
Frykter «voldtekt»
av busker og trær
Kommunens
kantklipper forsyner
seg grovt av busker,
trær og prydplanter
langs veiene i Bærum.
Flere hageeiere
mener det kunne blitt
gjort på en mer
skånsom måte.

Birger Lunkes syrintrær og andre prydbusker ble brutalt tatt av kommunens kantklipper i Østenåslia på Haslum i Bærum. Lunke advarer andre mot kommunens
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tige slik at busker og trær ikke
ødelegges unødvendig, sier Gif-
stad.

Klippingen langs Østenåslia
ble ifølge Birger Lunke ikke
varslet før det skjedde i begyn-

nelsen av juli.
– Vår eiendom ligger langs

veien, uten noen kryss eller
andre forhold som skulle tilsi
en så kraftig beskjæring. Vi kan
ikke se at det ble klippet nevne-
verdig i gaten for øvrig, sier
Lunke som har en høy beplan-
tet voll ned mot veien.

Han så den store kantmaski-
nen lenger nede i gaten etter at
den hadde tatt godt av prydbus-
ker og syriner.

– Vi har bodd her i 20 år, men
aldri opplevd det på en slik
måte.

Avdelingsleder Gifstad fortel-
ler at de ved enkelte anlednin-
ger er ute og rydder uten at na-
boer er blitt varslet.

– Det hender hvis det er akutt

– Vanligvis går dette pent og
pyntelig for seg, men i sommer
tok kommunens kantklipper
med seg alt som var av syrintrær
og andre prydbusker som sto to
til tre meter fra veikanten, for-
teller Birger Lunke i Østenåslia
på Haslum.

Hvert år kantklippes det og
kvistes maskinelt langs kom-
munale veier i Asker og Bærum.
Arbeidet startet opp før ferien
og pågår gjennom sommeren.

Busker og trær som strekker
seg ut over veier og kan være til
fare for sikt og fremkommelig-
het blir kappet ned for å hindre
trafikkfarlige situasjoner.

– Vi kunne ha skåret og klip-
pet langt mer langs veiene enn
det vi gjør. Det kan være at det
på enkelte steder blir litt vold-
somt og det skjer uhell, sier av-
delingsleder i Park- og veidrift
i Bærum kommune, Kristen
Gifstad.

Skal bidra til trygghet
– Hvis alle sørger for å trimme
hekker og busker på sin eien-
dom, bidrar det til større trygg-
het i lokalmiljøet, skriver Bæ-
rum kommune på sine nettsi-
der.

Gifstad forteller at kommu-
nen varsler tomteeiere langs
veiene i god tid før beskjæring
av busker starter.

– På den måten har folk selv
muligheten til å gjøre jobben på
en mer skånsom måte. Når vi
gjør jobben skal vi være forsik-

behov for rydding, for å sikre
sikkerheten langs veiene.

Han utelukker ikke at enkelte
områder som ikke skulle vært
beskåret kan bli tatt.

Henger etter
De siste ukene har flere titalls
bæringer henvendt seg til kom-
munen per e-post med både
oppfordringer til klipping og
bekymringer i forhold til at
kommunens maskin klipper
grovt og hardt.

Et par på Bekkestua skriver
dette til kommunen:

– Vi kan opplyse at det ikke
blir nødvendig for dere å kant-
klippe utenfor hos oss. Det gjør
vi selv, som dere også oppford-
rer til. Det blir ofte svært brutalt

og nærmest i noen tilfeller
«voldtekt» av ellers pen og usje-
nerende vegetasjon når det blir
gjort av deres store maskiner
uten hensyn til estetikk. Det
skaper stygge sår og unødven-
dig klipping. Vi sørger selvføl-
gelig for sikker trafikk og sikt.

– På grunn av etterslep vil
kommunen gå grundigere til
verks enn det som har vært
vanlig de senere år, står det på
kommunens nettside.

I utgangspunktet vil det kun
blir fjernet vegetasjon på vei-
grunn. For at denne klippingen
skal gjøres mest mulig rasjonelt
bruker kommunen maskinelt
utstyr. Har du hekk, busker el-
ler annen beplantning ut mot
veien, er det lurt å klippe dette

SLIK SKAL DU KLIPPE

Busker, hekker eller trær på din eiendom må ikke vokse ut over for-
tau og vei, og være til hinder for trafikk og vedlikehold. De må heller
ikke skjule gatelys, skilt eller ledninger.

■

I veikryss, avkjørsler eller andre steder der det er viktig med god
sikt, skal ikke hekker og busker være høyere enn en halv meter.

■

Planter som vokser langs reguleringslinje, grenselinje eller gjerde-
linje skal ikke vokse ut over regulert veigrunn og hindre fri sikt. For
eiendommer hvor reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke
er satt, skal ikke planter vokse nærmere enn 1,5 meter fra asfaltkant.

■

Hvis du har trær som strekker seg utover grensen, er krav til fri
høyde 4,7 meter over veibane.

■
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FOTO: JOAKIM S. ENGERnens klipping som skjer nå i sommer.
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Mange bæringer har i sommer tatt kontakt med kommunen. Noen
frykter kantklipping skal ødelegge, andre ber om hjelp til å sikre sikt og
trygghet på veiene.
selv.

FOTO: PAAL ALMEFiskeridirektoratet sier det foreløpig er uaktuelt å avlive Freya.

Freya har forlatt Bærum
Hvalrossen Freya ble
tirsdag ettermiddag
observert i Frognerkilen.
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være fare for liv og helse. Derfor
er det så viktig at folk holder av-
stand for ikke å fremprovosere
farlige situasjoner. Når ville dyr
føler seg truet, kan de angripe,
skriver direktoratet.

Skulle det likevel komme til
at Freya må avlives, vil dette
være Fiskeridirektoratets an-
svar i samarbeid med en veteri-
nær fra Havforskningsinstitut-
tet.

Freya skapte furore i Frog-
nerkilen i forrige uke da hun til-
trakk seg svært mange skue-
lystne både i båter og på land, i
tillegg til nærgående padlere.
Dette førte til at Fiskeridirekto-
ratet sendte ut en båt for å
skjerme Freya. Flytting av
Freya ble vurdert, før hun altså
svømte videre til Bærum, hvor
hun tilbragte helgen.

– I samarbeid med politiet
følger vi utviklingen av situa-
sjonen fortløpende. Tiltaket om
flytting kan bli aktuelt om si-
tuasjonen tilspisser seg, skriver
direktoratet.

Internasjonale medier
Det er ikke bare norske medier
som har fattet interesse for
hvalrossen Freya. Den arktiske

gjesten har også funnet veien til
aviser verden over.

– Det er midt på sommeren i
Norge og en perfekt tid for lan-
ge svømmeturer og fiskeeven-
tyr. Men for mange Oslo-folk
blir sommerplanene avbrutt av
nærværet av hvalrossen Freya,
skriver indiske The Indian
Express.

En rekke britiske aviser og
medier har også fått med seg fe-
nomenet.

– Hun er døpt Freya etter den
norrøne kjærlighetsgudinnen
og har mer eller mindre blitt en
kjendis i landet, skriver BBC.

– Freya ble først berømt i Nor-
ge da hun klatret opp i fritidsbå-
ter i Kragerø, en idyllisk kystby
på sørkysten, og hun har gjort
det samme i hovedstadens far-
vann siden 17. juli, skriver The
Guardian.

– Dessverre har all oppmerk-
somheten vært stressende og
overveldende for henne. I det
siste har hun befunnet seg i
Oslo, hvor tilskuerne har vært
for mange, skriver det ameri-
kanske nettstedet Huffington
Post.

Hvalrossen Freya er tilbake i
Frognerkilen i Oslo etter å ha
tilbrakt en langhelg i Bærum.
Å avlive henne er uaktuelt,
opplyser Fiskeridirektoratet.

Mesteparten av forrige uke
tilbrakte kjendishvalrossen
ved å slappe av i småbåter i
båthavnen Frognerkilen, som
ligger langs E18.

Så dro hun videre sørvest
mot Bærum, hvor hun har
vært siden fredag. Tirsdag er
hun altså igjen observert i
Frognerkilen, opplyser
Fiskeridirektoratet , som ber
folk om å ta hensyn og holde
avstand.

Avkrefter avliving
Fiskeridirektoratet svarer også
på debatten om hvorvidt
Freya bør avlives eller ei. De
mener dette er uaktuelt og vi-
ser til at hvalrosser er fredede
og rødlistede dyr.

– For å kunne avlive, må det

FOTO: PAAL ALMEFreya ble sist helg observert utenfor Halden brygge på Snarøya.
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