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Tjernsmyrtjern - gjenskaping/restaurering

Signe Bakke Johannessen -Mgd stilte følgende spørsmål til kommunestyrets møte den 19.
juni 2019:
Bærum Kommune gjenskaper Tjernsmyrtjernet.
Jeg ber om at plan lager et kort utkast til svar på de regulerings og eiendomsmessige
forhold til Ternmyrtjern. Mulig Natur og idrett må inn hvis vi er eier av Tjernsmyrtjern?

Rådmannens svar:
Tjernsmyrtjern ligger vest av Lysaker og eies av Bærum kommune.
I Reguleringsplanen for Tjernsmyrområdet – Planident 1996032, er tjernet regulert til
naturvernområde. Reguleringsbestemmelsenen for dette området sier:
SPESIALOMRÅDE § 5
Naturvern felt F: Landskapet rundt myra og tjernet skal bevares uendret for å verne et
viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er
knyttet til området. All vegetasjon i vann og på land er vernet. Nye plantearter må
ikke innføres. Dagens vannstand skal sikres under og etter anleggsperioden, og
vannspeilet utvides i vestlige deler av tjernet. Utvidelsen skal kartfestes.
Naturvernområdet skal være inngjerdet langs grense, og det skal utarbeides
skjøtselsplan for området. Det tillates anlagt en gangveiforbindelse i felt F's østre del
langs Granfosslinjen fra Prof. Kohts vei til felt E's nordøstligste del. Byggeplanen skal
fremlegges Statens vegvesen til godkjennelse.
I kommunens Naturbase er Tjernsmyr registrert som naturtypen; rik kulturlandskapssjø med
svært viktig/nasjonalt viktig verdi (A). De seneste tiårene har imidlertid tjernet grodd igjen og i dag
er vannspeilet helt borte. Det må derfor antas at flere av de tidligere registrerte naturkvalitetene
og artene har forsvunnet.
I henhold til kommuneplanbestemmelsene § 11.1 skal områder registrert som viktige naturtyper i
Bærum kommunes kartdatabase ivaretas. En ny FN-rapport konkluderer med at tap av natur er en
like stor trussel mot verden som klimaendringene.
Selskapet Biofokus utarbeidet i 2013 en forvaltningsplan for Tjernsmyr på vegne av Bærum
kommune Natur og idrett. Den peker på at større habitatdiversitet alltid fører til økt diversitet av
arter. En restaurering av tjernet vil derfor bidra til å øke dette mangfoldet ytterligere. I rapporten
foreslås det følgende bevaringsmål:




Bevare og viderutvikle kvalliteter knyttet til myr og sumpskog. Fremme størst mulig
variasjon av naturtyper.
Restaurere deler av myrareal og kunstmark i øst med tanke på å få frem en dam med
åpent vannspeil.
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