NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO
Org.nr. 975 615 308

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA
naturidrett@baerum.kommune.no

Vår ref.: sak/541

Deres ref.: 19/23703/ASAAS

leder@nofoa.no
Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no
Økonomisk: kasserer@nofoa.no
Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no
oa.birdlife.no
Dato: Oslo, 1. mars 2019

Innspill til rullering av anleggsplanen
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) med NOF Asker og Bærum
lokallag viser til invitasjon til å sende innspill til rullering av anleggsplanen. Våre innspill handler
om Fornebus naturverdier og hvordan vi mener at tilgjengelighet for publikum kan tilrettelegges
uten å påføre området unødvendig skade.
NOF har det siste året vært i prosess med Fylkesmannen i Oslo og Viken om restaurering av
naturreservatene på Fornebu. Hensikten er å maksimere disse naturreservatenes verdi som
våtmarker, naturtypen som har det høyeste artsmangfoldet og som også bidrar til å binde
klimagasser, men som er en svært truet naturtype i Bærum og indre Oslofjord for øvrig.
Våtmarkene på Fornebu forringes av den pågående urbaniseringen i området, og særlig forstyrrelser
fra turgåere og hundeluftere er et tiltagende problem. Vi ønsker imidlertid ikke å stenge våtmarkene
på Fornebu for ferdsel, tvert imot vil vi at dem skal være tilgjengelige for beboerne på Fornebu
slik at befolkningen får glede av den verdifulle naturen der ute. Det er jo også en av grunnene til
områdets popularitet.
NOF Akser og Bærum lokalla har fått én million til dette prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB,
og Fylkesmannen er i ferd med å søke ytterligere midler fra Miljødirektoratet. Prosjektet er todelt,
der den ene delen handler om arbeid i våtmarkene, ved å stanse gjengroing og å etablere åpne, vakre
dammer med øyer for hekkende fugler. Den andre delen dreier seg om å kanalisere ferdselen til
opparbeidede stier rundt området, med informasjonsplakater og flere skjermede observasjonsplasser,
som gir utsyn til fuglelivet uten å skremme bort fuglene.
Vi ønsker særlig Bærum kommunes medvirkning til denne andre delen.

Fuglesti

Vi foreslår at det etableres en skiltet fuglesti fra Koksa til Lilleøya via Storøya, Nansenparken og
Storøykilen, basert i hovedsak på eksisterende nettverk av stier. Stien utsmykkes med et titalls flotte
informasjonsplakater som gir opplysning om ulike sider av det rike fuglelivet der. Skiltene plasseres
på steder med spesielt godt utsyn til fuglelivet. Ved våtmarkene i Koksa og Storøykilen bør disse
ha skjerming, i form av stakittgjerder eller liknende, som gir utsyn uten innsyn – vi kjenner mange
eksempler på hvordan dette kan gjøres. Inne i Koksa bør det i tillegg vurderes å bygges en plattform
av omtrent samme beskaffenhet som det nye utkikkstårnet på Storøya (se kart).
Budsjett
(i 1000 kroner)
Nyetablerte stier:
Informasjonsplakater og skilt:
Fem skjermede observasjonsplasser (à 200’):
Fugletårn Koksa:

200
200
1000
1000

Vennlig fuglehilsen
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