
Alle beboere er hjertelig velkommen til en opplysende og
hyggelig kveld. Kaffe og kaker vil bli servert.

Skui Vel
INVITASJONTIL

ÅRSMØTE 2010
TIRSDAG 27.APRIL KL. 19.00

ÅPENT MØTE:
“Verdien av nærnatur og
naturopplevelser”
Sigmund Hågvar, professor i natur- og
miljøvern, UMB
Kåseri med illustrative naturbilder og
fakta om den opprinnelige naturens
tilbakegang.

Fam. Hågvar kom til Bærum i 1950 og faren
var et år rektor ved Skui Skole.
Hågvar har sammen med Bredo Berntsen

skrevet flere bøker :”Norsk natur farvel”,
“Norsk Naturarv”, “Norsk Urskog” samt en
lang rekke publikasjoner og debattartikler.

AKTUELLE SAKER:

� E-16 bygging og videre planlegging
� Kommunearealdelplan
� Planprogram kommunedelplan
Tanumplatået/Hornimarka

� Elvens og Skuidalens skjebne?
Planprogram kommunedelplan
Sandviksvassdraget

� Kommunedelplan kulturminner og
kulturmiljøer

� Markaloven og markagrensen
� Skui grendehus
� Skuibakken et levende kulturminne
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ÅRSMØTE 2010
SkuiVel avholder sitt årsmøte tirsdag 27. april kl. 19.00 på
Skui Grendehus.

SAKSLISTE:
1 Valg av dirigent og referent
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Styrets beretning
4 Regnskap og revisjonsberetning
5 Budsjett for neste år
6 Andre saker som er nevnt i innkallingen
7 Valg
8 Eventuelt

Etter årsmøtet er det åpent møte:
“Verdier av nærnatur og naturopplevelser”

Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, UMB.
Kåseri med illustrative naturbilder og fakta om den opprinnelige

naturens tilbakegang.

Fam. Hågvar kom til Bærum i 1950 og faren var et år rektor
ved Skui Skole.

Hågvar har sammen med Bredo Berntsen skrevet flere bøker:
”Norsk natur farvel”, “Norsk Naturarv”, “Norsk Urskog”, samt en lang rekke

publikasjoner og debattartikler.

Vi ser frem til at flest mulig avsetter denne kvelden til et
utbytterikt årsmøte.

Saker som ønskes behandlet må være innsendt skriftlig til styret senest
1 uke før møtet.

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i
innkallingen.

Utlodning

VELKOMMEN
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SSTTYYRREETTSS SSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG 2009–2010
Etter årsmøtet 28. april 2009 har det vært følgende tillitsvalgte:

Tlf.priv:
Styret: Leder: Morten Heldal Haugerud 6713 3418

Nestleder: Sigbjørn Næss 6713 0996
Sekretær: Kåre Smeland 6713 9660
Kasserer: Hanne Erdahl Korsmo 9224 2232
Styremedlemmer: Per Håkon Nervold 6713 6513

Bjørn André Hole 6713 2094
Knut Ulbråten 6713 7126

Varamedlemmer: Katie Moriggi 6713 9674
Widar A. Tandberg 6713 4400
Glenn Earl Eide 9280 0543

Revisorer: Roger Harboe
Carl H. Smith-Hanssen

Valgkomité: Kjell Nakstad
Odd Thrane
Anne Sofie Jore 

Husstyret Skui Grendehus Bjørn André Hole
Web medhjelper Kåre Smeland
Eksterne organisasjoner vellet er medlem av og representert:
Bærum Velforbund, styremedlem Widar A. Tandberg
Bærum Natur- og Friluftsråd, styremedlem Morten Heldal Haugerud
Rodeansvarlig: Ant. husstander
Sollihøgda – Bjørum Sag Viggo Støa 130
Bjørum Sag – Nybrua Nils S. Fjeldstad 135
Frogner – Tandberg – Isiveien Alf Broeng 85
Økri – Brenneveien Svein Ihle-Hansen 130
Nybrua – Vøyenenga Hans A. Nygaard 150
Ståviveien – Horniveien Espen Clausen 130
Tunheimbakken – Arnesenga Per O. Klock 150
Jarenvn. – Tåjevn. – Sandsbakkene Kjell S Pettersen Gudlaug Ramberg 165
Vøyenenga – Vinkelveien J. H. Tidemand-Johannessen 50
Grinibråten – Ståvikroken Asmund Hage 110
Kalveløkka/Haug – Kirkerud Åslaug Sandsmark 155
Kirkerudbakken Boligsameie Kjell Nakstad 190
Marie Terrasse Tommy Olafsen 60
Tanumveien – Ståvihagen Qno Lundkvist 155
Vøyenenga senter Borkenhagen Paul Geir Kaasa 96

Sum 1881
Kontingent: Huseiere kr. 150,–, Borettslag kr. 80,–, Leieboere kr. 100,–.

Henvendelse vedrørende medlemsregister og pensjonister fylt 67 år gjøres til kasserer. 
SKUI VEL, PB 40, 1314 Vøyenenga

For at vi skal kunne sende deg informasjon og holde deg oppdatert:
Send inn din e-post adresse til sekretær Kåre Smeland: E-post: kaa-sme@online.no

Hvor ikke annet er angitt: Foto: Morten Heldal Haugerud
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Flere kommunale og private planer som har be-
tydning for Skuiområdets fremtid har vært på
høring i perioden. Skui vel har levert hørings-
utalelser til disse deriblant høringsuttalelser i
forbindelse med rullering av kommuneplanen
med kommunedelplaner, Kommunedelplan for
kulturminner og miljøer, samt forslag om juste-
ring av markagrensen og Markaloven. I tillegg
kommer flere lokale saker.
Vårbefaring og seks styremøter har vært av-

holdt i tillegg til flere møter i arbeidsgrupper
angående spesielle saker. Skui vel har også i år
hatt styremedlem i Bærum Velforbund Bærum
Natur- og Friluftsråd, Skuibakkens Venner og
Bærum Elveforum. 
En viktig ledetråd for vellets arbeid er å

være bevist på de kvaliteter, deriblant natur og
miljøkvaliteter, som vårt område og bomiljø
har og arbeide for å finne gode løsninger på
eventuelle konflikter som oppstår. Målset-
tingen er bærekraftige løsninger som også
kommer fremtidige generasjoner og beboere til
gode.
Bærum kommune omtaler seg selv som en

grønn kommune som også vil være en ledende
miljøkommune. Vellet arbeider for at Skui fort-
satt skal være en grønn bygd. Det er derfor vik-
tig at arealdisponeringen også står i fokus i
miljødebatten, så vel som avfallshåndtering og
energibruk. I praksis betyr dette å ta vare på
natur og kulturkvaliteter, deriblant dyrket
mark, sikre grønne lunger i bomiljøet, finne
gode veiløsninger med økt sikkerhet samt re-
duserer støy med mer. 
Marka og ikke minst randsone mot Vest-

marka og Krokskogen er et viktig rekreasjons
og naturopplevelsesområde for befolkningen i
vellet. Den nye Markaloven gir markaområ-
dene en bedre sikring. At Bærum kommune
som ønsker å være en grønn kommune har
vært den første til å forslå store reduksjoner av
Marka er et tankekors.
Det er mange interessekonfliktene mellom

skogbruket, idrett, enkelt friluftsliv, kommersi-
elt opplevelsesbasert friluftsliv og boligbyg-
ging mv.. Markaloven kontrollerer dette ved at

mange virksomheter ikke hører hjemme i
Marka og at tiltak som medfører anleggsbasert
virksomhet kreves reguleringsplan. Vanlig
skjøtsel og vedlikehold av løyper, stuer og hus
kan fortsette som før. Markaloven legger ikke
hindringer for landbruksbasert stedbunden næ-
ring. Snarer tvert imot ønskes den skjøtsel som
beitende dyr representerer for å motvirke gjen-
groing.
Flere av de store sammenhengene kultur-

landskaper ligger i vellets område. Kulturland-
skapet er et viktig element i norsk natur som i
seg selv har store kvaliteter. Men det som
bringer norsk natur inn blant verdensarven er
samspillet mellom vakker natur og kulturland-
skap som holdes i hevd og ikke nedbygges
eller gror igjen..
I tillegg til Markaloven er naturmangfolds-

loven vedtatt som er en nødvendigheten for å
kunne sikre natur og miljø.. Med de klimaen-
dringer som vi står ovenfor er tesen “Tenke
globalt – handle lokalt” mer gjeldene enn noen
gang.

– Ny E16. Traseen Wøyen – Bjørum ble
åpnet i slutten av mai. Traseen har to tunneler
“Brennetunnelen” og “Skuitunnelen”. Derimot
er fortsatt trasevalget videre opp til, og over,
Sollihøgda ikke avklart. Vegvesenet godtar
ikke Bærum kommune og vellets anbefalte løs-
ning. Miljøverndepartementet la seg på vegve-
senets løsning, men etter sterkt påtrykk fra
kommune, vellet og lokale vil avgjørelsen vur-
deres på nytt.
Målet er fortsatt innen 2020 å ferdigstille

smal 4-feltsløsning helt frem til Hønefoss. Det
foregår for tiden planleggingsarbeid på vei-
strekningene: Sandvika/Slependen – Vøye-
nenga og Bjørum – Skaret.

– Rundkjøringen ved sydgående trase av
nye E16 ved Vøyenenga har skapt ulykker
særlig fordi den kommer brått på og har vært
dårlig opplyst. Vellet har tatt saken opp i Bud-
stikka, som har hatt oppslag om alle ulykkene,
og med SVA. Rundkjøringen er nå bedre belyst
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og ekstra tiltak som ytterligere lyssetting samt
eventuell innsnevring til et sydgående felt vil
bli foretatt så snart forholdene ligger til rette.

– Isielva og Sandviksvassdraget. 
Planprogram til Kommunedelplan
Elven har også siste året vært offer for svært

mange forurensningsangrep og trusler. Det tas
nå bare 10% laks og sjøørret sammenlignet
med for 10 år siden. Industri ble i sin tid lagt
langs elver fordi elven ga energi. Den tid er
forlengst forbi og elven er heller i veien for in-
dustri og næring. I dag burde bygg og anlegg
legges i god avstand til elven. Langs elven bør
det være friområder og i henhold til nasjonale
retningslinjer byggestopp i flomutsatte områ-
der. Flom er viktig for livet i elven. Den beste
måten å kontrollere dette er å sørge for for-
drøyning i vassdraget.
Per Håkon Nervold er Skui Vels represen-

tant i arbeidsutvalget i Elveforum.

– Berghoff vårt gamle forsamlingshus som
eies av vellet begynner nå å få en god standard
selv om det fortsatt er behov for renovering og
vedlikehold. 
Det avsettes derfor midler til fond for frem-

tidig vedleikehold. Det er i år installert to luft
til luft varmepumper og el-anlegg gått over.
Bytting av vinduer vil bli gjort i neste periode.
Huset med den store gamle eplehagen øverst i
Berghoffveien fremstår i dag som et flott mil-
jøalternativ for barnehageplass langt fra støy
og luftforurensning fra biltrafikk. 

– Strøkasser er fylt. Kassene utplasseres, repa-
reres og fornyes etter behov. Det vil være posi-
tivt om oppsittere som har glede av kassene
kunne ta et tak med enkle reparasjoner når det
trengs. Utgifter til materiell vil dekkes av vel-
let.

– Belysning på private veier. Bærum Velfor-
bund har fåtte bevilget midler fra Bærum kom-
mune bevilget for dette formålet for 2009.
Oppsitterne kan søke om støtte til strøm,

men må da inngå avtale med Hafslund. 

– Skui Grendehuset. Kommuneadministrasjo-
nen har ledet driften av grendehuset som har
hatt en god utvikling med inntekt. Dette skal
fortsette som tidligere, noe vi setter stor pris
på. Kommunalt eierskap og engasjement er
veldig bra for lokalmiljøet og kulturlivet i vår
bygd. Fortsatt drift i kommunal regi betyr også
at seniorsenteret og ungdomsklubben kan fort-
sette som før. Vi oppforderer til å besøke og
bruke/leie Grendehuset. Det sikrer at det be-
står. Ungdomsklubben trenger ny ildsjel for å
åpne igjen.. 

– Isi. Reguleringsplanen for Isi var et vesentlig
fremskritt og forhindret en tung utvidelse av
virksomheten. Området er imidlertid under på-
trykk og det er all grunn til å følge med på hva
som skjer. Isi har store naturverdier og også
veldig mange kulturminner som ligger lett syn-
lige og er godt egnet for undervisning og opp-
levelse av eldre tiders aktivitet. Disse er utsatte
ved bl.a. utvidelser av veier i området.

– Høringsuttalelser. Vellet har gitt innspill til,
markagrensen, kommunedelplaner, kulturvern-
plan og konsekvensutredning for veiprosjektet
Sandvika – Wøien, reguleringsplaner eller opp-
start av reguleringsplaner for: 

– Markagrensen 
Markagrensen er nå fastsatt i den nye Mar-

kaloven. Skui vel er sterkt imot Bærum kom-
munes forslag om å trekke til dels store
områder ut av Marka. I samarbeid med flere
markaorganisasjoner, velforeninger, Naturvern-
forbundet i Bærum og Bærum Natur- og Fri-
luftsråd er det gitt uttalelse imot en slike
inngrep i Marka. Miljøverndepartementet har i
brev til Bærum kommune påpekt at loven ikke
åpner for at store områdene, som bl.a. Jordbru-
Ursdalen, kan trekkes ut av marka. 
Loven skal beskytte LNF dvs Landbruk

Natur og friluftsliv. Vi finner at lovforslaget
tjener denne hensikten. Det er bare aktiviteter
som hører naturlig hjemme i marka som vil
kunne tillates. Da Marka omfatter flere kom-
muner er det Miljøverndepartementet som ad-
ministrerer dette. Det vil ellers være vanskelig
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å få lik håndtering i de forskjellige kommu-
nene. 

– Kommunedelplan for Tanumplatået og
Hornimarka – planprogram
Det er besluttet på politisk hold å utarbeide

en kommunedelplan for å gi området et spesielt
vern etter Plan og Bygningsloven. Kommunen
inviterte grunneiere, vel, og organisasjoner til å
danne referansegrupper. Skui vels referanse-
gruppe har bestått av M. H. Haugerud, W.
Tandberg, B. Hole og P. H. Nervold og samar-
beidet om uttalelsen med referansegruppene fra
Tanum vel, Hornimarkas venner og Bærum
Natur- og friluftsråd.
Bærum kommune begrunner planen slik:

“Hensikten med planen er å ta vare på et
større, sammenhengende og helhetlig kultur-
landskap ved å sikre verdiene knyttet til dette
kulturlandskapet; som kulturminner, biologisk
mangfold, vilt, geologi, friluftsliv, pedagogisk
virksomhet, landskapsestetikk. Gjennom plan-
legging og samarbeid skal det utarbeides ram-
mer og betingelser for arealbruken på en slik
måte at både et aktivt landbruk og verneinte-
ressene kan eksistere sammen.”
Tanumplatået er registrert som ett av de

mest verdifulle i Akershus og Hornimarka er
betegnet som “Bærums Maridal” / et “Bærum i
miniatyr” slik Bærum var før nedbygging. To-
talt har området store natur og kulturverdier.
Planen må derfor via en skjøtselsplan sikre

at området kan drives og skjøttes på en måte
som ivaretar kvalitetene og verneverdiene. 
Vellet er sterkt betenkt på den økende ned-

bygging av dyrket mark og naturområde med
flere registrerte kvaliteter med østsiden av
Skui/Kveise kalt Jarenlia som eksempel hvor
det ble utlyst oppstart av regulering. 
Det skal nå utarbeides et forslag til kommu-

nedelplan på basis av føringene i Planprogram-
met.

Kommunedelplan for Sandviksvassdra-
get fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum 
Planprogramet som gir de forhold som skal

vurderes og tas med i utarbeidelsen av selve
kommunedelplanen er vedtatt. Utarbeidelsen er

gjort bl. aa etter innspill fra referansegrupper.
Skui vels referansegruppe har bestått av M. H.
Haugerud, P. H. Nervold og Widar Tandberg.
Det er også dannet referansegruppe for grunn-
eierne, Bærum Natur- og friluftsråd, Bærum
Næringsråd, Brukerrådet for fiskeforvalt-
ningen/ VBS og Bærum Elveforum.
Planens hensikt er å skape en utvikling på

elvens premisser. Kommunen har utalt at areal-
delplanen vil fokuserer spesielt på hva som
skal skje langs Ringeriksveien og Isielven etter
at E16 er flyttet. Vellet mener at det her er en
gylden anledning til å en miljøsatsing i områ-
det under visjonen “Miljødalen Skui”: Godt
bomiljø, grønn planlegging og miljøgate, be-
vare restområder med mer.
Viktige elementer i planen er området langs

elven må rehabiliteres og elvens randsone
åpnes. I uberørte områder må 100m som er
kravet til randsomen for vernet vassdrag
gjelde. Fraflyttet industri omgjøres til andre
formål som ikke forurensende næring eller
bolig. Ringeriksveien omgjøres til en miljøgate
med fokus på trafikksikkerhet, redusert støy og
økt beplantning.
Forvaltningsplanen må inneholde tiltak for

å hindre forurensning og derfor dekke hele
vannstrengen, viktige bekker og de store side-
elvene. Åpning av bekker må inngå i planen.

– Kommunedelplan for Kulturminner og
Kulturmiljøer
Vellet har levert innspill til planen og over-

levert oversikt og dokumentasjon over det be-
tydelige antall kulturminner og kulturmiljøer
som finnes i vellets område. Det er påpekt at
det er viktig at planen slik som forutsatt blir ju-
ridisk bindende for å som det sies: “Hensikten
ved planen er å sikre juridisk kulturvernområ-
der og kulturvernlandskap gjennom innlem-
ming i kommuneplans arealdel eller ved
tilrettelegging for regulering til bevaring”.
Hvis planen derimot ender opp som “retnings-
linjer” får den liten tyngde.
De store sammenhengende kulturlandska-

pene Frogner/Tandberg/Isi, Bryn/Wøyen og
Tanumplatået/Hornimarka med sine gårder er
beskrevet i planen. I tillegg bør foruten auto-
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matisk fredede kulturminner også andre kultur-
minner fra nyere tid som husmannsplasser,
skoler, veifar, kulturhistoriske bygg og innret-
ninger knyttet til vassdrag, smier, sagbruk, va-
desteder og tegnesteder komme med i planen
og også registreres. 
Planen bør i tillegg til obligatoriske registre-

ring av kulturminner og kulturmiljøer også
legge opp til at sammenhengen mellom disse
og tidligere tiders liv og virksomhet kan be-
skrives. Dette er identitetsskapende og for en
kommune med mange innflyttere svært viktig
for å skape tilhørighet.
Som et verktøy her omtaler planen fire inn-

satsområder, bevaring, forvaltning, formidling
og verdiskapning. Vellet utdypte dette i sin ut-
talelse.

Andre enkeltsaker:
– Containerbygg ved Holma Vestbrenne
Det er fremmet privat reguleringsforslag for en
omlastningshall for containere på Holma rett
vest av Brenneveiens boliger. Dette blir i så fall
et av de største bygg i dalen og vil fjerne en-
hver utsikt mot vest. Huseierforeningen reage-
rer på at de får heldøgns støy og trafikk rett
nedenfor boligene. Med E16 i tunnel og fokus
på miljøet i dalføret hadde beboerne håpet at
det ble bedre og ikke nye støy og forurens-
ningskilder. Vellet støtter Vestbrenne Huseier-
forening i dette. Det påtenkte området har for
øvrig tredelt og derved uklar reguleringsstatus
og ligger innenfor kommunedelplan for Sand-
viksvassdraget hvor ubenyttet båndlagt vei-
grunn etter E16 planleggingen skal tilbakeføres
til LNF. 

– Tursti og adkomst langs vestsiden av elven
fra Vøyenenga og nordover
Det arbeides for å få til en sammenhengende
og god tursti også på vestsiden av elven. Dette
er ikke enkelt så lenge industrien får fortsette
sin aktivitet i 100m beltet. Som nevnt over,
under Isielven, ble et forsøk på tilrettelagt
lager/oppstillingsplass tatt opp med kommunen
som tok det opp med grunneier. Plassen skal
tilbakeføres. Turstien er også fremmet i plan-
programmet til kommende kommunedelplan.

– Gangsti mellom Horniveien og Stoviveien
Ved nedlegging av ny vann og avløpsledning,
samt byggevirksomhet på nabotomt, ser det ut
som stien har forsvunnet. Vellet har tatt dette
opp i samarbeid med oppsittere som dokumen-
ter at stien er tinglyst (1919). Kommunen har
nå tatt tak i saken og arbeider å få til en avtale
slik at stien rehabiliteres etter at vannlednings-
arbeidet.

– Reguleringsplan for Gartneritomta Vøye-
nenga til boligbygging
Vellet har sendt innspill og hadde ingen merk-
nader til at det ble foretatt boligbygging her,
forutsatt at boligbyggingen ikke kommer i kon-
flikt med vernesone på minimum 100 meter til
Isi-/Sandvikselva. Flomland mellom området
og E16 må bevares noe NVE også forutsetter i
sin uttalelse og påpeker at interne veier må
kunne benyttes som flomland (100årsflom).
Vellet påpeker at avstanden til Skuiveien er
blitt for liten og boligene bør trekkes lenger inn
på tomten. Planen er en del av kommunedel-
plan for Sandviksvassdraget og må inngå i en
helhetsvurdering under denne. Reguleringspla-
nen er nå (17.3.10) behandlet av Plan og Miljø-
utvalget og vil legges ut på høring.

– Skuibakken fredet – den blir ikke revet!
Det er betydelig oppslutning og interesse for
bevaring av Skuibakken som et levende tek-
nisk kulturminne. I kulturminneåret 2009 fre-
det Riksantikvaren12 kulturminner. Akershus
fylkeskommune foreslo Skuibakken og denne
ble fredet 24. febr 2009. Skuibakkens Venner
overtok eierskapet til bakken 2. desember og
arbeider videre med istandsettelse av bakken
og opprettholde den som et levende kultur-
minne med ny aktivitet til glede for både utø-
vere og tilskuere.
Det er skaffet midler fra Bærum kommune

inkl. årlig vedlikeholdsstøtte, fra Akershus fyl-
keskommune samt Norges kulturminnefond.
Bærum kommune støttet maling av dommer-
hus og oppbygning av begge trim/målertrapper.
Dette er et tiltak som kommer allmennheten til
gode og Skui vel støttet derfor også tiltaket
etter søknad. Fartstillasets løperbane er restau-
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rert og gjennomgang av strømanlegget pågår.
Flere arrangementer er også avholdet i 2009.
(Se egen omtale)

Kulturvandring nov 2009
Skui vel var med i planlegging av kulturminne-
vandringer i kommunen i anledning kulturmin-
neåret 2009. Novembervandringen gikk med
start og mål i Skuibakken til Tanumplatået og
Hornimarka. Arrangementet var i samarbeid
med Bærum kommune, Asker og Bærum histo-
rielag, Skuibakkens Venner og Bærum Natur-
og Friluftsråd.

Beskrivelse av Stovivannet for bruk ved
skolene 
Skui vel har utarbeidet informasjonsmateriell
om Stovivannet for Vøyenenga Skole som de
ønsket for bruk i miljø og kulturuke.
Det beskrives Stovivannets beliggenhet sen-

tralt på Tanumplatået midt i et nationalt verne-
verdig kulturlandskap med lange
kulturhistoriske tradisjoner. Det er omgitt av
store gårder og med tufter etter husmannsplas-
ser og beitemark og skog i Marka på vestsiden.
Naturverdier beskrives med referanse til rap-
porter.
Historiske "knagger" for videre undersø-

kelse og fundering er listet opp slik som bl. a.
isskjæring, Silhuset for Brambanis første vann-
verk i Bærum,  fiske med ålevandringen i Sto-
vibekken, bosetting med det historiske
samspillet mellom gårdene og husmansplas-
sene, kulturminner som drifteveier "gata",
gamle veifar, oldtidsveier, vinterveier, køla-
brenning, grav- og rydningsrøyser, geologi og
klima med videre.
Ornitologisk forening har gitt en beskrivelse

av fuglelivet rundt vannet og holder nå på med
å utarbeide en rapport over fuglelivet i Bærum.
Materialet kan brukes også som start på et

informasjonshefte om Stovivannet. 

8 Skui Vel invitasjon til årsmøte 2010

Stovivannet i juni. 

Toppdykker hekker på Stovivannet. 

Silhuset hvor Stovibekken begynner var vann-
inntaktet til Bærums først vannverk anlagt av
Brambani. 
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Driftsregnskap for Skui Vel 1.1 – 31.12.08 2008 2009 Budsjett 2010

Inntekter

Medlemskontingent 57 382,00 55 534,00 58 000,00
Inntekter loddsalg 1 370,00 1 510,00 1 400,00
Renteinntekter 1 766,54 705,82 1 000,00
Legatmidler 50 000,00 49 000,00 20 000,00
Overskudd/underskudd Berghoff 114 240,71 98 037,50 68 600,00

Sum Inntekter 224 759,25 204 787,32 149 000,00

Kostnader

Strøkasser 28 734,50 36 031,00 28 000,00
Årsmøte 3 292,84 5 732,25 4 000,00
Porto gebyr 6 097,90 6 598,99 6 000,00
Arrangementer og befaringer 1 088,00 4 437,00 2 000,00
Styrehonorar 14 000,00 0,00 20 000,00
Kontorrekvisita 800,00 0,00 500,00
Gaver 2 636,30 0,00 500,00
Kontingenter 6 050,00 3 000,00 3 000,00
Trykking/ kopiering 61 661,80 50 324,00 40 000,00
Kultur-innslag/ arbeid- vedlikehold 2 165,00 0,00 2 000,00
Faglig ekspertise/ bistand 66 250,00 56 972,50 20 000,00
Diverse utgifter 6 504,35 2 956,75 3 000,00
Vel-prosjekter 25 138,00 24 000,00 20 000,00

Sum kostnader 224 418,69 190 052,49 149 000,00

Overskudd/ underskudd 340,56 14 734,83 0,00

Driftsregnskap Berghoff 2009 2008 2009 2010

Inntekter

Berghoff leilighet 36 326,00 37 060,00 38 000,00
Berghoff barnehage 153 000,00 157 968,00 163 000,00

Sum inntekter 189 326,00 195 028,00 201 000,00

Kostnader

Renter på lån 2 285,00 333,00 0,00
Forsikring 22 491,00 26 567,00 27 000,00
Diverse utgifter 27 936,29 19 628,00 19 000,00
Kommunale gebyrer 5 425,00 5 737,50 5 000,00
Vedlikehold Berghoff 16 948,00 39 100,00 75 800,00
Snøbrøyting 0,00 5 625,00 5 600,00

Sum kostnader 75 085,29 96 990,50 132 400,00

Overskudd/underskudd 114 240,71 98 037,50 68 600,00

9

Driftsregnskap og budsjett
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2008 2008 2009 2009

Eiendeler

Nordea bank 6219.45.21796 37 151,40 37 453,37
Postbanken 0540.08.25973 250 060,61 257 739,47
Berghoff 321 801,59 321 801,59

Sum eiendeler 609 013,60 616 994,43

Gjeld/ Egenkapital

Rest av lån i Nordea 6 754,00 0,00
Avsatt Styrehonorar 2008, utbet 2010 12 000,00 19 000,00
Avsatt Styrehonorar 2009, utbet 2010 20 000,00
Avsatt Berghoff 115 000,00 100 000,00
Avsatt vel-prosjekter 50 000,00 23 000,00
Avsatt trykking 35 000,00 40 000,00
Avsatt kostnad til strøkasser 0,00 10 000,00
Underskudd/Overskudd 340,56 14 734,83
Egenkapital 1.1 389 919,04 390 259,60
Egenkapital 31.12.09 og ny IB 1.1.10 390 259,60 404 994,43

Sum Gjeld/ Egenkapital 609 013,60 616 994,43

Kontrollsum 0,00 0,00

Hanne Erdahl Korsmo /s/
kasserer

Skui mars 2010

Revidert og funnet i orden 
4. mars 2010

Roger Harboe /s/ C. H. Smith-Hanssen /s/

Lånet til Nordea er nå nedbetalt.
Berghoff avsatt vedlikehold – midler til nye vinduer o.l.

10

Balanse for Skui Vel
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Omtale av de enkelte saker:
E16 Wøyen – Bjørum ble åpnet 26. mai med feiring på Økri

Endelig kunne veistrekningen åpnes med skik-
kelig folkefeiring sammen med prominente
samferdselsbyråkrater, lokale politikere og
andre fine gjester i “floss”. 30 års ventetid er
over og endelig har Skuidalen fått gjennom-
gangstrafikk bort fra “stuedøra” si. Gamleveien
kan nå forvandles til en miljøgate hvor folk
kan ferdes uten å risikere liv og helse. KJEM-

PEBRA! Vi er stolte og glade for det nye
veianlegget vi har fått.

Lokal velinspeksjon og “prøvekjøring” av
veianlegget før åpning. 
Med foruten “Kjerringene”, Velforeninger og
dyktig politisk håndverk fra særlig ordfører
Odd Reinsfelt og andre sentrale politikere i fyl-

Økrisletta mot åpningsseremoniområdet. Foto: Per Håkon Nervold

Varaordfører Lisbeth Hammer Krogh og 
ordfører Odd Reinsfelt i “storform”. 
Foto: Per Håkon Nervold

Åpningsseremoni 
Foto: Per Håkon Nervold   
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Økrikrysset mot Brennetunnelen. 
Foto: Audun Haakonsen

Til høyre: Isi bro og Skuitunnelen.
Begge foto: Foto: Audun Haakonsen

Kalksteinformasjon ved Isi.
Foto: Audun Haakonsen

ket og på Stortinget, greide vi felles å nå målet
for “miljølinjen”. Opprinnelig fremstod ønsket
om dette miljøalternativet fra lokalt fremsatt
interesser gjennom Skui Vels veigruppe. Vi
kalte vår vei og tunnelønsker for Skuilinjen.
Senere omdøpt til miljølinjen etter de enstem-
mige formannskap og kommunestyrevedtakene
i Bærum kommune våren 2000. Større millen-
niumsgave kunne neppe Skuidalen ha fått. 
Etter dette begynte den virkelige politiske

kampen mot veibyråkratene fram til at det en-
delig ble klarsignal for pengene til bygging
under Bondevik 2 regjeringen ved Samferd-
selsminister Toril Skogsholm.
Endelig ser vi nå sluttresultatet av et flott

miljøvennlig veianlegg med ca. halve strek-
ningen fordelt med to trafikksikre og miljø-
vennlige tunneler under Brenne, Frogner og
Berghoff. Mange skal i dag TAKKES for den
flotte innsatsen for at den lange “veikampen”
førte fram.

Halvdan Prøch med T-Forden ble første offisi-
elle kjøretøy. Foto: Per Håkon Nervold
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Strekningen planlegges bygget som en firefelts
motorvei som har en lengde på ca. 3.5 km. og
en totalpris på 1150 mill kr (2006). Trafikk-
mengden i dag er på ca 35 000 kjøretøy pr.
døgn (ÅDT) i nedre del mot Sandvika mens
oppe ved Vøyenenga er trafikkmengden på ca.
14 000.
Veiplanarbeidet med KU (konsekvensutred-

ning) ble behandlet og godkjent 26. april 2008

av Bærum kommunestyre. Statens Vegvesen
har i samarbeid med Bærum kommune forslag
til ny regulering for strekningen som nå er ute
til offentlig ettersyn. Endelig regulering kan
forhåpentligvis bli vedtatt av kommunestyret
til høsten i 2010. 
Planarbeidet skisserer at gjennomføringen

av veiprosjektet er planlagt delt opp i to etap-
per hvor første etappe er tenkt påkoblet med

Ny E16 Sandvika (Kjørbo) – Wøyen

Oversiktsskisse av E16 fra Sandvika til Skaret
Kilde: Statens Vegvesen

Sjefskjerringene fikk
velfortjent TAKK på 
låvefesten på Frogner
gård etter veiåpningen
(Kari M. er ikke med på
bildet).
Foto: Per Håkon 
Nervold

Dette er nå historiske
minner: �

Begge foto: 
Per Håkon Nervold
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tunnelpåhugg ved dagens Smart bensinstasjon
ved Birkheim/Hamang med tunneler i begge
løp mot nord i retning opp til Vøyenenga.
Dette betyr at E16 trafikken må sluses gjennom
dagens veiløsning i Sandvika via Kjørbokrys-
set i påvente av ny E18 som er tenkt til plan-
fase 2 for veianlegget. Det er derfor svært
viktig at ny E18 som er planlagt blir en realitet
og ikke skyves ut i fremtiden hvis ny E16 skal
kunne fungere optimalt. Det er strekt å beklage
at påkoblingen av den planlagte E16 trafikken
mot Drammen ikke får sin påkobling i fjell ved
planfase 2. Det vil resultere i en betydelig mil-
jøbelastende uønsket trafikk gjennom Sandvika
mot Billingstad hvor trafikken er tenkt tilkoblet
mot vest. Sandvika Vel, Jongsåsen Vel og det
politiske miljø er naturligvis sterkt bekymret
for at Vegvesenet ikke har greid å løse dette
problem. Mange spør seg selv om de statlige
veimyndigheter har evne og vilje til å løse
disse miljøutfordringer.
Veianlegget er ellers planlagt med to store

planfrie kryss ved Bærumsveien og et oppe ved
elvemøtet mellom Lomma og Isielven ved da-
gens bro kalt Agnes bro. Her har elveinteres-
sene fra Velforening, fiske og
friluftsorganisasjoner blitt lyttet til slik at frem-
tidig bro og veiløsning skal tilpasse seg det ut-
satte flomområdet på en bedre miljømessig
måte enn dagens gamle flomforsterkende vei
og broløsning. En miljøtilpasset god veiløsning
ved Agnes bro vil kunne redusere og minimali-
sere flomtiltaksverk som vurderes å bygge
lenger oppe i Isielven ved Holma, hvilket anses
å være svært positivt for laksefisken og livet i
elva. Ellers planlegges det å åpne Levrebekken
ved det nye veikrysset slik at laksefisken får
tilgang til sine gamle gyteplasser opp mot Dæ-
livann. Endelig skal gamle miljøsynder nå ret-
tes opp.
Tidspunktet for byggestart er ikke avklart

men rent teknisk finansieringsmessig kan opp-
start skje allerede i 2012. Prosjektet er priori-
tert og ligger inne i Nasjonal transportplan
(NTP) første del og ellers med bompenger fra
Oslopakke 3. Byggetiden vil være mellom 2–3
år.

Ny E16 BJØRUM – SKARET 
Svar på fastlåst megling om trasevalg ble
behandlet av Miljøverndepartementet sist
sommer – etter massiv klage; “Solheim
åpner for ny E16 trase`”

Miljøødeleggende fjellskjæring i Bjørkåsen
v/Brenna R.1.2. Kilde: Statens Vegvesen

Som kjent ble kommunedelplan og konse-
kvensutredning for veiprosjektet behandlet av
kommunestyret i Bærum våren 2008. 
Det enstemmige kommunestyrevedtaket

støttet det tidligere formannskapsvedtaket uni-
sont ved å gå for fiolett linje F 1 med mellom-
lang 1180m lang tunnel under
Bukkesteinshøgda og Brennaområdet i tråd
med ønskene fra Skui vel og Grunneiergruppen
Bjørum – Bråtan. Dette til tross for Statens
Vegvesens “trussel” om innsigelse mot dette
veitrasevalget. Vegvesenet mener miljøgevin-
sten ikke står i forhold til merkostnadene på ca.
150 mill til alternativene R1.2 eller R1.3.
Selv massivt flertall av høringsuttalelser

som støtter “miljølinjen” fiolett linje F1 synes
ikke å påvirke statlig myndighet noe særlig.

E 16 trasealternativer Bjørum – Avtjerna 
(Skaret). Kilde: Statens Vegvesen 
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19. juni, straks før alle tok sommerferie,
valgte Miljøverndepartementet ved den forrige
rødgrønne regjering å publisere sitt valg av
veilinjetrase for både E6 ved Mjøsa og E16
Bjørum Skaret. Vedtaket som ble kunngjort
her kom som et svært uventet sjokk på oss
alle. Vi opplevde dette som et uforståelig makt-
misbruk hvor Statens Vegvesen og Vegdirekto-
rat trumper gjennom sitt veilinjevalg basert
kun på et kortsiktig økonomisk syn.

Tabelloversikt fra Miljøverndepartementes
vedtaksbrev av 19.06.09.

Det ble derfor naturlig at veisaken vår sam-
men med problematikken rundt ny E18 ble ak-
tuelle saker som ble tatt opp under
Stortingsvalgkampen sist høst. Vi bestemte oss
derfor for å invitere alle de store politiske parti-
ene til å delta på en befaring for ved selvsyn å
kunne sette seg inn i og vurdere konsekvensene
av det håpløse vedtaket som en åpen R1.2 vei-
linje betyr. 
Alle de store borgerlige partiene som Frp, H

og V kom. Likeledes inviterte vi sentrale stor-

tingsvalgkandidater fra Ap og Sp. Konklusjo-
nen fra alle våre befaringer med politikere
under valgkampen var samstemt om at her
måtte veilinjeløsningen fiolett F1 være det
eneste riktige prioriterte valg. Lokale media
gjennom Asker og Bærums Budstikke belyste
alle disse befaringene på en svært saklig og
fordelaktig måte samstemt med de inntrykk
våre politikere utrykte om veisaken. Videre
lovet stortingskandidat Jan Tore Sanner H å

forfølge veisaken gjennom skriftlig spørsmål i
Stortinget noe som skjedde 21.09.09.
Etter dette bestemte veigruppen vår som re-

presenterer lokal grunneiergruppe og Skui Vel
seg for å forsøke få til et møte med SD og MD,
nå ved hjelp av våre gode lokale politiske kon-
takter i Sp. Pr. i dag har vi kun fått til møte
med SD, v/statssekretær Erik Lahnstein Sp
7.12.09. Konklusjon og resultat av møtet
hvor ordfører Odd Reinsfelt også deltok, må
sies vært positiv. Det kom tydelig fram på
møtet at Statens vegvesen og Veidirektorat i
den tidligere behandling av saken var preget av
etatens grunnsyn om at vi nå har “nok av lange
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tunneler med kostbart veivedlikehold på Øst-
landet”. Disse påstander ble naturligvis tilbake-
vist av oss med lokalkunnskap om hvilke
utfordringer denne bratte veistrekning har om
man bygger en åpen vei på 6% som faktisk er
brattere enn dagens gamle vei som har ca.5.5
% maksimumstigning opp mot Sollihøgda.
Alle kjenner jo til de store framkommelighets-
problemer med årlige driftsstans særlig på vin-
terstid og mangel av gode.
omkjøringsalternativer for strekningen. 
Som tidligere framlagt under megling hos

Fylkesmannen ga ordfører Odd Reinsfelt på
nytt lovnader om å subsidiere F1 linjevalget
med 50 mill. kr. og la samtidig inn forslag om
å øremerke deler av bompengeavgiften til
framtidsrettede miljøtiltak ved for eksempel
den lange tunnelen på1880 m. med maksimal 5
% stigning i stedet for den åpen løsning på opp
mot 6%.
Siste uvikling av vårt arbeid med veisaken

er nå at stortingsrepresentant Borghild Tenden
V også har fulgt opp veisaken vår ved å stille
skriftlig spørsmål til Stortinget angående fram-
kommelighet og trafikksikkerhetsproblemer.

Det er FLOTT at lokale politikere som sitter på
Stortinget følger opp dette viktige veitrasevalg
for å redde miljøet på Brenna, det framtidige
bomiljøet på Avtjerna!

I tillegg til politisk press har vi også god
kontakt og drahjelp av transportnæringen som
er en viktig bruker av veien mellom våre to
største byer i landet
Ingen er tjent med en dårlig veiløsning som

ikke innehar framtidens miljøkrav. Statens Vei-
vesen og Vegdirektoratets fordekte påstand om
at vi har nok med lange veitunneler som fordy-
rer veibudsjettene våre må ikke gjelde for
denne krevende veiløsning hvor vi fra før har
årlige driftsstands pga. vanskelig vinterføre.
Alternative omveier her er både lange og van-
skelige. (via Sylling eller over Nittedal/R34
Gardermoen)
Vi håper nå på et aktivt initiativ og dra-

hjelp fra ALLE brukergrupper i sluttspur-
ten om at MD endrer sitt tidligere vedtak.
Våre politikere må nå på “banen” slik at by-
råkratene i Statens Vegvesen /Vegdirektorat
blir satt på “plass” i demokratiet vårt. 
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Innspill gitt i perioden:
Kommuneplanes arealdel 2008–2020

Kommunedelplanene (KDPene) må utarbei-
des før arealplanen vedtaes
I områder hvor det utarbeides kommunedelpla-
ner må disse utarbeides før kommuneplanens
arealdel vedtas for perioden 2008–2020. Det er
arealplanen som er juridisk bindende og
KDPen som må innarbeides i denne. Disse om-
rådene må avsettes i arealplanen og avvente
KDPen. 
Det arealplanen bør si er at Sandviksvass-

draget skal inneholde en økologisk funksjon i
dalføret og vassdraget bli et hovedelement i
“Miljødalen Skui” og samtidig utgjøre en
sammenhengende grøntstruktur mot Sandvika
og fjorden. Dette må da bli premissgivende for
utviklingen. Utviklingen må skje på elvens pre-
misser. Om en ønsker å utvikle Sandvika –
Vøyenenga som boligområde blir elven videre

oppover et naturlig rekreasjonsområde og ha
store verdier som gode oppvekts og leveområ-
der både for beboere og livet i og langs elven.
Det er i denne sammenhengen betenkelig når
området i arealplanen avmerkes som nærings-
område med minimal fokus på bevaring av
grønntstrukturer og rehabilitering. Type næ-
ringsvirksomhet er også et tema.
De store sammenhengene kulturlandska-

pene med sine tverrforbindelser ved vassdraget
er hovedelementer i det som kan gå under be-
tegnelsen det grønne Bærum. Det er da vesent-
lig at det da legges hovedvekten på vern av
jordbruksarealer for fremtidig
matproduksjon/beite/engproduksjon og beva-
ring av kulturminner og kulturmiljøer.
KDP Tanumplatået/Hornimarka må bidra til

å snu trenden med bit for bit nedbygging som

Skui Vel beretning 2010:Skui Vel beretning 2007  07-04-10  07:12  Side 16



Skui Vel invitasjon til årsmøte 2010 17

har skjedd de siste 30–50 år. Fremtidshorison-
ten må bli mer langsiktig 50–100 år.

Rekkefølgebestemmelse, 
Når det foreslåes områder avsatt til spesielle
formål ser vi det som en forutsetning at det
også er mulig å sikre arealer til infrastruktur
som vei, bane, skole, barnehage, friområder og
rekreasjonsområder osv., i tillegg til at det er
mulig å koble seg til, og at kommunal infra-
struktur som vann, avløp, kabelnett, osv. har
tilstrekkelig kapasitet. Friområder må være så
store at de er funksjonelle og naturlig levedyk-
tig for å bevare biologisk mangfold og også gi
opplevelsesverdi. De må også, sett fra naturens
side, fungere som leveområde for flora og
fauna. (Minimum “100m skog”)
Det er viktig å ha en visjon slik at en har et

felles mål å strekke seg mot og kommunepla-
nens arealdel bør forsterkes på dette punktet.
Dette vil forsterke den grønne kurs som er an-
tydet i forslaget. 

Visjon
Bærekraftig utvikling av det grønne Bærum og
Sandvikabyen.

En moderat bærekraftig vekst som sikrer be-
varing av miljøkvalitetene. Derigjennom legges
fundamentet for gode levekår og oppvekstvil-
kår for barn og ungdom.
Bærum skal forbli en grønn kommune, som

kombinere grønne bygder med sine kulturland-
skaper og marka med Sandvika som en by med
en grønn visjon som spiller på sjøtilhørighet og
elven. Elven er den sentrale miljømessige livs-
nerve i Sandvika.
I vestre Bærum er Sandviksvassdraget med

tilførselselver og bekker livsnerven som binder
sammen kulturlandskapet og grøntområder
med de nedre urbane deler.
På lang sikt legges opp til at høyhastighets

regionale transportløsninger kommer på plass
og gjør regionale boområder tilgjengelig og
redusere lokalt press. Dette bør tilsi nullvekst
og byggestopp i deler av kommunen på den ene
siden og at regionalt samarbeid prioriteres på
den annen side.
En har nå en gylden sjanse til å vri et uhel-

dig utviklings og nedbyggingsløp til å sikre de
siste større områder med artsmangfold. De
siste rester av begrensede arealresurser vil da
sikres for fremtiden.

Skuidalen mot Vøyenenga med gårdene langs Jaren på Tanumplatået. Sandvika og Oslofjorden i
det fjerne.
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Bærum har visjon om å være en grønn mil-
jøbevist kommune. Det viktigste element i dette
er en restriktiv fremtidsrettet arealdisponering,
da dette gir største miljøgevinst.
En er nå kommet til et vendepunkt: Den vi-

dere fremtidsrettede utvikling i Bærum må en-
dres fra nedbygging til å bevare Bærums
kvaliteter for fremtiden.

Gjennomføring av visjon
Dersom Bærum skal beholde sitt grønne preg
må utviklingen/utbygningen i økende grad skje
gjennom samarbeid med vestregionkommu-
nene. Utbygningsveksten i Bærum må dempes
ellers er grøntvisjonen tapt. Samarbeid med na-
bokommuner ikke minst Hole, Ringerike,
Asker, Røyken og Lier må være et sentralt
tema i kommunearealplanen.
Dette er pr i dag så vidt vi kan se ikke vært

et tilstrekkelig tema i kommuneplanens stra-
tegi. Regionalt samarbeid henger på lengre sikt
nært sammen med utbygging av Avtjerna. Re-
gionalt samarbeid er en meget sterk strategi for
å lette trykket på verdifull jordbruksjord og
ikke minst de fem prioriterte kulturlandskaper i
Bærum. 
De fem gjenværende kulturlandskapene må

få en høynet status. Wøyen, Frogner/Tand-
berg/Isi og nordre del av Tanumplatået ligger i
Skui vels område. Dvs at tre av de fem ligger i
tilknytning til Skuidalen. Skal Vestre Bærums
grønne preg sikres og bevares må disse grønt-
elementene gies et sterkt vern. Det må være en
nulltoleranse for inngrep i disse områdene.
Kulturlandskapene med sin mosaikk av bioto-
per som binder disse grøntområdene sammen
må holdes intakt. Bærum er nå så nedbygget at
hovedelementet i arealbruken må være å hus-
holdere sterkere med de gjenværende arealene.
Disse arealene med bekker og vassdrag må få
en sikring og vern slik at de ligger som en livs-
nerve i en blågrønn visjon for kommunen.
(Blågrønn: Å se vannelementet med grønn-
struktur som en helhet.)
Tanumplatåets utstrekning er vedtatt i gjel-

dene kulturvernplan for Bærum. Forslag som
reduserer dette området ved omgjøring fra
LNF til utbygning kan ikke aksepteres. Eksem-

pler er Skui/Kveise samt Staversletta hvor vi
støtter Tanum vels synspunkter.

Sandviksvassdraget
Sandviksvassdraget med sideelver og bekker er
et nøkkelelement for å nå visjonen om et grøn-
nere vestre Bærum. Tilbakeføring til LNF må
ha prioritet. Fraflyttet og omdisponert industri
må tilbakeføres til LNF eller boligområder. En
må ha en økosystembasert tilnærming til den
videre forvaltning av vassdraget med kantsoner
samt flomslette, fordrøyningsarealer og elve-
meander. 
Bestemmelser og anvisninger i den nye Na-

turmangfoldsloven og EUs Vanndirektiv er fø-
rende.

Infrastruktur
Infrastrukturen må legge opp slik at den under-
ordnes ovennevnte miljøkvaliteter.
Anlegges vei bane følger utbygningspress i

dette området.

Utbyggingsretninger
Om ikke Bærum dramatisk skal endre sitt preg
må utbygningstakten i Bærum vesentlig redu-
seres. Det krever en langsiktig utbygningsstra-
tegi ikke bit for bit.
Utbygningsretningen slik det nå er lagt opp

til er Fornebu, aksen Sandvika – Vøyenenga og
Avtjerna. Det blir fremlagt som aksen Sand-
vika – Vøyenenga. Vi ser derfor med forbau-
selse på at det nå synes forandret til Sandvika –
Skui i noen sammenhenger, noe som rokker
ved muligheten for å realiser visjonen “Miljø-
dalen Skui”. Aksen tåler ikke tung utbygging. 

Markagrensen 
Markagrensen er nå fastsatt i den nye Markalo-
ven. Skui vel er sterkt imot Bærum kommunes
forslag om å trekke til dels store områder ut av
Marka. Miljøverndepartementet har i brev til
Bærum kommune påpekt at disse store områ-
dene, som Jordbru – Ursdalen i vårt område,
ikke kan trekkes ut av marka.
Markaloven legger ikke hindringer for land-

bruksbasert næring. Større tiltak for idrett eller
friluftstiltak vil kreve reguleringsplan, noe som

Skui Vel invitasjon til årsmøte 201018
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alle andre tiltak også må gjøre enten det er i
marka eller ikke. Det er bare aktiviteter som
hører naturlig hjemme i marka som vil kunne
tillates. Da Marka omfatter flere kommuner er
det Miljøverndepartementet som administrerer
dette. Det vil ellers være vanskelig å få lik
håndtering i de forskjellige kommunene. 

Konkrete plantiltak
Det vises til Skui vels tidligere innspill av 2.
mars. 2008 og støtter Rådmannens innstilling i
relasjon til vellets innspill. Her vil vi spesielt
nevne:
* Jordbru tilbakeføres til LNF. Området 
ligger innenfor markagrensen, 

* Skui/Kveise tilbakeføres til LNF. 
For begge områder henvises til”Kommune-
delplan Tanumplatået og Hornimarka”.

* Sandviksvassdraget – Isielven. Som 
fremgår av arbeidet med kommunedelplan 
Sandviksvassdraget er vassdraget med dets 
dyre og planteliv meget sårbart og utsatt for
nedbygging. Aktuelle temaer er sikring og 
rehabilitering av tilstrekkelige kantsoner, 
tilbakeføring til LNF eller gjenbruk og 
rehabilitering av bebygde områder, ikke 

bygge ned nye områder. Sikre fordrøynings-
arealer for flom. Åpne bekker, etablere 
turstisystemer, badeplasser og fiskeplasser.

* Isi området tilbakeføres i størst mulig grad 
til LNF. Reguleringsplanen må respekteres 
og ikke “tøyes”. Det må lages en grønt-
struktur plan for å sikre spredningskorrido-
rer for det unike insektlivet på Isi. Det 
regulerte området må beplantes i henhold til
denne planen.
Isiområdet med avfallsplass utgjør, med 
sine opprinnelige bekker, en betydelig 
forurensingsfare for vassdraget. Det må 
derfor utarbeides en overvåkningsplan som 
fungerer også ved flomtopper.  

* Søndre Berger/byggvarehus 
relokalisering:
Det er ikke akseptabelt å bygge ut jordene 
nord og øst for Økrikrysset, selv om bygget 
får “torvtak”. Dette er kantspising av 
Frogner/Tandberg/Isi området som er avsatt 
til landbruksformål og er et av de fem 
prioriterte kulturlandskaper i Bærum. 
Dersom dette realiseres vil det ha 
betydelige følgeeffekter.

Jordbru fortsatt i marka og tilbakeføres
til LNF. 
Foto: Erik Jørgensen
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Innspill til kommunedelplanen for området Vøyenenga/Holma

Bærum kommune stadfester i sitt program for
miljøvern i Bærum kommune at kommunesty-
ret har vedtatt høye ambisjoner for Bærum
kommunes miljøsatsing. Utbyggingspresset i
kommunen generelt er meget stort, noe som
har konsekvenser for våre grønne områder. Ho-
vedutfordring nummer èn i forhold til foruren-
sing er miljøproblemer knyttet til stor
trafikkbelastning i kommunen. Bærum kom-
mune ønsker å være ledende i bevaringen av
uberørt natur og kulturlandskap, og det fremhe-
ves at “Bærums grønne preg” er en viktig del
av kommunens identitet og særpreg.
Det listes også opp på Bærum kommunes

nettsider noen målsetninger og utfordringer,
der utfordring nummer en er bevaring av gjen-
værende natur og miljøkvaliteter, oppretthol-
delse av grøntstruktur og å tilrettelegge for at
innbyggerne skal kunne oppleve og ha glede
av slike miljøkvaliteter. Utfordring nummer to
er systematisk satsing på fjerning av miljøpro-

blemer og målrettede tiltak for å hindre for-
urensing og støy.
(Internett, Miljøvern – Bærum kommune:
Bærum kommunes hjemmesider)
Vi vil gripe fatt i Bærum kommunes målset-

ting om å bevare grønne lunger i kommunen, i
et område som allerede er under sterk påvirk-
ning av ny E16 og eksisterende industri med
tilhørende infrastruktur. Slik det fremgår av
plan for Sandviksvassdraget, skal tidligere
båndlagt grunn for E16 tilbakeføres til LNF. 
Tidligere båndlagt grunn til E16 samt resten

av grøntområdet som til sammen markerer
skille mellom industri og bebyggelse bør få
sterkere vern mot utbygging gjennom regule-
ring som LNF område i sin helhet. Dette vil
være i tråd med Bærum kommunes intensjon
slik det fremgår av forslag til ny Kommunepla-
nens arealdel 2008–2020.
Området Holma har mange kvaliteter som

er verdt å ivareta, blant annet biologisk mang-

Båndlagt område for E16 utbygging må rehabilteres etter E16 bygging og tilbakeføres til LNF
som natur og friområde.
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fold og fauna. I området Brenneveien på begge
sider av ny E16, og på grøntområdet i særde-
leshet er det aktive dyretråkk. Det blir jevnlig
observert rådyr, rev, fasan og elg på grøntområ-
det. 
Vi mener at det må settes fokus på å gjen-

opprette og bevare Isielvas kvaliteter med om-
kringliggende områder all den tid ny E16 er
lagt utenom Isielvas område og E16 ikke
lenger fremstår som en trussel for livet i elva.
Rikspolitiske retningslinjer og spesielt EUs
vanndirektiv fase 2 knyttet til biologisk mang-
fold, naturvern- og friluftsinteresser rundt ver-
nede vassdrag må hensyntas og være styrende i
det videre arbeidet med planen. Sett i lys av
pågående utredning i forhold til vassdraget,
synes planforslaget som foreligger å komme i
feil rekkefølge i planprosessen. 
Ny kommunedelplan bør søke å hindre yt-

terligere reduksjon i livs- og bokvalitet for be-
boere på Vøyenenga og Skuidalen ved å legge
til rette for en grønnere profil fremfor en ek-
spansiv industri i «miljødalen Skui». Bærum
kommune bør i så fall heller legge til rette for
fortetting i industrien langs Isielva ved å foku-

sere på gode overganger mellom eksisterende
industri og LNF områder. I så tilfelle bør det
legges til rette for miljøvennlig næringsvirk-
somhet, mtp støy, forurensing og estetisk frem-
toning. Dominerende industri slik vi ser langs
Isielva i dag er ødeleggende for opplevelsene i
de gjenværende LNF områdene i Skuidalen.
Bærum kommune bør i ny kommunedelplan
legge klare føringer for arealbruk og høydeko-
ter ved fremtidig regulering til næringsdrift i
området. 
For området Holma registrerer vi en uheldig

dispensasjonspraksis i forbindelse med pågå-
ende byggesaker, der tiltakshaver fremmer dis-
pensasjonssøknad før rullering av
kommunedelplan og ny arealdel foreligger.
Bærum kommune valgte i 2009 å ikke legge
planlagte sand/strøsiloer til grøntområdet
mellom bebyggelse og industri på Holmaområ-
det. Vi håper og tror at Bærum kommune vil
følge opp trenden med bevaring av grønne
lunger og LNF områder også i fremtidig be-
handling av reguleringssaker for området. 
Etter at dette er skrevet er kommuneareal-

planen vedtatt av kommunestyret 24.3.10. 
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Planprogram for Kommunedelplan for Sandviksvassdraget –
strekning Bjørum til Bjørnegårdsvingen 

Skui vel fant det her hensiktmessig å levere hø-
ringsuttalelse sammen med Bærum Natur- og
Friluftsråd, 9. mars 2009. Hovedpunktet er at
en nå er kommet til et veiskille for vassdraget
og det må settes hovedfokus på miljøkvalite-
tene langs og i vassdraget. Den videre utvik-
ling må være på vassdragets premisser og ha
fokus på rehabilitering for derved å snu vass-
dragets negative utvikling. For å redusere for-
urensningen må en ha kontroll over hele
vassdragets nedslagfelt inkl. bekkesystemet
som også må åpnes. 

Uttalelsen tar utgangspunkt i at en overord-
net visjon settes opp for Sandviksvassdraget 
– Sikre at Sandviksvassdragets natur og 
miljøkvaliteter blir styrende for videre 

arealbruk i og langs vassdraget. 
– Sikre at elvesystemets økologiske funksjon 
som reproduksjons-, leve- og oppvekst-
område for laks og sjøørret og andre 
organismer forbedres/rehabiliteres.

– Sikre at vassdragets funksjon som grønn-
struktur med plante og dyreliv i kantsonene 
opprettholdes og utvikles.

– Sikre og rehabilitere vassdragets naturlige 
bufferkapasitet mot flomtopper.

Dette medfører flere konkrete tiltak som er
sammenfattet i uttalelsen. Uttalelsen kommen-
terer direkte flere av kapitlene i høringsdoku-
mentet som premisser, formål, utfordringer,
flom, konsekvensutredning og arealavgrens-
ning. 
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Urørte arealer må forbli urørt og det må sat-
ses på gjenbruk/rehabilitering av allerede be-
nyttede arealresurser. 
Det uttrykkes sterk skepsis til at store deler

av området langs elven er merket som nærings-
område. Her må arealbruken revideres slik at
arealene benyttes på elvens premisser slik at
vassdraget blir levedyktig med naturlig repro-
duksjon. Dette må til for å gi mulighet til reali-
sering av visjonen “Miljødalen Skui”.
Visjonen må materialiseres i alle ledd i

planprosessen, slik at det er klart hvilke tiltak
som støtter opp om visjonen og hvilke som
ikke gjør det.

Konkrete tiltak:
– Det må arbeides for minimum 30 m kant-
sone i eksisterende grøntarealer innenfor 
byggesonen. Der kantsonen er intakt i LNF-
områdene benyttes 100 m sone.

– Rustanelva må med i planen.
– Det må utarbeides en plan for sikring av 

alle bekker og elver med nedslagsfelt til 
vassdraget.

– Ingen utviklingsmuligheter (ikke nye 
arealer) for næringslivet innenfor verne-
sonen.

– Legge vekt på godt bomiljø og nærfrilufts-
områder.

– Sammenhengende tursti etableres på vest-
siden for å sikre buffersonen og øke 
tilgjengeligheten. 

– Franzefossområdet med fjellhaller 
utnyttes til fortsatt industri. Aktivitet kan 
flyttes dit fra Isi. 

Konklusjonen påpeker forventing om at
planen medfører et veiskille i den videre for-
valtning av hele vassdraget og at de grunnleg-
gende natur- og miljøkvalitetene er styrende i
den videre utvikling samt at EUs vanndirektiv
vektlegges. Inntil planen er ferdig bør det
gjennomføres bygge og deleforbud langs vass-
draget. 

Det våres – Isskulpturer i Sandviksvassdraget.
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Isielven trues av
nedbygging av
elveskulder og
flomland.

“Slik vi gjerne vil
ha det!” Vegeta-
sjonen og rent
vann er livsviktig
for livet i vass-
draget.

Vi vil også få vise til
rapporten:
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Skui vel sendt høringsuttalelse i samarbeid
med Naturvernforbundet i Bærum og Bærum
Natur og Friluftsråd, 11. sept. 2009. 
Uttalelsen støtter høringsbrevets påpeking

av at flomvollen må konsekvensutredes i for-
bindelse med kommunedelplanen. Uttalelse på-
peker for øvrig at flomvoller vil ha betydelig
virkning på følgende forhold i elvens økosy-
stem:
* Vannhastigheten
* Erosjonen både i kanter og elvebunn som 
følge av økt vannhastighet

* Biologien i selve elven
* Gyte- og oppvekstvilkårene for fisken
* Geotekniske endringer
* Vegetasjonen 

I høringsuttalelsen utdypes følgende mo-
menter: 
– Byggegrensen må respekteres og kantsones 
vegetasjon rehabiliteres. Det påpekes at i 
reguleringsbestemmelsene opereres med en 
“parkmessing” behandling mellom tomte 
og byggegrense. 

– Vegetasjonssonens viktighet og funksjon 
bl.a. for temperaturreguleringen i elven og 
elvens økosystem utdypes og påpekes.

Det refereres til flere bestemmelser, planer,
vedtak og utredninger som utdypets i utta-
lelsen:
– “Fiskeforvaltningsplan for Bærum 
kommune. Vedtatt av kommunestyret 
03.03.2004”.

– Utredning av Sandviksvassdraget i henhold 
til EUs vanndirektiv.

– Reguleringsbestemmelser.
– Biofokus rapport 2008–06, “Naturverdier 
langs Sandviksvassdraget”

– Naturmangfoldloven.

Konkrete forslag til hvordan utvide/sikre
flomarealet: 
– Opprettholde vegetasjonsbeltet og få det 

utvidet/rehabilitert til 30 meter der det er 
mulig. I uberørte områder bør 100m i 
henhold til rikspolitiske retningslinjer 
gjelde.

– Rehabilitere kulper
– Senke Holmaveien. Dette frigjør store 
arealer

– Senke arealet inklusivt parkeringsarealet 
syd for Stål & Stil. Riktige inngrep i dette 
området vil ha vesentlig betydning for 
flomsituasjonen. Spesielt sett i lys av at det 
foreslåtte tiltaket har en kostnadsramme på 
44 mill. kroner.

– Riggområdet syd for Kølabrua fjernes. 
Dette er det en viktig del av fordrøynings-
arealet i området.

– Vurdere alternative omkjøringsveier de 
dager det er flom. (Flommer er 
erfaringsmessig kortvarig, 2–3 dager)
– 

Konklusjon
Selv om en konsekvensutredning formodentlig
vil gi oss svaret på det, tviler vi på om flomvol-
ler kan forenes med intensjonen om å opprett-
holde elven som en viktig elv for fisk, planter
og dyreliv, biologisk mangfold og friluftsliv.
Forslaget fra NVE burde derfor som alternativ
ha fremmet en løsning med vekt på fordrøy-
ningsarealer og oppbygging av kantvegetasjon
som flomforebyggende tiltak. 

24

Høringsbrev – Flomforebyggende tiltak mot Isielva ved 
Vøyenenga

Meander, bratte og løse kantsoner og kulper er
skadelidende ved økt vannhastighet ved bruk
av flomvoller.
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Planprogram for kommunedelplan Tanumplatået og 
Hornimarka 
Utkast til Planprogrammet ble behandlet av
formannskapet 7. okt. 2009 som ønsket ytterli-
gere utdypning av planprogrammet før frem-
legges for vedtak. Formannskapet ønsket bl.a.
ytterligere arbeid basert på “grønt partnerskap”
med grunneierne/rettighetshavere og det of-
fentlige. 

Orientering om Planprogrammet:
Det er besluttet på politisk hold å utarbeide en
kommunedelplan for å gi området et spesielt
vern etter Plan og Bygningsloven. Kommunen
inviterte grunneiere, vel ved Skui og Tanum
vel og, da dette er en verneplan, Marka og fri-
luftsorganisasjoner ved Hornimarkas venner og
Bærum Natur- og friluftsråd til å danne refe-
ransegrupper. 
Skui vel har levert høringsuttalelse til plan-

programmet 31.5.2009.

Beskrivelse av området
Skui vel, i samarbeid med Tanum vel, Horni-
markas venner og Bærum Natur- og friluftsråd

påpekte i felles uttalelse ved oppstart av plan-
arbeidet i 2008 at Tanumplatået er et av de
mest verdifulle kulturlandskaper i Oslo og
Akershus og er av nasjonal betydning i verne-
sammenheng. Hornimarka betegnes “Bærums
Maridal” / Et “Bærum i miniatyr” slik Bærum
var før nedbygging. 
Til sammen danner Tanumplatået og Horni-

marka et hele hvor landskaps-, kultur- og na-
turverdier er relativt godt bevart og hvor en
kan oppleve det samspill og gjensidige avheng-
ighet som har vært mellom storgårder, inn-
mark, utmark og beite og husmannsplasser
med småskala landbruk. Natur og kulturmin-
nekvalitetene er godt dokumentert gjennom et
stort antall undersøkelser over mange år. Fra
1960 årene til de nyeste fra 2008. Flere offent-
lige og private faginstanser har stått bak under-
søkelsene: Riksantikvaren, Universitetets
oldsakssamling, Direktoratet for Naturforvalt-
ning (DN) Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Oslo og Akershus fylkeskommune, Siste sjanse
nå Biofokus, med flere. 

Jordbruksvirksomhet tar vare på kulturland-
skapet på Tanumplatået. Foto: Erik Jørgensen
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Formålet med planarbeidet
Bærum kommune fremholder i sitt forslag:
“Hensikten med planen er å ta vare på et
større, sammenhengende og helhetlig kultur-
landskap ved å sikre verdiene knyttet til dette
kulturlandskapet; som kulturminner, biologisk
mangfold, vilt, geologi, friluftsliv, pedagogisk
virksomhet, landskapsestetikk og opplevelser.
Gjennom planlegging og samarbeid skal det
utarbeides rammer og betingelser for areal-
bruken på en slik måte at både et aktivt land-
bruk og verneinteressene kan eksistere
sammen.”

I tillegg til denne målsettingen foreslår Skui
vel: sikre matjordresursene. 
Dette da området inneholder verdifulle mat-

jordresurser med stort produksjonspotensial og
nedbyggingsfaren er betydelig. Plandokumen-
tet vil ved dette kunne bidra til å sikre langsik-
tige og forutsigbare rammmebetingelser for
landbruksnæringen i tråd med vedtatt Land-

bruksplan. Derved bidra til å sikre fortsatt drift
av kulturlandskapene.
Skui vel fremholder at formålet med planen

vil være å bevare områdets mange kvaliteter
for fremtiden og resultere i et vern der aktivite-
ter og tiltak som kommer i konflikt med planen
blir utelukket. 
Formålet må derfor være en verneplan hvor

natur- jord- og skogbruk- og kulturverdier gir
premissene for arbeidet. Dette gjelder da både
Tanumplatået, Ursdalen og Jordbru hvor ure-
gulert område tilbakeføres til LNF.
Formålet er også å bevare naturkvalitetene

og opplevelsesverdiene som en forutsetning for
friluftsliv med lite behov for tilrettelegging. 
Da dette er en plan med forankring i vern

og bevaring av områdets natur, kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap, er det ikke
rom for å vurdere tiltak som medfører tyngre
tekniske bygg og anlegg som vil være i kon-
flikt med denne målsettingen. Planen må derfor
via en skjøtselsplan sikre at området kan drives

Beitedyr trives godt på Jordbru. Foto Gunnar Mjaugedal
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og skjøttes på en måte som ivaretar kvalitetene
og verneverdiene. 
Landbruksrelaterte aktiviteter som ikke

svekker intensjonene om opprettholdelse av
driftspotensialet for landbruksnæringen vil
være innenfor formålet (Landbruk Pluss).
Dette tilsier at driften har sin basis i sted-

bunden næring som harmonerer med vernefor-
målet, innenfor rammen av Landbruk Pluss. 
En konsekvens av planen er at denne da bi-

drar å drive en aktiv skjøtsel og drift av land-
bruks og kulturlandskapet ved å sikre
produksjonspotensialet, styrke jordvern, syn-
liggjøre kulturlandskapselementer, rydde gjen-
grodd beitemark, fremme samarbeid på tvers
av eiendomsgrenser, mm.
Planen må også legge til rette for å bevare

tverrforbindelser mellom kulturlandskapene og
derved vektlegge tverrforbindelser over dalen
og mellom de store sammenhengende kultur-
landskaper Isi/Tandberg/Frogner og Wøyen.

Området er viktig for det allmenne enkle
friluftsliv. Friluftsliv, hvor den største aktivite-
ten er turgåing, har påvist stor helseeffekt og
samfunnsmessig verdi. Planen må derfor legge
opp til å styrke dette og bevare områdets store
kultur- og naturkvaliteter som er forutsetningen
for friluftslivets opplevelsesverdi og læring
ikke minst for barn og unge og skoler, barneha-
ger og friluftslivsorganisasjoner.
Området har fått en avgrensning som sikrer

områdets kvaliteter og er vist på vedlagte kart.
Markgrensen går gjennom planprogrammet

og dette kan ikke sees å være til hinder for at
Hornimarka blir inkludert i kommunedelpla-
nen. Forutsetningen vil selvfølgelig være at
planen for Hornimarkas del tar opp i seg og
forsterker de arealbruksbegrensninger og ver-
neintensjoner som følger av Markaloven. Det
vises i denne forbindelse til det prinsipp som er
uttalt i Markalovens § 4 annet ledd m.h.t.
“overlappende” verne- og planvedtak. 

Friluftsliv og landbruk: Saueslepp på Persbråten er en opplevelse. Foto: Gunnar Mjaugedal
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Området har fått en avgrensning som sikrer områdets kvaliteter og
er vist på vedlagte kart. Markagrensen går langs jordekanten vest

av Stovivannet og langs østkanten av åsene. 
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Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer
Skui vel har levert høringsuttalelse til planpro-
grammet 31.5.2009.
Planen må bli juridisk bindende. Dette er en

forutsetning for at planen kan bli et godt verk-
tøy for å formidle kunnskap og skape identitet
hos innbyggerne. Dette er spesielt viktig i en
kommune som Bærum med mange innflyttere.
Dannelse av identitet som Bærums beboere er
viktig for tilhørighet og igjen å skape engasje-
ment.
I uttalelsen ble de 4 satsningsområdene,

foreslått av kommunen, utdypet:
Bevaring:Må relateres til et lovverk og ut-

arbeides skjøtselsplaner.
Forvaltning: Stiller krav til eiers kunnskap.

En aktiv forvaltning er en garanti for at kvalite-
tene opprettholdes over tid.
Formidling: Bruke landskapet, bygg og an-

leggets kulturhistorie til å lage undervisnings
og demonstrasjons arenaer for opplevelse og
læring for skole og barnehage mm. Forvalt-
ningen av kulturmiljøer vil bidra til å formidle
kunnskap og opplevelse som igjen skaper iden-
titet og tilhørighet.
Verdiskapning: Det er flere former for ver-

diskapning:
Verdiskapning ved opplevelse og bruk, For

kulturlandskapere: Bevare og forvalte mat-
jordresursene. Verdiskapning ved å etablere
kulturlandskapstier og bruke det aktivt i for-
midling. Bruke kulturminner og kulturlandska-
per med sine miljøer som: Opplevelsesturer,

gårdsturisme, vandringer med naturopple-
velser, aktiv fritid mv.
Høringsinnspillet gir oversikter over kultur-

minner i området som trenger ytterligere regis-
trering og kunnskapsinnsamling. Det trengs
også en utvidelse av kategorier kulturminner
om registreres., deriblandt skoler, veifar, kul-
turhistorie langs vassdrag som smier, sagbruk,
vadesteder, tegnesteder, kverner, mv. 
De store sammenhengende kulturlandska-

pene Frogner/Tandberg/Isi, Bryn/Wøyen og
Tanumplatået/Hornimarka med sine gårder er
omtalt i planen. Beskrivelse av disse må inn i
planen.
Vellet har i innspill til planen overlevert

oversikt og dokumentasjon over det betydelige
antall kulturminner og kulturmiljøer som fin-
nes i vellets område. Det er påpekt at det er
viktig at planen slik som forutsatt blir juridisk
bindende for å som det sies: “Hensikten ved
planen er å sikre juridisk kulturvernområder
og kulturvernlandskap gjennom innlemming i
kommuneplans arealdel eller ved tilretteleg-
ging for regulering til bevaring”. Hvis planen
derimot ender opp som “retningslinjer” får den
liten tyngde.
Planen bør i tillegg til obligatoriske registre-

ring av kulturminner og kulturmiljøer også
legge opp til at sammenhengen mellom disse
og tidligere tiders liv og virksomhet kan be-
skrives. Dette er identitetskapende og for en
kommune med mange innflyttere svært viktig
for å skape tilhørighet.
Som et verktøy her omtaler planen fire inn-

satsområder, bevaring, forvaltning, formidling
og verdiskapning. Velet utdypet dette i sin utta-
lelse.
Hensikten er også å bevisstgjøring om og

bevaring av kulturhistoriske, arkitektoniske og
miljømessige verdier, både som en del av Bæ-
rums kulturarv og identitet og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det leg-

Fra kulturminnevandring i november. Harald
Kolstad forteller om Ursdalens historie og kul-
turminner og kulturmiljøer.
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ges spesielt vekt på bevaring av kulturminnene
og kulturmiljøene i sin opprinnelige sammen-
heng.
Lov om kulturminner gjelder i tillegg til

plan- og bygningsloven. Loven slår fast at det
er et felles- så vel som et grunneieransvar å
verne kulturminner og kulturmiljøer. Det skal
tas hensyn til kulturminneloven ved vedtak
etter annen lov. Kulturminneloven innehar for-
bud mot inngrep i automatisk fredete kultur-
minner. 
Kommunedelplanen ble vedtatt i formann-

skapet (2g) 17. mars 2010 for oversendelse til
kommunestyret, hvor den (etter at dette ble
skrevet) ble vedtatt 24. mars 2010. 

1. Konklusjon/Sammendrag
Det er et dilemma at kommunen uttaler: “Siden
planen ikke er juridisk bindende har verken ad-
ministrasjonen eller politikerne følt seg bundet
av den, og planen har ikke kunnet gi hjemmel
for påbud om utbedring eller avslag i byggesa-
ker”.
For å endre denne situasjonen må konkrete

tiltak gjøres 
* Planen må innlemmes i kommuneareal-
planen og bli rettslig bindende. 

* Det må innarbeides bestemmelser om 
kulturminner og kulturmiljøer i kommune-
delplanen som er bindende og derved 

respekteres ved byggesaksbehandling. 
(ref. Akershus fylkeskommune)

* Planen bør initiere skjøtsels- planer og 
tiltak. Derved stimulere til aktiv landskaps-
pleie med husdyrhold for å hindre 
gjengroing og opprettholde landskapsbildet 
med biologisk mangfold.

* Det bør utarbeides oppfølgingsstrategi for å 
initiere nye registreringer og kvalitetssikre 
gamle. 

I tillegg påpekes det: (ref. uttalelse Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus) 
* De fem sammenhengende større landbruks-
områdene som har nasjonal/eller regional 
verdi som jordressurser i tillegg til kultur og 
miljøverdi i gjeldende kulturvernplan 
videreføres. 

* Viktig at kommunen vurderer om andre 
jordbruksområder og kulturlandskap kan 
bevares 

* Kommunen må gjøre arealbruken som 
prioriteres i kulturvernplanene mer 
bindende.

* Det er behov for registrering og kartlegging 
av kulturminner i skog for å hindre at 
kulturminner skades eller ødelegges ved 
skogbruksvirksomhet.

Hvis planen ikke blir rettslig bindende, vil
den ikke få
noen praktisk
betydning ver-
ken når det gjel-
der
arealforvaltning
eller i den en-
kelte byggesak,
noe som vil
medføre tap av
vår kulturarv.

Tufter og beite-
mark på Libakk
med Stovivannet
og Tanumpla-
tået nedenfor.
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Skui/ Kveise utbygging kommuneplanens arealdel for 
2008–2020

Mange Skuibeboere er spente på hvordan det
går med denne saken.
Den foreslåtte utbygging vil som kjent ha

store negative konsekvenser for lokalmiljøet
dersom denne skulle bli aktuell. Vi tenker her
spesielt på øket trafikk i trange lokalveier, støy
og trafikk i anleggsperioden samt sanering av
landbruksarealer. 
Kommuneplanens arealdel er klar for poli-

tisk behandling i den nærmeste fremtid hvor
Skui / Kveise området inngår. Om dette områ-
dets mulige utvikling sier rådmannen følgende:

Sitat: Skui/ Kveise: Et areal på ca 60 daa
nedenfor Skui og Kveise gårder ble ved forrige
kommuneplanrullering avsatt til fremtidig bo-
ligområde. Reguleringsforslag til boligbebyg-
gelse har vært behandlet i Plan og
miljøutvalget og avslått i tråd med rådmannens
anbefaling. Forslag til utbygging viser en tett-
het som er lite tilpasset tilstøtende bebyggelse
og områdets topografi og kvaliteter. Rådman-
nen anser heller ikke området egnet for offent-
lig bebyggelse. Området har store natur, kultur
og friluftsverdier og er et viktig grøntdrag fra
Tanumplatået ned mot Isielva. Avgrensingen av
virkeområdet for kommunedelplanen for Ta-
numplatået og Hornimarka omfatter også
Skui/Kveiseområdet.

Utbyggingsområdet er svært bratt, har store
terrengmessige utfordringer og problematiske
adkomstløsninger. En utbygging bør etter råd-
mannens vurdering kun være en mindre for-
lengelse av eksisterende som tar hensyn til
grøntstrukturen, kulturlandskapet og terrenget.
I og med at arealet ligger et stykke unna nær-
meste knutepunkt, bør utbyggingen begrenses
og tilpasses de øvrige boligområdene som be-
står av frittliggende småhusbebyggelse, kate-
gori 2.

Skui Vel slutter seg til deler av rådmannens
vurderinger, men kan ikke godta at det fortsatt
er gitt åpning for bygging på deler av land-
bruksarealet. Begge de viste områdene ligger
på dyrkbar mark med muligheter for fremtidig
matproduksjon. Adkomst til disse områdene vil
også være et stort problem.
Skui Vel ønsker at området tilbakeføres til

LNF område slik at fauna og dyreliv kan beva-
res. I tillegg vil den økende trafikken være uak-
septabel og skape farlige trafikksituasjoner.
Etter at dette ble skrevet har Kommunesty-

ret, 24.3.10, vedtatt at hele området tilbakefø-
res til LNF. 

Bærum Meieri – Kveise – Skui Søndre og Sand gårdene med jordbruksarealer slik det var i 1918
før nedbygging. Foto: Halvdan Arnesen
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Skui vel leverte innspill til rullering av KDPen
og la til grunn følgende premisser:
* Grønne arealers kvaliteter og betydning av 
disse som aktivitets- og opplevelses-
områder.

* Verdien av anlegg og områder for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse har et helse-
fremmende perspektiv, og betydningen av å 
sikre/regulere områder for dette.

Friluftslivets helsebringende effekt
Undersøkelser i befolkningen viser at de fleste
oppgir fotturer og skiturer i skog og mark som
sin viktigste fysiske aktivitet, samtidig som
disse dekker et behov for stillhet, ro og natur-
opplevelse. Dette gjelder hele befolkningen,
både unge og eldre. 
Friluftsliv gir stor helse og trivsel for be-

skjeden investering. Dette betyr reduserte ut-

gifter for stat og kommune til sykepleie- og
omsorgstjenester, samt til trygdeytelser.
Skal imidlertid målet om friluftslivet som

helse og trivselskaper oppfylles må det bli en
økt bevissthet på friluftslivets helsebringende
effekt. Politiske må derfor friluftslivet få en
sterkere prioritering og høyere samfunnsmes-
sig status. Denne må også omhandle friluftsli-
vets organisering og nødvendige ressurser.
Friluftslivet gir stor samfunnsmessig avkast-
ning ved innsparing i form av bedre helse og
trivsel. Friluftsliv og naturforståelse må læres.
Det øker opplevelsesverden. Alle som går ut av
norsk skole bør derfor ha kunnskap om hoved-
elementene i friluftspolitikken. Det refereres til
Stortingsmelding 39 2000–2001: Friluftsliv,
samt Friluftsloven. 
St.mld 39 2000–2001: Friluftsliv uttaler også:
“En nødvendig forutsetning for friluftsliv er

32

Innspill til: KDP for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
2011–2014

Diagrammet: “Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 Sammen for
fysisk aktivitet” Rapport fra Departementene.
Rapporten viser at de fleste driver fysisk aktivitet ved fot-, sykkel- og ski-
turer som del av enkelt friluftsliv gjennom hele livsløpet. 
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å sikre store nok arealer og tilgjengelighet til
grønne områder i boligsonen (grønne lunger),
kystsonen og Marka. Mulighetene for å drive
friluftsliv må derfor legges til rette i arealplan-
leggingen i henhold til bl.a. plan- og bygnings-
loven”.

Momenter til planen
Planen må inneholde både fysisk aktivitet og na-
turopplevelse. Fysisk aktivitet, ved idrett, er tradi-
sjonelt godt ivaretatt. Derimot viser nyere
forskning at for allmennheten søkes stillhet, ro og
naturopplevelse ved ferdsel og avkobling i skog
og mark og grønne lunger i nærmiljøet. I en tid
hvor det er fokus på fysiske og psykiske plager er
dette svært viktig. Dette er et satsningsområde
bl.a. i skolen. Friluftsliv og opplevelse som ikke
er konkurransepreget har en forebyggende helse-
effekt, Barns lærings og mestringsevne stimuleres
ved fri lek i natur. Friluftsliv med opplevelser av
opplevelse av historiske og arkeologiske funn sti-
mulerer fantasien. At planen da også fokuserer på
naturopplevelser og enkelt friluftsliv er viktig.
Grønstrukturer som gir anledning til slike stimuli
i boområder og markas randsone er derfor viktig.
Det som kjennetegner naturopplevelse ved

enkelt friluftsliv er heller minimal tilretteleg-
ging, om noen. Dette er intensjonsmessig godt
beskrevet i tidligere plan. 
Verdien av dette synes imidlertid ikke i til-

strekkelig grad å være fulgt opp med forslag i
ettertid.
En svakhet ved tidligere planer et at de i

praksis er blitt en anleggsplan, ikke en plan

som sikrer de landskaps- og naturkvaliteter
som gir fred og ro og stillhet som søkes ved ut-
øvelse av enkelt friluftsliv.
En ny og helhetlig plan må også fokusere

på verdien av informasjonsspredning om natur-
kvaliteter og kulturhistorie som grunnlag for
friluftsliv. Planen må derfor anspore til pro-
sjekter som har informasjonsinnhentning og
deretter kunnskapsformidling, spesielt rettet
mot barn og unge, som et satsingsområde.
I en endelig plan må disse forhold innarbei-

des.
Den endelige plan bør også vise hvordan de

forskjellige boligområder i kommunen har
grøntområder og markatilgang for utøvelse av
rekreasjon og enkelt friluftsliv. Dette gjelder
ikke minst tilgjengeligheten til uberørte natur-
områder. Planen må skille mellom tiltak som
krever anlegg og tiltak som ikke medfører fy-
siske naturinngrep. Nærfriluftsområdenes ef-
fekter både som lærings og mestringsarena for
barn og unge samt områdenes verdi for økt fy-
sisk og psykisk helse må gies økt fokus.
Det er viktig at planen synkroniseres med

og målbærer disse behovene inn i Kommune-
planens arealdel både i tekstdelen og kartdelen.
Planene må synliggjøre grøntområder turveier,
stier, smett og lekeplasser for frilek i byggeso-
nene slik at grønnstrukturenes funksjon og rol-
ler som natur og opplevelsesarenaer ved
ferdsel på stier og turveier fra sjøen til Marka
kommer frem. Det er viktig å sikre områder
som ikke til stadighet trues av nedbygning. At
Bærum skal oppleves å ha gode leveområder
krever en langsiktighet for derved skaper nød-
vendig trygghet som basis for gode opplevelser
i nærmiljøene der hvor folk lever og bor.
Vi mener derfor at planen burde inneholde

en samlet plan for LNF områdene/Markaplan
hvor de strategiske valg, ikke minst for de by-
nære markaområder, synliggjøres i form av å
foreslå rekreasjonsområder som må gies et
varig vern for å bevare kvalitetene som etter-
spørres for enkelt friluftsliv. 

Skui Vel invitasjon til årsmøte 2010 33

Friluftsliv gir storslåtte opplevelser, – som her
på Ramsåsen.
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Søndre Berger – Byggmakker
Byggmakker har foreslått å flytte virksomheten
til Søndre berger grensende til nye E16 ved
Økrikrysset. Skui vel går i mot fragmentering
og nedbygging av dette kulturlandskapet som
er en del av det større kulturlandskapet Frogner
Tandberg. 

Sti mellom Horniveien og 
Ståviveien
Denne stien har en tinglyst rett fra 1919 at den
skal opprettholdes. I forbindelse med nedleg-
ging av vann- og kloakkledninger i den delen
av stien som ligger ved Ståviveien er dessverre
stien forsvunnet trass i at kommunen har lovt
at stien skal tilbakeføres til opprinnelig stand.
Skui vel tok denne saken først opp i 2008 og

fikk ikke noe svar på tre brev om saken. Vi tok
den opp på nytt i 2009 og da også gjennom
Bærum Natur- og Friluftsråd. Da vi endelig
nådde fram til saksbehandler ble det opplyst at
stien ikke er registrert og vist på ulike temakart
i Bærumskart. Samtidig opplyses det at stien
ikke er sikret reguleringsmessig i henhold til
reguleringsplan for området vedtatt
10.10.1980. Dette står i sterk kontrast til at
stien faktisk er tinglyst og grunnboken fra 1919
viser at det er en heftelse på eiendommene
stien går gjennom. Dette har fått andre saksbe-
handlere i kommunen til å reagere. Så lenge
stien er tinglyst er det heftelse og da skal det
settes i stand igjen. Natur- og Idrettsforvalt-
ningen bruker denne saken til å belyse viktig-
heten av å opprettholde slike stier som denne
og det ser nå ut til at det går i retning av løs-
ning og at stien rehabiliteres etter gravearbei-
dene. 

34

Handlingsplan Fysisk aktivitet og Friluftsliv og naturopplevelse 

Skui vel har levert innspill til tre prosjekter til
handlingsplanen. 
– Opprusting av kultursti Stovivannet –

Jordbru – Ursdalen med skilting og utarbei-
delse av informasjonsfolder over natur- kultur-
landbruk og opplevelseskvaliteter.
Stien trenger vedlikehold av plakater og in-

formasjon om området. Vi har videre ønske om
å utvide stien med små forgreiner slik at natur-
opplevelsen skal bli best mulig. Området inne-
holder mange kulturhistoriske, arkeologiske
steder og funn samt store natur og opplevelses-
kvaliteter. Vi har og planer om å lage et tema-
hefte om kulturstien og samarbeide med Skui
og Vøyenenga skoler og Asker og Bærum his-
torielag om dette. 
– Skilting og informasjonstavler for tur-

veien langs Isielven. Utarbeidelse av informa-
sjonsfolder over natur- og kulturkvaliteter etter
mønster av informasjonsmateriell for Lysaker-
vassdraget. Langs Isielven finnes det også
mange fine natur- og opplevelseskvaliteter som
er verdt å ta vare på. Seinere vil vi sette opp in-
formasjonstavler og lage et temahefte om Isi-

elva også dette i samarbeid Skui og Vøyenenga
skoler.
– Opparbeidelse av tursti langs vestsiden av

Isielven. Denne er bare stykkevis tilgjengelig
og ønskes opparbeidet i samarbeid med grun-
neiere og kommunen. 

Turvandringer og friluftsliv er populært og 
sosialt. Foto: Ida Haukeland Janbu 
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Buss Sollihøgda – Sandvika
Vi har tatt opp med Nettbuss AS bedre rute-
opplegg til og fra Sandvika/Vøyenenga/Solli-
høgda i forbindelse med åpning av ny E 16.
Nettbuss har kuttet antall avganger/stopp Sand-
vika-Sollihøgda og på Ringeriksveien etter at
ny E 16 ble åpnet og vi henstilte til at dette
måtte bli flere avganger til og fra Sollihøgda-
også på gamleveien. T.d ankommer første buss
via gamleveien til Sollighøgda på søndager kl
1330. Det har dessverre ikke lykkes oss i å få
Nettbuss å endre ruteopplegget fordi trafikk-
grunnlaget, sier de, ikke er stort nok til å for-
svare flere avganger på Ringeriksveien. Dette
skaper problemer for skole- og jobbreiser
til/fra Sollihøgda. 

Sykkelstrategi for Bærum
Det er meget prisverdig at Bærum kommune
ønsker å utarbeide en strategi for å gjøre det
mer attraktivt å benytte sykkel for transport og
derved øke sykkelbruken i kommunen. Sykling
i Norge har ellers fått ord på seg “som den tra-
fikantgruppe som samfunnet glemte – og som
ikke har noe sted å være”. 
Sykling har en anerkjent helsebringende ef-

fekt og medvirker i tilleg til å redusere CO2 ut-
slipp og forurensning. TØI-rapporten
“Sykkelpotensialet i norske byer og tettsteder”
uttaler: ‘Halvparten av alle bilreiser er kortere
en 5 km. Innenfor disse reisene er det størst
mulighet for overføre trafikk fra bil til sykkel’.
Et illustrerende eksempelvis er at ansatte i Det

Norske Veritas syklet 27,4 ganger rundt jorden
i 2009 bare ved sykling frem og tilbake til job-
ben. De spart derved 175 405 CO2 og 80.000 l
drivstoff.
At tiltak for sykling har en så lav politisk

oppmerksomhet og derved får tildelt beskjedne
midler oppleves derved som et paradoks.
Skui vel leverte egen høringsutalelse hvor

de refererte til og støttet Bærums Natur- og Fri-
luftsråds utdypende høringsinnspill.

De viktigste momentene for å fremme sykkel-
bruke er:
– Bedre helårs vedlikehold, mye er bra, men 
kan ved bedre koordinering og avtaler bli 
enda bedre.

– Sammenhengende sykkeltraseer
– Unngå å blande trafikant gruppene sykkel – 
bil og sykkel fotgjengere

– Trygg sykkelparkering
– Logiske regler som behandler syklisten som 
en selvstendig trafikant.

– Skilting av sykkeltrasseer
– Arealbruk knyttet til grønne arealer eller 
landbruksområder må alltid konsekvens-
utredes for å ivareta hensynet til kryssende 
brukerinteresser.

Hovedsykkelnettet i Skui er blitt vesentlig
bedre de siste årene med sykkelvei langs gamle
E16 – Ringeriksveien, sykkelvei langs Økri-
veien opp til Rykkinn mv. Det er også flere
turveier i området som også egner seg for syk-
kel.

Det som nå gjenstår er i hovedsak:
– Tursykkelvei på begge sider av Isielven, 
med tverrforbindelse til Brennefeltet.

– Ferdigstillelse opp til Sollihøgda.
– Opprettholde nærbutikkene og tilrettelegge 
for sykkelbruk. 

Nærbutikken
For at sykkel skal være attraktiv for handling i
det daglige må det være kort avstand til
forretningene. Det er derfor viktig at nærbu-

tikker opprettholdes og at ikke all handel leg-
ges til bilbaserte storsentre. 

Det er mye bra vedlikehold, men det kan bli
bedre. Manglende koordinering mellom brøy-
ting av vei og sykkel og gangsti gir problemer.
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Sikker og god sykkelparkering.
God sykkelparkering, helst overdekket med so-
lide låsemuligheter er viktig både ved butik-
ken, skoler, offentlige institusjoner og arbeid.
Det er her viktig å påpeke at vi ikke ser det

som noe mål at flere av disse turveiene skal as-
falteres. Asfalt er fordelaktig på sykkelveier
langs hovedferdselsårer som Ringeriksveien
med flere, men langs Isielven og i Marka og
gjennom kulturlandskaper er grusveier det som
er naturlig.

Skui grendehus og senior-
senter – et tirsdagsbesøk 
Skui grendehus ligger vakkert til i enden på
sletta nedenfor Skuibakken. Huset feiret 25 år i
2009 og har holdt seg godt selv om noen byg-
ningsmessige utbedringer har vært nødvendige
etter så mange år. Grendehuset er fortsatt et po-
pulært sted å arrangere selskaper og sosiale
sammenkomster. Fordelen er at huset er flek-
sibelt i forhold til små og store arrangementer
og mange foretrekker å ordne mat og drikke
selv. Dette gjør det mulig å ha selskap for en
relativt rimelig pris.
Seniorsenteret benytter lokalene i norden-

den av grendehuset. Noen av disse er felles for
flere brukere mens arbeidsstue, frisør – og fot-
pleiesalong og snekkerverksted kun brukes av
seniorene. 
Vi valgte å besøke senteret en tirsdag i

mars. Her traff vi nestleder Arnfinn Strand-
Hansen som entusiastisk fortalte om aktivite-
tene. Dagen var forøvrig vårfest med stor
stemning rundt flott pyntede bord. Underhold-
ningen var topp med musikk og sang med 7
pensjonister fra Bærum viseklubb. Dette er
bare ett av mange populære arrangementer som
blant annet 25 års jubileum feiret på Sundvol-
den hotell, Ringerike. En annen flott tur til
Kosterøyene utenfor Strømstad ble også nevnt
som et av høydepunktene. Ellers arrangeres ju-
lebordtur, foredrag, data – og fotokurs, bridge
med mye mer. Trim på torsdager er også veldig
populært og trekker mange deltakere. 
Strand-Hansen ville ellers fremheve et nytt

tiltak som har vist seg å være veldig populært –
hver tirsdag serveres det nå kaffe, kaker og
smørbrød i regi av et utenforstående catering-
firma. Disse gjør en veldig bra jobb som bidrar
til å få flere besøkende til seniorsenteret. Tidli-
gere måtte senteret selv sørge for serveringen
noe som begrenser mulighetene. Strand-Han-
sen ønsker seg ellers en kommunalt ansatt som
kan være ansvarlig for den daglige driften. Vi
har tidligere påpekt at det er en stor belastning
for brukerne å ha dette ansvaret og har vanske-
lig for å forstå at dette ikke kan la seg løse.
Senteret er tross alt bare åpent 2 dager i uken
og en deltidsstilling burde være mulig!
Vi nevner senterets åpningstider som er:

Tirsdager og torsdager fra kl 10–14. Alle se-
niorer fra 60 år og oppover oppfordres til å
komme på besøk til et kjempehyggelig møte-
sted for alle seniorbeboere i Skuiområdet. 

Benker
Vellet har utplassert benker for turbruk i nær-

Vårfest på seniorsenteret. Foto: Bjørn A. Hole
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området på følgende steder. Flere av disse ben-
kene er gamle bussbenker: 
– Turveien i Bjørumdalen, ved elvemøtet 
mellom Rustan og elven fra Kjaglidalen

– Øverst i Jarenveien, ved gamle Jarenvei.
– Ved krysset gamle Jaren vei og Horniveien 
(Hornitoppen)

– Gamle Jarenvei, utsiktspunktet ved kulen i 
Skuibakken

– I lysløypa, litt nord for Kveisegata

Si gjerne fra til styret dersom dere ønsker
flere benker. Det hadde også vært fint om tur-
gåere og beboere kunne bidra til vedlikehold
av benkene. Vi vil senere tegne inn plasse-
ringen av benkene på et kart.

Bærum kommune er en åpen
kommune
Bærum kommune legger vekt på å være en
åpen kommune som yter informasjon og ser-
vice til innbyggerne. Du kan følge med på
saker på kommunens hjemmeside. Saker som
er til behandling i kommunen og post legges ut
på <innsyn/postlister> i øverste hovedmeny-
linje på kommunens hjemmeside.
http://www.baerum.kommune.no/

Strøkasser
Fylling av strøkasser utgjør en betydelig utgift
for Vellet. Flere nabovel har sluttet med å tilby
sine medlemmer denne tjenesten på grunn av
de høye kostnadene. Skui Vel ønsker imidlertid
å opprettholde dette godet for sine medlemmer,
så lenge økonomien tillater det. Plassering av
kassene fremgår i vedlagt liste og kart. Dersom
det ønskes strøkasser plassert på nye steder bes
beboerne henvende seg til styret. At søknaden
kan innvilges betinger at flertallet av beboere
er betalende medlemmer av Skui Vel. Kassene
fylles om høsten. Går de tomme kan utgiftene
til grus dekkes av vellet etter avtale mens
transporten dekke oppsitterne selv.
Spørsmål til vellet viser at sandkassene er et

populært og kjærkomment tilbud for mange.
Det vil være positivt om oppsittere som har

glede av kassene kunne ta et tak med enkle re-
parasjoner når det trengs. Spesielt gjelder dette
kasser av tre. Må de skiftes er tilgjengelige
glassfiberkasser gjerne mindre. Utgifter til ma-
teriell vil dekkes av vellet. 
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Kommunedelplanen 
Tanumplatået – Hornimarka 
Det vises til undersøkelser og rapporten: 
Naturverdier i dalføret Kattås–Jordbru–Urs-
dalen–Sølvhølen, Bærum kommune. Biofokus
rapport 2008-25.

Rapporten gir følgende konklusjoner

Konklusjon: Det undersøkte dalføret inne-
holder store naturverdier fordelt på mange uli-
kekvaliteter. Landskapet er særpreget med
stor variasjon i topografi og vegetasjon. Når
det gjelder natur er dalen et lite Bærum i mi-
niatyr med sine typiske rasmarker, rike skoger
og tilliggende kulturlandskap. Området er
imidlertid lite utsatt for store tekniske inngrep
i nyere tid og skiller seg sånn sett fra mange
andre deler av kommunen. Området har natur-
kvaliteter med nasjonal verdi og det bør arbei-
des for å ivareta de registrerte lokalitetene og
det mellomliggende areal på en god måte. De
søndre delene fra Ringsåsen i øst og til eksis-
terende naturreservat i vest har så store natur-
kvaliteter at det bør vurderes vern etter
naturvernloven. Som foreslått i flere tidligere
utredninger.
Dersom man ønsker å ivareta og videreut-

vikle de biologiske verdiene som i dag finnes
i dalføret bør det lages en forvaltningsplan
som målsetter arealene ut fra hvilke verdier
som finnes der. Det vil være et stort pluss for
området om gammel ugjødslet kulturmark blir
restaurert!
Dalførets betydning for et truet arts-

mangfold: 
Det er ikke tvil om at området har en vik-

tig regional og nasjonal betydning for arter
som er knyttet til rike blandingsskoger, gam-
mel granskog og edelløvskog, samt rike
sumpskoger av ulike typer. 
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Skuibakkens bevaring
Skuibakken fredet – den rives ikke, men 
rehabiliteres!
Skui vel har støttet Skuibakkens Venner i å re-
habilitere bakken og å få til arrangementer i
bakken. 

Følgende oppgaver er gjennomført i 2009:
– Fartsstillas har fått ny papp, sløyfer og 
lekter montert. Areal ca 200 m2. 

– Ryddet og hugget under fartsstillaset. 
– Nye prepareringstrapper i terrenget på 
begge sider av ovarenn mellom hopp og 
stillas. 

– Diverse reparasjoner på plattinger ved 
dommerhus og kongetribune. 

– Måletrapp, nordside av unnarenn påbegynt. 
Ca 90 trinn fullført. 

– Elektriske anlegg. Tilstandsrapport 
utarbeidet og strakstiltak er utført.
Lyspærer er skiftet i ovarenn og nye er 
anskaffet for unnarenn.

– Bolter for feste av preppevinsj i unnarennet 
og stålsøyle for styrewire er rettet.

Flere oppgaver planlegges for 2010 blant
annet på dommerhus og trapper. En ønsker
også å få opp vant langs trappene i unnarennet.
Styret i Skuibakkens Venner har erfart bety-

delig oppslutning og interesse for bevaring av
Skuibakken som et levende teknisk kultur-
minne. 
Det er skaffet midler fra Bærum kommune ,

Akershus fylkeskommune samt Norges kultur-
minnefond. Dette er et tiltak som kommer all-
mennheten til gode og Skui vel støttet derfor
etter søknad. Skui vel har et godt samarbeid
med venneforeningen og fokuserer på å få an-
legget tilbake i en sikker og presentable stand.
En hyggelig og meget viktig milepæl i dette er
at Bærum kommune har ved sektorutvalg leve-
kår bevilget kr 30.000 årlig som bidrag til drift
og vedlikehold av Skuibakken. 
Det største arrangementet i 2009 var uten

tvil Riksantikvarens fredningen av Skuibakken
24. febr 2009 etter forslag fra Akershus Fylkes-
kommune. Her ble unnarennet brukt sammen
med big jump på sletta til spektakulære oppvis-
ninger av jibbere fra Heming og Bærums Ski-
klub. Skui juniororkester og Skui Brassband
sto for innmarsj og musikalsk underholdning.
På sletta var det salg av pølser og buljong og
bål å varme seg på. Det var taler av Riksanti-
kvar og Ordføreren som mottok fredningsdo-
kumentene på vegne av Bærum kommune. 
Riksantikvaren uttalte at: “Formålet med

fredningen er å bevare Skuibakken som et

40

Fartsstillasets løpebane er rehabilitert.

Nordre måle
og trimme-
trapp under
restaurering.
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idrettshistorisk viktig eksempel på utviklingen
av en av våre nasjonalidretter, gjennom å sikre
bevaringen av et komplett anlegg for slik virk-
somhet. Bakken har stor kildeverdi som repre-
sentant for hoppsportens anlegg og utvikling
frem til V-stilen”, og videre at: “et vern ikke er
til hinder for en stor brukerfleksibilitet. Det til-
lates midlertidige strukturer og tiltak på sletta
som ikke vil være synlige i vinterhalvåret.”
Ordføreren påpekte at det er en ære at

Bærum er en av få kommuner som er anerkjent
med fredningen av et kulturminne i kulturmin-
neåret 2009, og da det første fredede idrettsan-
legg for en av Norges nasjonalidretter –
skihopping. Det hele ble avsluttet med festfyr-
verkeri fra hoppkanten for de over 300 frem-
møtte.

Kulturminnevandring 8. november 2009
Søndag 8. november ble det arrangert kultur-
minnevandring fra og til Skuibakken. Van-
dringen gikk fra Skuibakken over
Tanumplatået til Stovivannet og rundtur i Hor-
nimarka, Ringsås, Jordbru, Ursdalen karakteri-
sert som “Bærums svar på Maridalen”.
Skuibakken ble presentert under vandringen
både på sletta og ved tilbakekomst over hoppet
og ned trappene. Harald Kolstad var turleder
for de drøyt 200 deltagerne.
Arrangementet var i samarbeid med Bærum

kommune, Skui vel, Skuibakkens Venner

Asker og Bærum Historielag og Bærum Natur-
og Friluftsråd.
Bærum kommune v/Liv Frøysaa Moe, sør-

get for flott forhåndsomtale både i Budstikka.
“På tur ved Skuibakken” og i Bæringen “Fre-
det hoppbakke – Bli med på vandring”. I til-
legg på “Hva skjer” i Budstikka. 

Vardebrenning nyttårsaften – avslutning på
kulturminneåret 2009
En gammel tradisjon ble tatt opp igjen og de
over 150 fremmøtte fikk en stemningsfull opp-
levelse og fin innledning på nyttårsfeiringen i
det klare fine vinterværet.

41

Skui brassband og Skui Juniorkorps under inn-
marsj på sletta. 
Foto: Ina Lillegård Marchesan, Budstikka

Jibber i lufta. 
Foto: Ina Lillegård Marchesan, Budstikka

Stort fremmøte på kulturminnevandringen fra
Skuibakken. 
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Med fakkeltoget fra sletta opp unnarennet
til varden som lyste opp på kulen og julemu-
sikk og nye og gamle slåtter og marsjer fra
Skui Brassbands nisseorkester som spilte fra
kongetribunen. Jenny Sørvold på lur skapte en
trollsk opplevelse fra hoppkanten med fartsstil-
laset dekorert med fakler reisende bak seg. Dø-
lahester med tradisjonsrike sleder og kjørere
fra Persbråten Morstad og Dokken var et mor-
somt innslag. Leder av Skuibakkens Venner
holdt nyttårstale hvor året 2009 ble året Skui-
bakken ble fredet og fikk nye eiere. Vardebren-
ningen er symbol på det samhold og den
dugnadsånd som har brakt og som bringer Sku-
ibakken over i en ny area, men med respekt for
det som tidligere generasjoner og ildsjeler har
skapt. 
Skuibakkens Venner overtok 2. desember

eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub. 
Det ble samtidig inngått bruksrettavtale

med Bærum kommune til grunnen for Skui-
bakken som angitt i fredningsbestemmelsene.
Da Skuibakkens slette, som er en del av en
hoppbakke og vesentlig for arrangementer i
bakken, også er flerbruksområde skal bruken
koordineres ved at Skuibakkens Venner har

Vardebrenning i Skuibakken nyttårsaften. 

Vardebrenning og Skui Brassband spilte fra
kongetribunene. 
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halvårlige terminlister med IL Jutul
og andre brukere. IL Jutul har frem-
met forslag om sneproduksjon for
skileiken på Skui, som også er
interessant for Skuibakken. Skui-
bakkens Venner arbeider for at bak-
ken er et levende kulturminne med
ny aktivitet bundet sammen med
bakkens historie til glede for både
utøvere og tilskuere. 
Det er veldig morsomt å regis-

trere den glød og positive interesse
som har kommet frem etter initiati-
vet ble tatt, også på nasjonalt nivå.
Skuibakken er et kulturhistorisk
monument og landmerke kjent både
nasjonalt og internasjonalt, som
mange har dype røtter og et forhold
til. Bevaring av en slikt anlegg er et
unikt idrettshistorisk interessent og
nytt prosjekt.
Skuibakkens Venner vil gjerne

ha flere medlemmer enten du vil
være aktivt med eller støtter arbei-
det med en beskjeden medlemskon-
tingent (for tiden kr. 200). 
For mer info se www.skuibakken.no

Skuibakkens historie i et nøtteskall 
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1928
av Bærums Skiklub. Ombygd i 1939, 1950 og
1963. 8 NM er i perioden 1950–91 arrangert i
bakken. Første TV-sendte hopprenn i Norge i
1960. 2 WC-renn (1981 og 1983). Rennet i
1983 var verdens første WC-renn i flomlys.
Siste renn ble holdt i bakken i 1996 
Bakkerekorden er på 122 m og holdes av

Pål Hansen, Stålkameratene, og ble satt avslut-
ningsrennet i 1996. I mars 1985 brøt Merete
Kristiansen fra Klæbu “drømmegrensen” for
kvinner da hun hoppet 100 meter i Skuibakken.
Den gamle rekorden hadde Anita Wold Jensen
hatt med 97,5 m i Sapporo 1976.
Bakken er nedlagt som FIS-godkjent hop-

panlegg, men kan når den er restaurert fortsatt
hoppes i, og vil nå bli bevart som et levende
teknisk kulturminne som brukes til forskjellige
ski- og andre aktiviteter. 

– Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 
2007.

– I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 
24. februar som et av 12 kulturminner dette 
året. 

– Den 2. desember 2009 overtok Skuibakkens 
venner eierskapet til Skuibakken fra 
Bærums Skiklub. 

Skui Vel invitasjon til årsmøte 2010 43

Skuibakken 31. desember 2009. 
Foto: Karl Braanaas, Budstikka

Film- og TV-opptak fra Skuibakken samlet av
Skuibakkens Venner. 
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Er DU medlem av ditt lokale Vel?
Hvis IKKE kontakt kasserer Hanne Erdahl Korsmo 92242232, 

e-post: hanne@ronningen-gard.no 
eller betal til konto nr: 0540 0825 973, Skui vel Pb 40, 1314 Vøyenenga. 

Husk OPPGI NAVN OG ADRESSE.

Vellene er kommunens formelle samarbeidspartnere i lokalmiljøet. 

Bli medlem av Skui Vel, og bli med i en organisert forening hvor du har
mulighet til å påvirke det som skjer i området ditt.

Skui Vel arbeider for deg og nærmiljøet – et godt bo og oppvekst miljø.

Av sentrale saker for Skui Vel i den senere tid:
� Ny E16 fra Vøyen – Bjørum og Bjørum – Sollihøgda 
� Bevare Jordbru som friluftslivsområde 
� Sikre grøntområder 
� Reguleringssaker i nærmiljøet 
� ISI reguleringsplan 
� Trafikksikkerhet og skolevei 
� Ren elv og bevart elvelandskap 
� Berghoff – hvor Berghoff barnehage leier lokaler 
� Stier og sandkasser 
� Kulturvandringer 
� Bevare Skuibakken som et kulturminne i drift 

Skui vel arbeider for gode og fremtidsrettede løsninger. 

Huseier: kr. 150, Leieboer: kr. 100, Andelshaver/pensjonist: kr. 80.
Giro nr: 0540 0825 973, Skui vel Pb 40, 1314 Vøyenenga 
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Paragraf 1
Skui Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis for-
mål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles
interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og
årsmøte bestemmer. Vellet tar opp og samordner og
gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområ-
det, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og or-
ganisasjoner i området. Vellet skal arbeide for
miljøbeviste og bærekraftige løsninger. Det represente-
rer befolkningens interesser overfor kommunen. Vellet
avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker
som blir forelagt vellet behandles i samsvar med de
gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom
kommunen og vellene i Bærum.

Paragraf 2
Alle beboere med offentlig stemmerett, samt forretninger
og firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av
vellet. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap.
Obligatorisk medlemsskap gjennom skjøte eller leiekon-
trakt kan finne sted. På medlemsmøter og årsmøter har
alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan
ikke stemmes ved fullmakt. Medlemmene er forpliktet til
å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har
fastsatt innen gjeldende frist. Utmelding kan skje skriftlig.
Et medlem som ikke har betalt kontingent på to år, kan
strykes. Et varsel om dette må dog være gitt skriftlig
først.

Paragraf 3
Vellets område er innenfor disse grenser: Ståvivannet –
Butterud – Grinibråten – Kirkerud – Høgli – Isielva – til
Kullebrua – Brenneveien fram til Økriveien –
Frogner/Tandbergveien til Tandberg – Isi – Bjørum Sag
og begge sider av Ringeriksveien opp til fylkesgrensen.

Paragraf 4
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regn-
skap skal legges fram for medlemmene hvert år.
Paragraf 5
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære års-
møter holdes hvert år innen utløpet av april. Innkalling til
årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før
årsmøtet sammen med styrets beretning, forslag til
dagsorden og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte
kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene
skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme

måte som for ordinere årsmøter og innkallingen må angi
de saker som ønskes behandlet. Andre saker enn de
som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et
medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være sty-
ret i hende senest en uke før møtedagen. Årsmøtet kan
behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker
som er nevnt i innkallingen.

Det velges en eller to dirigenter til å lede årsmøtet og
en eller to referenter. Dirigentene behøver ikke være
medlem i foreningen. Årsmøtet skal behandle følgende
saker:

– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Styrets beretning
– Regnskap og revisjonsberetning
– Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av 

kontingent
– Andre saker som er nevnt i innkallingen
– Eventuelt
– Valg av:

– leder
– 3–6 styremedlemmer
– 2 varamedlemmer til styret
– 2 revisorer for ett år
– Valgkomité med tre medlemmer for ett år
– Eventuelle spesielle komiteer

Leder og styrets øvrige medlemmer velges for to år
ad gangen slik at tilnærmet halvparten trer ut av styret
hvert år.

Alle myndige medlemmer i vellet er valgbare. Gjen-
valg kan finne sted. Medlemmer plikter å motta valg. En-
hver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som
vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv. Til-
litsvalgte som flytter ut av velområdet, kan bare fungere
ut valgperioden.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett
antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsen-
dringer og salg av fast eiendom unntatt – treffes med
simpelt flertall. Årsmøtet avgjør om en avstemming skal
skje skriftlig. Det føres protokoll over årsmøtets forhand-
linger.

Paragraf 6
Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet på
grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av et
årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nest-

Vedtekter for Skui Vel
Vedtatt på årsmøte 20. mars 1991, med endringer vedtatt på årsmøtene 8. april 1992, 25. april 2001 og 
2. mai 2006. 29. april 2008. 
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leder samt minst to av de øvrige styremedlemmer eller
varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med
simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leder/nestleder sin
stemme avgjørende.

Leder innkaller til styremøter. Styremøter kan også
innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets
medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret
fører protokoll over sine forhandlinger.

Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall nest-
leder sammen med et av de øvrige medlemmer av sty-
ret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med
større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter ved-
tak på årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sek-
retær og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret
oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er
behov for. Vedtak om salg av fast eiendom må behand-
les på 2 på hverandre følgende årsmøter – evt. i ordi-
nært og i ekstraordinært årsmøte – og krever minst 2/3
flertall av de avgitte stemmene når minst 10 prosent av
medlemmene er tilstede.

Paragraf 7
Styret arrangerer medlemsmøte når det foreligger saker
som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det
ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre med-
lemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om
slike møter fra kommunen. Eventuelle avstemminger på
slike møter er bare veiledende for styret ved den videre
behandling av vedkommende sak.

Paragraf 8
Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommu-
nale organer og delta på de orienterings- og informa-
sjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer
som foreligger for området på kort og lang sikt.

Saker som forelegges vellet i henhold til de samar-
beidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vel-
lene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er
trukket opp i disse avtalene. For saker som vedrører
flere vel og som er forelagt Velforbundet eller av kommu-
nen, sendes gjenpart av korrespondanse og /eller utskrift
av møteprotokoller til disse til orientering.

Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker av
felles interesse. Det bør også arbeide for et godt forhold
til andre foreninger og organisasjoner i området og even-
tuelt koordinere slike aktiviteter.

Paragraf 9
Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte.
Forslag om slike endringer må være innkommet til styret
senest to måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sam-

men med innkallingen til dette. Vedtektsendringer kan
bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når
minst 10 prosent av medlemmene er tilstede. Er årsmø-
tet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal
styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken
opp på neste ordinære årsmøte.

Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett
fremmøte. Orientering om vedtektsendringer skal sen-
des Bærum Velforbund.

Paragraf 10
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, utnevne til æres-
medlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller
etter spesielt god innsats for vellet har gjort seg fortjent
til dette. Honnørmedlemskap gis til vellets beboere fra
fylte 67 år.

Paragraf 11
Iflg. formannskapsvedtak i Bærum kommune av
27.10.87 skal husstyret for Skui Grendehus ha en repre-
sentant valgt av årsmøtet i Skui Vel og en representant
valgt av styret i Skui Vel.
Paragraf 12
Skui Vel er inndelt i roder og det velges en rodeleder for
hver rode for 2 år av gangen. Rodeledernes oppgaver er
å vare kontaktledd mellom befolkningen og styret i Skui
Vel, å distribuere skriftlige meldinger fra styret i Skui Vel,
samt utføre eventuelle andre oppgaver av lignende art
etter pålegg fra styret i Skui Vel.

Paragraf 13
Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på
hverandre følgende årsmøter og krever minst 2/3 flertall
av de avgitte stemmer når minst 25 prosent av medlem-
mene er tilstede. Forslag om sammenslutning med
nabo-vel behandles etter reglene for vedtektsendringer i
paragraf 9.

Nå et forslag om oppløsning skal behandles, skal
Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne
ha en representant tilstede på årsmøtet. Disponering av
vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med re-
gler gitt i vellets vedtekter. Utfyllende bestemmelser om
dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmø-
tet. Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet,
overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som
kan disponere disse til beste for vedkommende velom-
råde. Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for
oppbevaring.

Paragraf 14
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den 29. april
2008 og trer i kraft fra 29. april 2008. 
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Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har gjennom årene samarbeidet
med og støttet Skui Vel i følgende saker: 

� I Jordbru-saken som endte med at planene for en skiskytterarena og trial 
ble avvist av politikerne.

� NiB fikk dokumentert det rike biologiske mangfoldet i Isi-området og 
forhindret derved at en planlagt gjenvinningsindustri ble lagt på dyrket 
jord.

� NiB har lagt inn bevaringsverdige grøntområder innen Skui Vel i sitt 
bokprosjekt "Snarveier til trivsel - 150 grønne lunger i Bærum". 
Boken er sendt til alle kommunepolitikerne.

� NiB støttet miljølinjen for nye E 16 og støtter Skui Vels trasé videre til 
Sollihøgda.

� NiBs fylkeslag spilte en viktig rolle i verneprosessen som førte til at 
Kjaglidalen ble lovfestet som naturreservat.

� NiB støttet økonomisk registreringen og utarbeidelsen av rapporten over 
naturverdiene i Hornimarka (Biofokus 2008–25). 

� NiB slutter opp om vellets standpunkter om markagrensen og bevaringen 
av Markas natur- og kulturminneverdier. 

� NiB har arbeidet parallelt med vellet mot boligbygging på deler av 
eiendommene til gårdene Kveise og Skui søndre. 

Naturvernforbundet støtter Skui Vels imponerende innsats for å bevare
naturen, elva og kulturlandskapet –

Gi din støtte tilbake ved at du tegner deg som 
medlem i Naturvernforbundet!

Kontakt: Finn Otto Kvillum, 67 54 23 75, E-post: ott-kvil@online.no
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