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Høringsuttalelse til Planprogram for

Ny friluftsøy i Lysakerfjorden
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk for naturvern- og
friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Akershus er tolv organisasjoner tilknyttet FNF som
representerer til sammen over 200 000 medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å
utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen, på vannet og på fjellet.
Det vises til «Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og planprogram på høring – Ny friluftsøy i
Lysakerfjorden». Det fremgår av plandokumentene at det vurderes etablering av en eller to øyer i
Lysakerfjorden for å imøtekomme behovet for flere sjønære arealer til frilufts- og fritidsformål.
Øyene er tenkt etablert gjennom oppfylling av stein fra utbyggingsprosjekter nær Fornebu,
fortrinnsvis Fornebubanen og E18.
Generelt stiller FNF Akershus seg positiv til etablering av arealer for friluftsliv i et område med
økende befolkning, som samtidig kan redusere slitasjen på Fornebus naturreservater. FNF
Akershus er derimot skeptisk til etablering av en kunstig øy og medfølgende anleggsarbeid i et
område med flere viktige naturverninteresser og verneområder. Alternative plasseringer bør
vurderes.

Friluftsliv for alle
I følge planprogrammet er hovedmålet for etableringen «…å ivareta allmennhetens tilgjengelighet og
bruk.» FNF Akershus stiller seg positiv til utvikling av områder for friluftsliv som er åpen for alle og
enhver, uten kommersielle interesser.

Konsekvenser for miljø og natur må være kartlagt
Planområdet inneholder mange viktige naturverdier og verneområder.
Viktig hekkeplass for sjøfugl. Lagmannsholmen – naturreservat for fugler, ligger rett ved skissert
utfyllingsområde. I verneformålet fremgår hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser sammen
med øvrig plante- og dyreliv. En eventuell friluftsøy med inn- og utfartsaktivitet så nær en
hekkeholme kan få negative konsekvenser for sjøfuglbestanden i området.
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Svært viktige naturtyper (A-verdi). Som også nevnt i planforslaget består deler av planområdet av
områder klassifisert som svært viktig (A verdi) for bevaring av biologisk mangfold. Disse områdene
består av åpent, grunnlendt kalkmark med kalktørrenger, kalkfuruskog og innslag av løvskog. Slike
områder har et unikt og spesialisert økosystem blant annet med sjeldne blomsterarter (f.eks. den
prioriterte blomsterarten «Dragehode») og sjeldne spesialiserte insekter (f.eks.
dragehodeglansbillen). Åpen grunnlendt kalkmark er et såkalt «hotspot» for sjeldenheter og biologisk
mangfold og er derfor svært viktig å ta vare på.
Geologi. Langmannsholmen er også vernet som geologisk naturreservat. Formålet med fredningen er
å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Lokaliteten har derfor
høy geologisk forskningsverdi.
Marint naturmiljø. En utfylling i området vil også få konsekvenser for marint liv. Det er i denne
sammenheng viktig å kartlegge eksisterende marint liv i området og utrede konsekvenser og se
nærmere på avbøtende tiltak.
Det er svært viktig å konsekvensutrede hva både en anleggs- og driftsfase vil bety for
verneinteressene nevnt over. Det fremgår at anleggstrafikk vil måtte krysse biologisk og geologisk
verneområde og svært viktige naturtyper. I denne sammenheng er forslag til avbøtende tiltak enormt
viktig.

Utrede alternative plasseringer av friluftsøyene
Da det er svært mange verneinteresser i og ved foreslått plassering ønsker FNF Akershus at
kommunen utreder alternative plasseringer for friluftsøyene og finne en plassering som i mindre
grad vil berøre viktige verneverdier og naturtyper.

Vi ønsker Bærum kommune lykke til med ferdigstillelsen av planprogrammet.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator
FNF Akershus
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