f2-ddcfe0c6bc9e-4744/#/home


Bærums rike naturmangfold

Artsobservasjoner i Artskart, utsnitt fra Bærum
Kilde: Artsdatabanken 

Kartlaget naturforvaltning i Bærumskart
Kilde:Bærumskart Intranett (kommunekart.com)

https://kommunekart.com/proff/klient/baerum/kartintranett


Vi har verdier ingen kan erstatte

Trollbærmåler
foto: Vladimir Kononenko, Naturhistorisk museum, UiO 
Lisens: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.no

Kløversilkebie 
foto: Arnstein Staverløkk; Norsk institutt for naturforskning
Lisens: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no



Hvorfor trenger vi natur? 

• Naturen er livsgrunnlaget vårt

• Goder og tjenester vi får fra naturen

• Økosystemene er en del av Bærums beredskap 

• FNs klimapanels siste rapport:

Å bevare økosystemer er avgjørende for å begrense 

klimaendringer og for å tilpasse oss dem.

støttende forsynende

kulturelt regulerende

Økosystemtjenester
Kilde: Universitetet i Århus, https://envs.au.dk/en/research-areas/society-environment-and-resources/biodiversity-and-ecosystem-services 



Grønnfink, foto: Terje Johannessen



Internasjonale og nasjonale mål

Kilde: fn.no

• FNs bærekraftsmål og miljøkonvensjoner

• Norges miljømål

• Stortingsmelding nr. 14 (2015-16) Natur for livet



Hvilke lovverk har vi?

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), 2009

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), 2008

Utdrag fra lovverkene, kilde: lovdata.no



Miljørettens 10 grunnproblemer

1. Naturen er selvregulerende og kompleks 

2. Mange miljøproblemer er usynlige 

3. Det er ofte usikkerhet om årsaker og virkninger 

4. Naturen har ikke rettigheter og kan ikke opptre rettslig 

5. Mange miljøverdier er «frie goder» 

6. Mange miljøskader kan ikke måles økonomisk 

7. Mange miljøproblemer skyldes sumvirkninger 

8. Miljøproblemer er sektorovergripende 

9. Miljøproblemer strekker seg over kommune- og landegrenser 

10. Miljøproblemer er langsiktige og rammer fremtidens generasjoner

Kilde UiO:Det juridiske fakultet 

Blåveis

Spissnutefrosk

Bekkeblom Alle foto: Bærum kommune

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v18/u-materiale-miljorett/dag-1-og-2-introduksjon-miljorettens-grunnproblemer-plan--og-bygningsloven-nikolai-k.-winge.pdf


Utfordringer for naturmangfoldet

Vøyenenga, foto: Kim Abel, Naturarkivet

Kilde: Naturpanelets (IPBES) Tilstandsrapport for naturen på jorda, 2019:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1555/m1555.pdf

Arealforbruk og arealendringer er hovedårsak til tap av naturmangfold

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1555/m1555.pdf


Utfordringer for naturmangfoldet

• klimaendringer
• fremmedarter
• overhøsting
• forurensning

Utvalgt naturtype åpen grunnlendt kalkmark, foto: Karsten Nordal Hauken, Bærum kommune



Legepestrot ved Sandvikselva  

Kanadagullrus og kjempespringfrø ved Isielva

Russekål på Storøya

Luking av vinterkarse på Pelvikodden Alle foto: Joran Bjerke, Bærum kommune



Hvordan skal vi ivareta naturmangfoldet?

Forslag til fem strategier:

1. Endre arealforvaltningspraksis 

2. Utvikle kunnskapsgrunnlaget kontinuerlig

3. Ivareta naturmangfoldet i interne arbeidsprosesser

4. Skape bevissthet om og stolthet over naturmangfoldet 

5. Sørge for at skjøtsel, drift og restaurering ivaretar og styrker naturmangfoldet



Oppfølging

• Sikre naturmangfoldet på land og i sjø gjennom KPA

• Jobbe mot arealnøytralitet

• Kartlegge der kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt 

• Tiltak for en ren og rik Oslofjord: eks. hummerfredningsområder

• Restaureringsprosjekter

Overvåking av hummer i Oslofjorden, 
foto: Lars Dalen, Marinreparatørene



Kobling til 

kommuneplanens arealdel

• Utvalgte naturtyper – fra byggeformål til 

grønt formål 

• Kartlagte naturområder i Bærumskart og i 

temakart til KPA

• Hensynssoner på kartlagte naturområder 

på land og i sjø 

• Sammenheng mellom viktige naturområder

• Revidere bestemmelser og retningslinjer

Fornebu, foto: OBOS



Reguleringsplaner med hensikt vern av naturmangfold

• Hildertunet 27: kartlagt utvalgt naturtype kalklindeskog i 2021

Utvalgt naturtype kalklindeskog KPA: boligbebyggelse nåværende Reguleringsplan 1981: blokkbebyggelse

Kilde: Bærumskart Intranett (kommunekart.com)

https://kommunekart.com/proff/klient/baerum/kartintranett


• KPA-formål fritidsbebyggelse på 

Grimsøya, Gåsøya og søndre del av 

Oustøya

• Reguleringsplan fra 1980

• Store naturverdier

Reguleringsplaner med 

hensikt vern av naturmangfold

Grimsøya KPA

Gåsøya KPA



Reguleringsplan Jarenlia - betydningen av buffersoner 

Utvalgt naturtype hul eik i Jarenlia, foto: Karsten Nordal Hauken 

Utsnitt av reguleringsplan for Jarenlia

Vannledning foreslått nær hul eik



Ålegras eng, foto: Jonas Thormar, tillatelse fra Sabima 



Vern av områder i sjø – økologisk tilstand i Oslofjorden  

Ålegras  – oppvekstområder for mange arter, 

bl.a. torsk og ørret, viktig for opptak av CO₂

Ålegrasforekomst i Slependrenna

KPA-formål småbåthavn 

Samlet oversikt over alle ålegrasregistreringene i Slependrenna i perioden 2017 til 2019.
Kilde: NIVA-rapport: Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune 



Oppsummering 

• Arealforbruk er den største trusselen for naturmangfoldet

• Kommunen har stor påvirkningsmulighet gjennom arealforvaltningen

• Gjenbruk og fortetting av bebygde arealer framfor nedbygging av naturområder



Naturen er vogga livet kviler i, tenkjer eg.

Ruth Lillegraven

Hettemåke, foto: Jan Henrik Haugen Olsen, Bærum kommune


