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BÆRUM ELVELANGS

e
Turene

r gratis og åpne for alle – velkommen
!
mai–juni

Program 2021
Sponset av:

Lørdag XX. mai kl. 10.30–??.??
Fuglesangtur til Engervann og Kloppa naturreservat ved Øverlandselva
Litt tom turen og varighet og hvem den er spesielt egnet for …
Arrangør: Engervannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag.
Turleder: Terje Bøhler (Norsk Ornitologisk Forening), tlf. 47905043, terbo@online.no.
Møtested: XXX

Onsdag XX. mai kl. 18.00–??.??
Tur til Mølladammen i Lomma
Litt tom turen og varighet og hvem den er spesielt egnet for …
Arrangør: Bærum Elveforum m/Mølladammen restaureringsprosjekt (Anders AnkerRasch)
Turleder: Anders Anker-Rasch (Bærum Elveforum)
Møtested: XXX

Lørdag XX. mai kl. 10.00–??.??
Småkryp i Skallumdammen
Litt tom turen og varighet og hvem den er spesielt egnet for …
Turen er spesielt godt egnet for store og små barn. Så ta med barn og barnebarn.
Arrangør: Skallumdammens Venner og Norsk Entomologisk forening
Turleder: NN
Møtested: XXX

Lørdag XX. mai kl. 10.00–??.??
Vandring langs Lysakerelven
Litt tom turen og varighet og hvem den er spesielt egnet for …
Arrangør: Lysakerelvas Venner
Turleder: NN
Møtested: XXX

Onsdag XX. mai kl. 18.00–??.??
Opplevelser langs Isielva
Isielva har en spennende historie. Bærum Elveforums turbrosjyre Opplevelser langs Isielva
deles ut. Vi går fra Bjørum Sag og medstrøms (sydover) til …
Arrangør: Bærum Elveforum.
Turleder: Solveig …
Møtested: XXX

Søndag XX. juni kl. 09.00–??.??
Fuglesangtur langs Solbergbekken
Bærum Kommune har åpnet Solbergbeken og tilgjengligjort den for publikum. Vi tar en
tur langs bekken og ser og hører på fuglelivet …
Arrangør: Bærum Elveforum og Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag
Turleder: NN
Møtested: XXX

Lørdag XX. juni kl. 09.00–??.??
Fuglesang ved Skallumdammen (tilrettelagt)
Litt tom turen og varighet og hvem den er spesielt egnet for …
Turen er for alle, og er spesielt godt egnet for deg som ønsker å oppleve fuglesangen men
har vansker med og gå (rullestolbrukere o.a.). Men, alle kan ha noe å oppleve og lære!
Arrangør: Skallumdammens Venner og Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum
lokallag.
Turleder: NN
Møtested: XXX

Lørdag XX. juni kl. 10.00–??.??
Botanisk tusling langs Isielva i Kjaglidalen
En enkel, flott spasertur langs Kjaglidalen der botanikere vil fortelle om planter vi ser
langs vår vei. Spesielt vil vi få se gulveis («Bærums nasjonalblomst» og ramsløk). Vi går til
Kjaglienga der vi raster. Turen er ca. …
Arrangører: Norsk Botanisk Forening og Bærum Elveforum
Turleder: NN
Møtested: XXX

Onsdag XX. juni kl. 18.00–??.??
Opplevelser langs Øverlandselva
Vi bruker Bærum Elveforums turbrosjyre Opplevelser langs Øverlandselva (deles ut) mens
vi går nedstrøms vassdraget. Turen er ca. 5 km …
Arrangør: Bærum Elveforum
Turleder: Solveig …
Møtested: Utfartsparkeringen ved Øverland

Onsdag XX. juni kl. 18.00–??.??
Historisk sus – Lommas betydning for Bærums Verk og annen industri ved elva
I turbrosjyren Opplevelser langs Lomma (deles ut) kan du lese mye om historien rundt
Bærums Verk.
Arrangør: Bærum Elveforum
Turleder: OTS
Møtested: Baker Hansen på Bærums Verk
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Følg og lik oss g jerne på vår
Facebook-gruppe
«Bærum Elveforum»

baerumelv.no
post@baerumelv.no
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Bærum kommune er en av Norges rikeste kommuner på
naturmangfold. Våre elver og vassdragsnære områder huser
mye av dette artsmangfoldet. Med dette hviler et ansvar for
å ta vare på disse verdiene – i en stadig mer arealpresset
kommune. Bærum Elveforum jobber for å sikre og forbedre
Bærums naturmangfold og naturverdier, tilgjengeliggjøre de
elvenære arealene for rekreasjon samt bedre vannkvalitet
og elvemiljø. Dette bidrar samtidig til å forbedre folkehelsen
til Bærums innbyggere.

