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monn og hentet inn råd fra en rekke
fageksperter. Dette er ikke noe vi har
tatt ut av løse luften, sier Hege Njaa
Rygh, kommunikasjonsdirektør i
Statsbygg.
– Hvordan reagerer dere på politianmeldelsen?
– Vi tar den til etterretning og registrerer at den legger for dagen en
uenighet angående beplanting og
jordsmonn, sier Njaa Rygh.
– Har dere brukt stedegne planter?
– Ja, vi har brukt de plantene som
er definert som stedegne i reguleringsplanen for området.
Det stiller Aanderaa seg uforstående til.
– De har ikke skjønt hva stedsegne
planter er, og har brukt feil fagekspertise. Jeg hadde ikke ventet dette
av en stor aktør som Statsbygg. Nå
håper jeg selskapet får seg en smekk,
så dette ikke skjer igjen.
Aanderaa forteller at han har vært
i kontakt med Bærum kommune
gjentatte ganger etter at Statsbygg
begynte beplantningen.
– Vi er blitt feid av banen. Men etter
at planene var laget, var det ikke
mulig å få gehør for nye innspill.

– Naturvandaler i St
Rune Aanderaa, daglig leder i
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), står i et kratt av
planter og tornebusker ved Storøykilen naturreservat på Fornebu.
– Her begynner elendigheten. Vi
kommer aldri til å få den ønskede
vegetasjonen etter dette. Disse plantene vil spre seg over et stort område
og gjøre det vanskelig for den særegne vegetasjonen å overleve, sier
Aanderaa.

RIKT FUGLELIV
I sommer ferdigstilte Statsbygg grøntområdene på den gamle flyplassen.
Prosjektet har kostet rundt 50 millioner kroner. Grøntområdene strekker
seg ned mot naturreservatene som ble
fredet i 1992 på grunn av det rike
fuglelivet.
– Inngrepene til Statkraft gjør at vi
mister en naturtype som har vært
viktig for at mange fugler raster her.
Men jeg er mest bekymret for insektene og plantelivet, sier Aanderaa.
I reguleringsplanen til Bærum TOER SINE HENDER
kommune heter det at «Etter at nytt Han skulle helst sett at kommunen
terreng er ferdig etablert skal plan- selv hadde gått til sak.
– Kommunen toer sine hender fordi
området tilsåes og beplantes med
stedegen vegetasjon.» SABIMA hev- de føler seg medskyldig.
Rune Aanderaa mener Statsbygg har ødelagt den stedegne vegetasjonen på Fornebu.
Bærum kommune innrømmer at de
der i sin politianmeldelse at Statsbygg
har brutt dette punktet, og mener at har godkjent beplantningen til
Statsbygg.
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Rune Aanderaa mener Statsbygg har ødelagt den stedegne vegetasjonen på Fornebu.
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