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POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

TILLEGGSINNKALLING

07.05.2021

FORMANNSKAPET
Onsdag 12.05.2021 kl. 14:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 12.05.2021 kl. 14:00 i digitalt via Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi
forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost
tone.halvorsen@baerum.kommune.no

På grunn av Covid -19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold
av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf. kommuneloven §
11-7. Møtet blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt.
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Utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelse av Søbråten naturreservat i
Bærum kommune, svar på høring

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021- 047/21
Innstilling:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelsen av
Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021-047/21
Innstilling:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelsen av
Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelsen
av Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Saken gjelder frivillig vern av skog i Bærum, utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelse av
Søbråten naturreservat.
Statsforvalteren i Oslo og Viken har lagt to verneområder i Bærum kommune ut på høring med frist
for uttalelse 13. mai 2021.
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Bærum kommune har tidligere vedtatt å melde deler av kommuneskogen inn som naturreservat
gjennom en frivillig vern prosess - utvidelse av Ramsåsen naturreservat. Søbråten er privat skog.
Høringen gjelder grenser for nytt naturreservat og forslag til vernebestemmelser.
Vernebestemmelsene inneholder blant annet et ferdselsforbud på Breimåsan (i Ramsåsen) fra 15.
mars til 1. mai på grunn av hensyn til sårbar natur.
Bærum kommune er positiv til nye reservatgrenser og bestemmelser.
Bærum kommune ønsker å bidra med deler av kommuneskogen til vern av områder med høy
biologisk verdi og store opplevelseskvaliteter for friluftslivet. Vern er også et godt klimatiltak og
som i tillegg bidrar til økt helsegevinst i kommunen.
Tidligere behandling
Saken har vært behandlet politisk i to omganger, Sak 11/19 Kommunestyret hvor det ble vedtatt å
melde inn utvidelse av Ramsåsen naturreservat i en frivillig vern-prosess og Sak 071/19 MIKK med
vedtak om ytterligere utvidelse av verneområdet.
Redegjørelse
Saken gjelder frivillig vern av skog i Bærum, utvidelse av Ramsåsen naturreservat og Søbråten
naturreservat.
Statsforvalteren i Oslo og Viken har lagt to verneområder i Bærum kommune ut på høring –
opprettelse av nytt reservat, Søbråten og utvidelse av Ramsåsen naturreservat. Bærum kommunale
skoger er berørt med areal i Ramsåsen naturreservat. Høringsfristen er 13.mai 2021
Saken har vært behandlet politisk i to omganger, Sak 11/19 Kommunestyret hvor det ble vedtatt å
melde inn utvidelse av Ramsåsen naturreservat i en frivillig vern-prosess og Sak 071/19 MIKK med
vedtak om ytterligere utvidelse av verneområdet.
Landbrukskontoret ved skogbrukssjef har vært involvert i prosessen fra starten av med tanke på
avgrensing av verneområdet, vernebestemmelser og erstatningsoppgjør.
Etter to runder med grensejusteringer, er nå forslag til grenser for nytt reservat fastsatt og
vernebestemmelser og avgrensing lagt ut på offentlig høring.
Dagens naturreservat er på 340 dekar hvor formålet med fredningen er å bevare en klassisk
utforming av skogtypen alm-lindeskog med innslag av hegg og tilhørende markvegetasjon, samt
bevare en frodig og velutviklet gråor- askeskog med høye gamle trær. Store deler av verneområder
er rasmarker, bergvegg og stup. Utvidelse av verneområdet vil være ytterligere rasmarker og
skrenter samt innslag av sørboreal rik blandingsskog og grandominert sjiktet skog med innslag av en
del lauvtrær og læger (gamle vindfall), særlig osp. Stedvis også gammel gran med mye
vindfall/læger. Det er ingen løyper i området, men enkelte merkede stier.
I utvidelse nr. 2 er områdene rundt Breimåsan og arealet mellom myra og Ramsåsen tatt med i
forslag til utvidelse av naturreservatet. Områdene består av vesentlig gammel granskog og et stort
myrområde. Breimåsan er en av Vestmarkas mest benyttede spillplasser for orrfugl.
Landbrukskontoret har foreslått å innføre et begrenset ferdselsforbud på myrarealet for å skjerme
orrfuglen i denne sårbare tiden. Opphevelse av ferdselsforbudet fra 1. mai vil gi friluftslivet mulighet
for å overvære orrfuglspillet i en mindre sårbar periode utover i mai.
Tradisjonelle fritidsaktiviteter er unntatt vernebestemmelsene – jakt og fangst er lovlig,
bålbrenning, rydding av stier og løyper er lovlig, sanking av sopp og bær, orientering og terrengløp
og sykling er tillatt på vilkår.
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I kampen om den mest attraktive høna, vil nok disse karene være fornøyde om de ikke ble forstyrret
Vurdering
Vern av skog er positivt for miljøet gjennom binding av CO2 og for biomangfoldet gjennom vern av
ulike arter og deres leveområder. Økt biologisk mangfold gir økt opplevelsesverdi for friluftslivet og
økt friluftsliv gir økt helsegevinst. For Bærum kommunale skoger vil økt andel av vernet skog gjøre
at nasjonale mål om 10% vern, blir nådd. Nytt for Ramsåsen vil være et ferdselsforbud på Breimåsan
fra 15. mars til 1. mai. Landbrukskontoret mener dette vil være riktig for å skjerme fuglelivet i en
sårbar tid. Det siste får støtte fra annen eier av Breimåsan.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Landbrukskontoret ved skogbrukssjef har vært involvert i prosessen fra starten av med tanke på
avgrensing av verneområdet, vernebestemmelser og erstatningsoppgjør. Verneprosessen er
gjennomført i samarbeide med Norges Skogeierforbund og Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Konsekvenser av beslutningene
Utvidelse av verneområdet i Ramsåsen og Søbråten (kun privat område) har minimale konsekvenser
for Bærum kommunale skoger. Utvidelsen har store og positive konsekvenser for biologisk
mangfold og friluftslivet i området.

Vedlegg:
ramsasen---forskrift-og-kart
horingsbrev-end
ny-horingsdokument-end
sobraten---forskrift-og-kart

5351621
5351622
5351623
5351624

Behandlingen i møtet 06.05.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
1. Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettholdelsen
av Søbråten naturreservat, men med kommentar om at det ikke skal innføres ferdselsforbud i noen
deler av området.
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Votering:
Bergersens forslag fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot to stemmer (2Frp)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021- 047/21:
Innstilling:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelsen av
Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

