
 
 

BNF-posten for februar 2017 
 
Bærum Naturfestival 2017 – Drømmeuke på Dælivann” (link) 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) vil arrangere en Naturfestival i Bærum. Den skal i år arrangeres i perioden 29.mai 
- 4.juni 2017. Det skal arrangeres aktiviteter hver dag i denne perioden. I år ønsker vi å markere at Kolsås-Dælivann 
er det området som ble kåret av Bærums innbyggere til kommunens flotteste friluftslivsområde. Vi vil arrangere 
turer med foredrag innenfor tema blomster, fugler, dyreliv, historie, kultur, geologi, naturvern, insekter, turliv m.m. 
Målet er å tilby forskjellige aktiviteter rettet mot barn, familier og voksne.  
Her er det spennende saker på gang – så følg med på våre hjemmesider. 
 
Intern seminar på Gupu 10. – 11. februar 
Vi har avholdt vårt årlige internseminar på nedre Gupu. 
 
Kommunedelplan for Naturmangfold (link) 
Miljødirektoratet inviterer fem nye kommuner til å bli med i pilotprosjektet om kommunedelplaner for 
naturmangfold: http://www.miljokommune.no/Nyheter/Sats-pa-naturmangfold-i-arealplan/ 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF), Bærum Elveforum (BEF)og Naturvernforbundet i Bærum (NiB) vil på det sterkeste 
oppfordre Bærum kommune til å søke om å delta i prosjektet. Ingen andre kommuner i Norge har antagelig et så rikt 
naturmiljø som Bærum og kan fremvise et så stort artsmangfold. Dette hersker det ikke lenger noe tvil om og er 
dokumentert gjennom en årrekke. Det er allerede foretatt ulike typer naturkartlegging i Bærum, men dette er 
dessverre ikke på langt nær godt nok dersom vi skal kunne drive en forsvarlig faktabasert areal- og naturforvaltning 
av disse, kanskje Norges aller rikeste naturområder. 
 

Høring planprogram for områdergulering Franzefoss 
Ang. Bomiljø og blågrønn struktur har vi kommentert at for å skape gode bomiljøer vil det være viktig at: 
Bygge og anleggsforbudet i 30m sonen og 10 m naturbelte langs Sandvikselvens ivaretas. Ref. «Bestemmelser til 
kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag». Det er vesentlig at dette 10 m 
naturbelte er natur og ikke park. Dette gjelder også den delen av Sandvikselven som tidligere var lite tilgjengelig inne 
på fabrikkområdet. Denne delen av vassdraget må restaureres med naturlig vegetasjon i kantsonen. Internt i det nye 
området må grønne tverrgående forbindelser etableres og sikres. 
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