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Varsel om oppstart av naturmangfoldstrategi - Bærum kommune ønsker innspill
om lokalt viktige naturområder

Bærum kommune har startet arbeidet med en naturmangfoldstrategi. Naturmangfoldstrategien
skal ligge til grunn for revidering av kommuneplanens arealdel.
Vi ber om innspill til lokalt viktige naturområder i kommunen fra interesseorganisasjoner,
foreninger, barnehager, skoler og ellers alle som er opptatt av nærnaturen sin. Det vil også bli
mulighet for medvirkning når strategien legges ut på høring.
Naturområder og forekomster av ulike arter eller naturtyper kan ha lokal verdi, selv om de ikke
fyller kriteriene for nasjonal eller regional interesse. Kommunen ønsker informasjon om områder
som per nå ikke er avmerket i f.eks. naturbase, artsdatabanken eller Bærums kartdatabase.
Vi ønsker også innspill til områder med regional og nasjonal verdi som ikke kartlagt, hvis dere
kjenner til slike områder.
Eksempler på områder med lokal verdi:









kjente funksjonsområder for arter, for eksempel hekke- og/eller rasteområder for fugl
eller forflytningskorridorer for hjortevilt
naturtyper som det er lite av lokalt, selv om de er vanlige på landsbasis
naturområder i sjøen; ålegrassamfunn, bløtbunnsområder og tareskoger
kantsoner og restområder i jordbrukslandskapet
naturområder i tettsteder og boligområder
natur som er viktig for økosystemtjenester
landskapsøkologiske funksjonsområder, eller forbindelseslinjer mellom verdifulle
naturlokaliteter (kantsoner, bekkedrag, grøntdrag, skogsområder, våtmarkssystemer og
trekkområder)
store, gamle trær

I tillegg ønsker vi også informasjon om naturområder som har verdi ut fra historie eller bruk slik
som:





naturområder som brukes av skoler/barnehager
«hundremeterskoger»
naturområder som er viktige turmål
natur som har rike opplevelseskvaliteter, symbolverdi eller betydning i kultur og historie

Slik gjør du det:
 Ta et utsnitt av Bærumskart der du vil legge inn ditt område. Husk på å få med veinavn, gårdsog bruksnummer eller andre landemerker som gjør det mulig å se hvilket område du mener.


Tegn inn området eller lag et merke der du vil markere en forekomst.



Lag en kort beskrivelse av hvorfor dette er et lokalt viktig naturområde.



Legg gjerne ved data om observasjoner av arter/naturtyper på lokaliteten, gjerne med bilder.

Vi ønsker tilbakemelding innen 15.10.2021
Innspill sendes på e-post til post@baerum.kommune.no merket: SAK 21/9120 - Innspill til lokalt
viktige naturområder – naturmangfoldstrategien

For mer informasjon se Planarbeid og kunngjøringer
Se dokumentene i saken - naturmangfoldstrategi for Bærum kommune

Med hilsen
Eilev Gunleiksrud
avd.leder
Martine Knudsen
overlandskapsarkitekt

