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Hva gjør Bærum kommune med
Naturpanelets rapport fra 6. mai 2019?
Bakgrunn:
Vi viser til Det internasjonale Naturpanelets rapport 6. mai 2019, samt konsentrert fakta-ark
utgitt av Miljødirektoratet og NINA. (Vedlagt).
Rapporten dokumenterer at utviklingen allerede har gått for langt slik at det ikke
lenger er rom for naturinngrep og utbygging som har negativ innvirkning på
klima og miljø. Fremtidige inngrep må derfor dokumentere en positiv effekt.
Bruken av arealer er den faktoren som har størst virkning på naturmangfoldet.
Alvoret tilsier at det må settes inn både strakstiltak og langsiktige tiltak.
Dette gjelder for hele verden – derfor også for Norge og Bærum kommune.
70% av dyrket mark i Bærum er allerede bygd ned.
Vi tenker oss følgende tiltak:

Strakstiltak.
1. Alle ikke vedtatte reguleringsplaner som ikke er iverksatte må revurderes.
(Minimum alle reguleringsplaner som ikke er vedtatt.)
2. Det må dokumenters hvilken positiv virkning tiltaket/byggeprosjektet har på klima og
artsmangfold.
3. Tiltaket kan bare godkjennes om det dokumenteres positiv effekt på klima og artsmangfold.
4. Naturmangfoldloven som sektorovergripende lov skal benyttes, og tiltaket vurderes etter §§8-12.
Dette må dokumenteres med fakta og undersøkelser, ikke bare generelle betraktninger.
5. Nulltoleranse for å bygge ned dyrket eller dyrkbar mark.
6. Såkalte «ikke prissatte konsekvenser» som ofte er natur og miljø, må verdisettes og gis betydelig
større vekt.
7. Stopp i å bruke av dyrket mark og matjord til plenproduksjon.
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Langsiktige tiltak:
1. Klima og miljø må legges inn som premiss i kommuneplanen som revideres og vedtas
hvert 4 år. Gjennom dette skal vedtatt politikk bli implementert i underliggende og
kommende reguleringer. Ref. punktene 1-6 under «strakstiltak». Samt:
2. 0-visjon for å redusere mangfold av arter.
3. 0-visjon /0-tolleranse mht. nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.
4. 0-visjon / 0-tolleranse mht. nedbygging av buffersonen(rense-sonen) mot alle vassdrag i

kommunen. Disse sonene må økes bl.a. ved økt bredde og bekkeåpning i urbane strøk.
5. 0-visjon / 0-tolleranse for ødeleggelse (drenering/nedbygging/oppfylling mv.) av

våtmark og myr.
6. 0-visjon mht. å gi dispensasjoner til aktiviteter/anlegg i buffersonen for vann og
vassdrag.
Mest mulig av «naturlig natur» holdes intakt. Eks.: En bør også være bevist på at
turveier med sterk fundamentering er et betydelig inngrep i denne «rensesonen». Da
avskjæres grunnvannstrømmen og filtreringen og renseprosessen mot vassdraget
stoppes)

Hva gjør Bærum kommune?
-

Hva vil våre politikere gjøre?
Hva vil administrasjonen gjøre?
Hvilke konkret tiltak vil iverksettes?

Det er kommunevalg 9. september i år. Hvordan vil innbyggerne i Bærum merke hva
våre politiske partier går inn for når det gjelder klima og naturmangfold etter valget?

Med vennlig hilsen
Bærum Natur- og Friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn (sign)
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Vedlegg: Faktaark: Det internasjonale Naturpanelets rapport 6. mai 2019, fra Miljødirektoratet
og NINA.
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/naturpanelet-akselererende-ogalvorlig-utvikling-for-naturen/
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