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Prosjekt VA Bålerud E6  Saksnr.  

Sted Vestenga brakkerigg Møtedato 01.11.2021 

Referent Najoua Soual   

Neste møte    

 

Navn: Firma/Enhet: Deltager: Referat til: 

Mariella Memo  Naturverneombudet x x 

Bjorngunnar Ganger Naturverneombudet x x 

Pål Alexandersen Arborist x x 

Kjell Holm Park &Anlegg  x 

Ane Tingstad Grav  Nordre Follo kommune  x 

Karen Zwicky Knobel Nordre Follo kommune  x 

Morten Andreassen Nordre Follo kommune x x 

Stig Bell Nordre Follo kommune x x 

Najoua Soual Nordre Follo kommune x x 

 
 
 

 
Naturvernforbundet har bedt kommunen om en befaring på Bålerud- området hvor planlagte 
ledninger for entreprise 6 skal legges. Folkevalgte er også invitert på befaringen. Det vil tas 
en gjennomgang av arborist med sikte på hvilke trær som bør felles i forbindelse med 
vurdering av sikkerhetsmessige hensyn. Arboristens rapport viste at felling av trær var større 
enn først antatt – og kommunen måtte få grunneiers tillatelse til felling av trær på deres 
eiendom. Sikkerhet for mennesker og eiendom er første prioritet. Utover dette er det et 
ønske om å bevare flest mulig trær. Kommunen ønsker å bevare flest mulig trær, så lenge 
de ikke utgjør risiko for arbeidene under gjennomføring og senere når prosjektet er ferdig.  
 
Befaringen begynte kl. 10.30 etter en kort gjennomgang av prosjektet og om de føringer som 
er lagt. Til stede var 2 stk. fra Naturvernforbundet, 3 stk. fra kommunen, arborist og trefeller. 
Befaringen skjedde fra minibuss, og det ble kjørt gjennom hele anlegget hvor det planlagte 
hogstarbeidet ble redegjort for. Det ble påpekt at de som foreløpig er merket, ses på som et 
minimum og at det høyst sannsynlig ville bli flere når gravingen starter. Det vil løpende bli 
vurdert av arborist etter vært som rotsystemet blir blottlagt. 
 
Det var enighet mellom Naturvernforbundet og kommunen at: 
 

1. Ta vare på trær under graving. Forsiktig graving etter anvisning fra arborist dersom 
dette er mulig. 

2. Vi lar det stå igjen 2-3 m høye stubber som livsgrunnlag for biller og småkryp i dialog 
med tomteeiere 

3. Felte trær legges til siden i skogen for biologisk mangfold. 
4. Tresorter som skal prioriteres er Eik, Furu og Ask 

 
 
Elvia som er eier av strømnettet, ønsker å fjerne høye trær som er i konflikt med strømkabler 

(uisolerte kabler). De ønsker å få dette utført i samråd med kommunen og at trær felles 

samtidig. 

 

Det utviklet seg til tillitsfulle samtaler mellom Naturvernforbundet og arborist. Jeg tror alle 

parter opplevde befaringen og samtalene nyttige. 

 
Drømtorp, 09.11.2021 
 
Najoua Soual  
Morten Andreassen 
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