Vedlegg til: Innspill til oppstart Bærum kommune
Naturmangfoldstrategi fra Skui Vel
18-10-2021
--------------------------------------------------------------------------------Skjema for kartlegging av grønne lunger 2021 - NIBSkui 25. juni 2021.
Skjemaet returneres per e-post eller brev til Naturvernforbundet i Bærum:
• e-post: baerum@naturvernforbundet.no, eller
• adresse: Naturvernforbundet i Bærum, Postboks 252, 1319 Bekkestua
Har du spørsmål, ta kontakt med Sunniva Schjetne, epost: baerum@naturvernforbundet.no eller
telefon 48 18 12 99.

Skui Vel
1. Kontakt
Kontaktperson i velforeningen
Dersom vi har spørsmål, hvem kan vi ta kontakt med?
Navn:
Arthur Kimmels (Skui Vel styremedlem)
E-post:
arthur.kimmels@meanderhr.no
Telefon:
47348171

2. Grønne lunger som er omtalt i publikasjonen «Snarveier til trivsel - 150
grønne lunger i Bærum»
Følgende grønne lunger ble kartlagt av vellet/Naturvernforbundet i 2008 og er omtalt i
publikasjonen:
Kveise/Skui søndre
39.10-C5
Welletskogen
39.3-C7
Tåjekroken/Gml
Jarenvei
39.4-B4
Bjørumdalen
39.5-A3
Holma/Gata
39.9-D5
Frognerhagan
39.6-C3
Jutulstua
39.7-B4
Frogner vestre
39.8-C4
Horniveien/Ståviveien
39.2-D6
Arnesenga
39.1-D5

Kommentar fra velforeningen:
Hva er status for disse grønne lungene i dag?
F.eks. Områdene er i bruk som grønn lunge på samme måte som i 2008, området er eller skal
bygges ut, annen bruk i dag evt andre kommentarer eller synspunkter.
Svar:
1: Kveise/Skui søndre:
Området kommer til å bli bygget ut med 58 boliger. Reguleringsplan er vedtatt høsten 2020.
Nedbygging av eksisterende grøntområder samt dyrket og dyrkbar mark og matjord. I grønt
regnskapet for Bærum på sikt stort arealtap av naturlig natur og medfører redusert
naturmangfold.
2: Welletskogen:
Fortsatt grønn lunge. Del av større området Welletskogen/Sellenrå, som tegnet inn i kartet under
avsnitt 3.
3: Tåjekroken/Gml Jarenvei:
Fortsatt grønn lunge.
Dette er gammelt åpent beitelandskap som er i ferd med å gro igjen.
4: Bjørumdalen:
Fortsatt grønn lunge, men adkomst trues av bygging av ny E16. Utfartsparkering for området er
begrenset. Grusveien fra Bjørum sag nordover langs elva er planlagt å bli bygget ut over lengre tid,
som også vil begrense tilgjengelighet. Utbyggingen av denne veien til en større skogsbilvei (klasse
4,5) er påklaget til miljødirektoratet. Utbyggingen vil redusere Djupdalen og Kjaglidalen
naturreservats artsmangfold og naturkvaliteter samt opplevelseskvaliteter. Innfallsporten til
Kjaglidalen må holdes åpen for allmenn ferdsel gjennom hele anleggsperioden til ny E16.
5: Holma/Gata:
Fortsatt grønn lunge. Ingen merknad.
6: Frognerhagan:
Fortsatt grønn lunge.
7: Jutulstua:
Fortsatt i bruk som grønn lunge, men trues generelt av utbyggingspress. (Planer for utbygging ved
Berghoff, skytebane, industri m.m.) Reguleringstatus som grøntområde må styrkes.
8: Frogner vestre:
Fortsatt i bruk som grønn lunge, men trues generelt av utbyggingspress. (Planer for utbygging ved
Berghoff, næring langs elva m.m.)
9: Horniveien/Ståviveien:
Grønntsmett/snarvei mellom Stoviveien og Horniveien som er privatisert. Må rustes opp og
merkes tydeligere. Det er skiltet tursti, men man må i dag, etter omlegging som følge av utbygging,
gå over privat eiendom, det føles av mange ubehagelig.
10: Arnesenga:
Fortsatt i bruk som grønn lunge, men er i ferd med å gro igjen.

Hoppbakken med plenarealer og lekeplass må sees i sammenheng med trebevokst grøntområde
opp mot Horniveien. Dette var tidligere bringebæråker som er i ferd med å gro igjen, og bør
skjøttes/tynnes for å forhindre fullstendig gjengroing. Mye brukt vilt/rådyrtrekk fra Ståvibekken til
Arnesenga.
(Nummering følger kartet under avsnitt 3)

3. Andre grønne lunger innenfor velområdet
Ikke alle de grønne lungene innenfor hvert velområde ble kartlagt i 2008. Vi ønsker innspill på flere
grønne lunger i deres velområde. Områdene kan merkes av på kartet under.

Kommentar fra velforeningen:
Er det «nye» grønne lunger innen velområdet?
Her kan dere gi en tilbakemelding på «nye» grønne lunger som dere mener at vi bør ha med i den
nye publikasjonen. Oppgi gjerne navn på området (lokalt navn) og gjerne hvordan området blir
brukt, eller annen relevant informasjon.

Svar:
Vi foreslår å slå sammen/utvide disse ‘grønne lunger’ i forhold til 2008 kartlegging:
2. Welletsskogen/Sellenrå
4. Bjørumdalen utvides noe mot nord-vest mot Fiskesleåsen og foreslås å kalle ‘Bjørumdalen og
Fiskeleåsen’. Dette er en av 3 inngangsveier/porter til Kjaglidalen fra sør og kanskje den fineste.
7+8. Jutulstua/ Frogner vestre/Berghoff.
Vi foreslår å kalle området ‘Elvedalkant Vestre Frogner gård’.
Viktig biotop for dyr og innsekter og 100m skog for barn.
Overnevnte områder er tegnet inn med resp. 2, 4 og 7/8 i kartet overfor.
I tillegg foreslår vi følgende områdene som ‘nye’ grønne lunger:
11: Nord for Ståvivannet med Ståvibekken:
Område med våtmark/sumpskog. Mye brukt tursti
Det sammenhengende grøntdrag langs Ståvibekken til og med Ståvivannet med kantområder
utgjør en karakteristisk intakt grøntstruktur på Tanumplatået. Etablert bolig/driftsbygg på
fulldyrket mark uten næringsmessig betydning for landbrukseiendommen inntil bekken (Nordre
Stovi gård) reduserer dette helhetstrekket.
Ferdsel langs bekken er stengt med «sjikanøst stengsel» - noe som er ulovlig i.h.t endringer i
friluftsloven.
12: Gamle eplehagen på Østre Frogner og kantskog mot Brekketunet:
Den gjengrodde eplehagen på Østre Frogner er spesielt spennende og artsrik med
grunnvannsutslag som gjør området til sumpskog og en spesielt viktig vilt og insektbiotop.
Kantskogen mot Brekketunet (østre del av 12 i kartet) er også viktig biotop.
Disse områdene er tegnet inn resp. 11 og 12 i kartet.

4.

Dokumentasjon
Kan vellet bidra med dokumentasjon av «sine» grønne lunger?
Dersom velforeningen er interessert i å bidra med bilder eller annen dokumentasjon er vi
interessert i å vite dette.

Svar:
Ja, ved forespørsel.

5. Kommentarer
Andre kommentarer fra velforeningen
Eventuelle betraktninger rundt betydningen av grøntområder i nærmiljøet eller andre innspill på
vårt arbeid med grønne lunger kan skrives her.

Svar:
Kantsonene til Isi elva er ikke med i oversikt av grønne lunger, men har stor betydning og må
opprettholdes. Kantsonene med de utvidelser som ble lagt inn i «KDP Sandviksvassdraget
Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag» må markeres som sammenhengende grønn lunge, på begge
sider av elven.
Generelt sett må naturverdiene til grøntområdene dokumenteres og kartlegges for å framskaffe
faktabaserte kunnskaper.

Tusen takk for deres deltakelse!

