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



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.

Fra langsiktig arealstrategi 

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

Kommunens mål for naturmangfold

Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt 

Kilde: fn.no



Kobling til 

kommuneplanens arealdel

• Enkelte lokaliteter med utvalgte naturtyper 

er foreslått endret fra byggeformål til grønt 

formål, eller hensynssone naturmiljø

• Reviderte bestemmelser og retningslinjer 

for naturmangfold og grønnstruktur

• Eget temakart for grønnstruktur og 

naturmangfold

Fornebu, foto: OBOS



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


Utvalgte naturtyper i Bærum 

Hul eik, Jarenlia 
foto: Karsten Nordal Hauken, Bærum kommune

Åpen grunnlendt kalkmark med dragehode på Fornebu, 
foto:Terje Johannessen 

Kalklindeskog i Hildertunet 
foto: Karsten Nordal Hauken, Bærum kommune



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


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. Utvikle kunnskapsgrunnlaget kontinuerlig

2. Ivareta naturmangfoldet i interne arbeidsprosesser

3. Styrke naturmangfoldet gjennom forvaltning og drift

4. Skape bevissthet om og stolthet over naturmangfoldet i Bærum 

5. Endre arealforvaltningspraksis slik at nedbygging av naturmangfold unngås



Oppfølging via handlingsplan 

Forslag til tiltak:

• Etablere hummerfredningsområder 

• Restaureringsprosjekter

• Informasjon til grunneiere som har viktig natur på tomta

• Skjøtselsplaner for sårbare områder

• Kanalisere ferdsel i populære friluftsområder

• Foreslå reguleringsplaner med hensikt vern av naturmangfold

• ….

• ….

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

Øverst: Dragehode. Skjøtsel av engen mellom 
Fornebuveien og Snarøyveien
foto: Karsten Nordal Hauken, Bærum kommune 



Foreslå reguleringsplaner med hensikt vern av 

naturmangfold

Gjeldende KPA: boligbebyggelse nåværende

Reguleringsplan 1981: blokkbebyggelse

Hildertunet 27, utvalgt naturtype kalklindeskog, foto: Karsten Nordal Hauken, Bærum kommune



Veien videre 

• Frist for innspill er 31. januar 2023

Innspill sendes til post@baerum.kommune.no

Merkes sak: 21/9120 – Høringsinnspill til 

naturmangfoldstrategien

• 2. gangsbehandling vår 2023

• Handlingsplan med oppgaver og tiltak – vår 

2023

Grønnfink, foto: Terje Johannessen

mailto:post@baerum.kommune.no
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