BNF-posten for mars-august 2017
Bærum Naturfestival 2017 ” Drømmeuke ved Kolsås–Dælivann” (link)
BNF har brukt svært mye av tiden i våres til å arrangere ”Bærum naturfestival
2017”. Bærum er nok den kommunen med størst naturmangfold i hele Norge.
Kanskje den beste måten å få formidlet dette til publikum og politikere på, er å
vise frem vår rike natur. På agendaen stod bl.a:
 Botanisk tur: Ville orkideer og andre botaniske godbiter
 Geologitur i Kolsås/Dælivann
 Fuglesangturer rundt Dælivann
 Kveldstur rundt Dælivann med innføring i kartlesing
 Tur/foredrag om Fleskummalerne
 Vi fanger insekter, blodigler og andre småkryp
 Slåtteenga på Gjettumbråtan
 Kolsåsplatået rundt
Noen linker til artikler i Budstikka:
- 10 turer med guide: Bli kjent med naturperler nær deg (link)
- Spennende turer i ditt eget nærområde (link)
2017.08.07 Debattinnlegg i Budstikka om bilveibyggting av Dammyrdalveien i marka (link)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har i sin behandling av Dammyrdalsveien inntatt en rolle som svekker
markalovens krav til bærekraftig og miljøvennlig skogbruk, og som prioriterer skogeieren framfor Markas natur- og
kulturverdier og allmennhetens friluftsliv og naturopplevelser.
2017.06.25 Detaljregulering for utbygging Berghoff-Frogner gård (link)
Bærum Natur- og Friluftsråd vil på det sterkeste gå inn for at utbyggingen av Berghoff–Frogner blir avvist og området
blir tilbakeført til LNF-område. Planen strider "mot alt" - et usedvanlig konfliktfylt forslag!
2017.05.28 Program for Bærum Naturfestival 2017 (link)
Vi har brukt vesentlige ressurser på å arrangere ”Bærum Naturfestival 2017”. I år med undertittel ” Drømmeuke ved
Kolsås–Dælivann”. Naturfestivalen strakk seg over en uke i tidsrommet 28.mai - 3.juni. Sjekk linken over!
2017.05.10 Friluftsøy i Lysakerfjorden (link)
Ifølge planprogrammet er hensikten med å etablere en øy i Lysakerfjorden som et nytt friluftsområde å møte
behovet fra en voksende befolkning på Fornebu og for å gjenbruke overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter i
nærheten. Vi innser dette er en måte å bli kvitt overskuddsmassene på, men det planlagte stedsvalget for øya er
svært uheldig av flere årsaker.
2017.05.04 Kommuneplanens Arealdel 2017-2035 (link)
Vi har lagt ned et stort arbeide med dette viktige plandokumentet og vi slutter oss til formålet med ’langsiktig
avgrensning av tettsteder’; men understreker at sikring av miljøkvaliteter, herunder grønn og blågrønnstruktur og
kommunikasjonsnett for gang-/sykkel samt turvei og stier er avgjørende viktig for en bærekraftig tettstedsutvikling.
Langsiktig avgrensing av Sandvika er imidlertid ingen akseptabel begrunnelse for utbygging av Jong Bjørnegård.
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