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Vedlegg A: 
 
Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2020 
 
ORGANISASJON 
 
NiB er fylkeslag av Norges Naturvernforbund (NNV).  
Årsmøtet i NiB 2020 var opprinnelig lagt til Drammen 16. mars. Grunnet pandemien ble 
møtet avlyst, og nytt årsmøte ble gjennomført fysisk 15. juni. 
 
Årsmøtet 2020 var på Folkets Hus i Drammen, mandag 15. juni kl. 18.00 - 21.00. 
Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 16 personer til stede, herav 15 med 
stemmerett. I tillegg møtte fylkessekretær (fs) i NiB. Alle lokallagene var representert. 
 
Innstillingen til valget ble presentert av fs. Det har ikke vært noen fungerende valgkomite, og 
arbeidet med valget var gjort av styret og fs. Leder velges for ett år. Styremedlemmer for to 
år. Valgene var enstemmige. 
 
Fylkesstyret Funksjon Periode/på valg  Fra 
Martin Lindal leder         Gjenvalg, ett år, på valg 2021  Drammen 
Jon Trygve Johnsen styremedlem Ikke på valg (2021)  Eiker / Modum 
Anne Foss styremedlem Ikke på valg (2021)     N. Eiker/Drammen 
Ingeborg Bech styremedlem  Gjenvalg 2 år (2022)  Hole  
Per Furuseth styremedlem     Gjenvalg 2 år (2022) Hol 
Varamedlem  
Tollefsen, John  vara Ny, 2 år, på valg 2022 Drammen  
Johansen, Henning  vara            Ny, ett år, på valg 2021 Ø. Eiker   
 
Revisorer 
(Marit Frøsaker  Går ut, etter å ha vært revisor for NiB siden 1991!  
Stein Andersen  Gjenvalg     ett år, på valg 2021 
Bjørn Lindvig Ny, forslag årsmøtet    2 år, på valg 2022 
 
Funksjoner, valgt under årsmøtet 2018: 
Representant i Landsstyret Norges Naturvernforbund m/vara for perioden 2020 - 2022  
Anne Foss LS-representant - gjenvalg 
Martin Lindal Vara - gjenvalg 
NB! Årsmøte i NNV ble utsatt fra april 2020 til april 2021, så denne funksjonen tas opp igjen 
på årsmøtet i NiB 2021. 
 
Representant fra NiB i FNF-Buskerud, Arbeidsutvalget 
Martin Lindal medlem  
Fylkessekretær vara  
 
Valgkomité  
3 kandidater for hhv. 1-2-3 år – foreslått på årsmøtet: 
Roar Carlsen   3 år, på valg 2023 
Erik Jacobsen   2 år, på valg 2022 
Kandidat   ett år, på valg 2021 
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Styret 
NiB har avholdt tre styremøter i valgperioden. Øvrig kontakt har skjedd via e-post og telefon.  
Under styremøtet 11.11.19 ble det tatt opp om regnskapsføringen i NiB kunne overføres til 
NNV sentralt. Saken ble fulgt opp i 2020, og på styremøte 3.2.20 ble det vedtatt at dette skulle 
skje fra 1. juni 2020. – Fs har hatt ansvar for utbetalinger og oppfølging av økonomien for 
2020, mens NNV sentralt har ført regnskapet og vil sette opp årsregnskapet. Eiker Regnskaps 
Data v/Solvor Bogen Bakke har ført lønnsutbetalinger i 2020. Selskapet avsluttet sitt arbeid 
for NiB ved årsskiftet, etter mer enn 20 års arbeid med regnskapet for fylkeslaget.  
Fra 1.1.2021 vil NNV ha ansvaret for fylkeslagets regnskap.    
 
Anne Foss har deltatt fra NiB under møter i landsstyret i NNV i perioden.  Det har vært fire 
ordinære landsmøter og to ekstraordinære i perioden. Det første møtet i mars, ble holdt fysisk 
i Oslo, helga før nedstengningen. De resterende møtene ble avviklet på Zoom. 
 
Bemanning og kontor, NiB  
Fylkessekretær (fs) Per Øystein Klunderud tok ut lønn for 300 timer i 2020. Tall for de 
foregående fem åra var hhv. 320, 550, 600, 685 og 550. NiB leier kontorplass på bostedet til 
fs på Darbu. Per Ø. K. avsluttet sitt arbeid som fylkessekretær for NiB 31.12.2020, etter å ha 
vært ansatt siden august 1986.  
Fs arbeidsoppgaver er å være sekretær for styret og å ha kontakt med lokallaga og NNV 
sentralt. Han fungerer som kontorleder/daglig leder og er ansvarlig for økonomi.  
På styremøte 21.9.20 var Ines Bråthen (f. 1988) innkalt, med tanke på jobben som framtidig 
fylkessekretær. Styret tilbød henne stillingen, og fra 1.1.21 startet hun opp i 30% fast stilling, 
med hjemmekontor i Solbergelva. 
 
Lokallag og kontaktpersoner  
Det ble avholdt årsmøter i fem lokallag i 2020. For lokallagas årsmeldinger og aktivitet vises 
det til NiBs hjemmeside, der årsmøteinnkallinger og årsmeldinger vil legges ut. Kun 
Kongsberg avholdt sitt årsmøte digitalt, - de øvrige fysisk.  
Na. i Kongsberg: Årsmøte ble avholdt digitalt 19.11 og Øyvind Stranna Larsen fortsatte som 
leder.  
Na. i Drammen: Årsmøtet ble avholdt, med Astrid Busengdal som leder.  
Na. i Hurum og Røyken: Årsmøte ble avholdt og Håvard Kilhavn har vært leder.  
Na. i Lier: Årsmøte ble avholdt med Erik Jacobsen som leder.  
Naturvernforbundet i Eiker: Lokallaget dekker kommunene Øvre og Nedre Eiker. På årsmøtet 
i Hokksund 13.2 ble det vedtatt å dele opp lokallaget. Nedre Eiker gikk inn i Drammen, mens 
Øvre Eiker fortsetter som eget lokallag. For Øvre Eiker har Henning Johansen vært 
kontaktperson. 
Kontaktpersoner: Hol – Per Furuseth. Modum og Sigdal - Øystein Engen 
Hole og Ringerike: Det ble gjennomført tre arbeidsmøter i 2019 for å etablere et lokallag for 
disse kommunene. Ingeborg Bech fra fylkesstyret har vært pådriver i dette arbeidet. Det var 
planlagt stiftelsesmøte 24. mars i 2020, men dette ble avlyst grunnet pandemien.  

- Lokallag Hole og Ringerike: status per 31.12.20: det er 5 personer som er villige til å 
sitte i styret. Naturvernforbundet sentralt inviterte til stiftelsesmøte i Hønefoss i våren 
2020, men på grunn av Covid-19 måtte stiftelsesmøte avlyses. Det har ikke vært mulig 
å ha et fysisk møte pga. konstant endrede retningslinjer for samlinger og at flere 
inkludert at flere i det nye styret ikke ville hatt mulighet til å møte pga. fare for smitte. 
Det jobbes med muligheten for å ha et digitalt stiftelsesmøte. Dette vil bli tatt opp med 
Naturvernforbundet sentralt. En av deltakerne i det nye styret i Hole og Ringerike, 
Magne Kvamme har skrevet en rekke innlegg i Ringerikes Blad der NIVAs nye 
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rapport om vannutvekslingen mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Har fått sterk 
kritikk.  

 
Medlemstall 
Medlemstall for fylkeslaget per 31.12.2020 var 1531, en oppgang fra 1372 året før. En økning 
på 11,6 % det siste året. – I 2018 var det 1160 medlemmer og i 2017 var tallet 1106.   
 
Informasjon: Hjemmeside og Facebook for NiB 
I 2003 fikk NiB sin egen hjemmeside, lagt under NNVs domene. Adressen er: 
www.naturvernforbundet.no/buskerud/. Kjell Arild Dokka har hatt ansvaret siden i 2016. NiB 
er også på Facebook (siden juni 2013) og Anne Foss har styrt dette.   
 
Deltakelse i FNF Buskerud 
NiB har vært representert i styret i FNF Buskerud ved medlem Martin Lindal. Det vises til 
egen årsmelding fra FNF Buskerud. Sjekk hjemmeside, også under «Uttalelser» der NiB 
inngår som partner. 
 
 
PROSJEKTER OG FAGLIG/POLITISK ARBEID 
 
Hyttebygging 
Det er nå nesten en halv million hytter i dette landet. Aldri har det vært bygd flere hytter enn 
de siste åra, og den såkalte hytteboomen ser ikke ut til å ha noen slutt. Det blir bygd mange 
hytter hvert år i Buskerud. De fleste hyttene blir bygd på Blefjell, Norefjell og oppover i 
Hallingdal. Ei hytte i dag er særs ressurskrevende. Det er et hus nr. to med all luksus du har 
hjemme og gjerne litt til. Det fører til stort tap av biologisk mangfold, økt energibruk og store 
klimautslipp ved ødeleggelse av myr og kjøring til og fra hytta. Naturvernforbundet prøver så 
godt vi kan å følge med, men vi rekker bare å sende høringsuttalelse på en brøkdel av sakene.  

- NiB sendte 05.7 innspill til Nore og Uvdal kommune angående «Søre Åsen 
hyttegrend». 

- NiB sendte Høringsuttalelse til Forslag til kommunedelplan for Vegglifjell til Rollag 
kommune 12.9. Her ble det bl.a. tatt opp inngrep i myr/våtmark, energi- og 
klimaplanen for Rollag kommune og hvor går grensen for utnyttelse av Vegglifjell? 

- NiB sendte 28.9 en henvendelse til Flesberg kommune ang. friluftspark på Blefjell. 
Her tas det opp at NiB er kjent med at det er lansert planer/idéer om en «friluftspark» 
på sørsiden av Hoppestadvannet på Blefjell. 

- NiB har sendt en henvendelse til Nesbyen kommune om ulovlig fiskebu ved Øyvatn. 
Leder har hatt flere leserinnlegg i Hallingdølen om hyttebygging i Hallingdal. 

- NiB har siden 2017 forfulgt en dispensasjonssak i Ål i Hallingdal. Saken gjelder 
dispensasjon for oppføring av fritidsbolig innenfor villreinens randsone i Osestølen,  
der både kommuneplanen og Regional plan for Nordfjella med Raudafjell 2014-2025 
stadfester at oppføring av nye fritidsboliger ikke er tillatt. Fire regionale instanser 
frarådet dispensasjon, likevel ble det gitt av kommunen. Naturvernforbundet i 
Buskerud fant flere feil og mangler, herunder vedtak fattet på mangelfullt grunnlag, 
brudd på plan- og bygningsloven, brudd på naturmangfoldloven og brudd på 
likhetsprinsippet. Saken ble klaget inn for Sivilombudsmannen som valgte å 
undersøke saken videre.  

http://www.naturvernforbundet.no/buskerud/
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Med bakgrunn i de momentene Naturvernforbundet i Buskerud trakk fram, fant også 
Sivilombudsmannen flere feil. Likevel var det kun dispensasjonsvurderingen knyttet 
til de kumulative vilkårene i pbl § 19-2 som til slutt ble forfulgt videre. Gjennom to 
runder fremholdt Sivilombudsmannen at vurderingene gjort av tidligere Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus ikke var tilstrekkelige og ba om at saken ble vurdert på nytt og 
hvorvidt det var grunnlag for å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen valgte likevel å stå på 
sitt. Etter Sivilombudsmannens siste brev i saken, valgte Fylkesmannen med bakgrunn 
i treårsfristen å ikke gjøre noen ny vurdering slik Sivilombudsmannen ba om. 
Treårsfristen refererer til pbl § 21-9 som sier at tillatelse til tiltak bortfaller etter tre år, 
noe som også gjelder dispensasjons-vedtak. Ål kommune hadde da noen dager før gitt 
byggetillatelse, men valgte til slutt å omgjøre dette vedtaket med bakgrunn i 
Fylkesmannens henvising til pbl § 21-9. 
 
Som Fredrik Holth og Gro Sandkjær Hanssen skrev i DN 21.6, har Stortinget hatt som 
klar intensjon at kommunene skal styre arealbruken med grunnlag i egne vedtatte 
arealplaner, ikke gjennom dispensasjoner. På bakgrunn av dette ble muligheten til å gi 
dispensasjoner i 2008 strammet inn. Dispensasjoner gis ofte av lokalpolitikerne i strid 
med faglige anbefalinger fra kommunens administrasjon og andre myndigheter, 
skriver Holth og Hanssen. 
 
Naturvernforbundet i Buskerud har lagt ned betydelige ressurser i saken. Hvor mange 
feil kan egentlig tillates før et vedtak må omgjøres? Oppsummert har det vært et 
lærerikt, men også urovekkende og betenkelig møte med forvaltningen. Det har vært 
overraskende å se hvordan tidligere fylkesmann valgte å stå på sitt, til tross 
Sivilombudsmannens konklusjoner om at saken måtte vurderes på nytt. Det var også 
overraskende å se hvordan Ål kommune over to sider i Hallingdølen 20.6.20 rettet 
hard kritikk mot Sivilombudsmannen. Naturvernforbundet i Buskerud mener at det er 
en bekymringsfullt at Sivilombudsmannen ikke har større reell innvirkning i en slik 
sak når manglene er så åpenbare.  
 
I likhet med Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjonspraksis i tre 
kystkommuner, viser saken fra Ål kommune med all tydelighet store svakheter knyttet 
til dispensasjonspraksis i kommunene. Dette til tross for at dispensasjon skal være en 
sikkerhetsventil som det skal særlig gode grunner til å gi. Saken var flere ganger 
omtalt i Hallingdølen og har vært gjenstand for tema i andre saker og flere fora.  
 
Sivilombudsmannens referanser; 
2017/1346 
2018/4760 
2020/1610 

 
Vannressursloven - hogst av kantsoner  
Vannressursloven trådte i kraft i 2001. Det er allikevel manglende kunnskap blant grunneiere 
og andre om regelverket om hogst i kantsoner langs vassdrag. Leder sendte informasjon om 
denne loven til alle lokalaviser i fylket, og det kom på trykk i flere. Skogbruksloven og PEFC 
norsk standard regulerer også kantsonehogst, men har vist seg å ikke ha konsekvenser for 
vedkommende som har forbrutt seg mot regelverket.  
Vi har derfor begynt å sende saker om kantsonehogst til Fylkesmannen (Statsforvalteren) og 
NVE. Vi har sendt klage på brudd av vannressursloven på fem saker. Det er Sigdalselva, 

https://www.dn.no/innlegg/jus/politikk/eiendom/innlegg-lokalt-selvstyre-for-enhver-pris/2-1-829378?fbclid=IwAR2ylvEo9gC0Wcr7zi0by_pkTo7sGyenANFfZMTxeeIVG0niAxa-TA6YhOc
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-for-oppforing-av-hytte-fordel-ulempevurderingen/
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Eidalsroa, Grimesundvannet, Lierelva og Kista i Modum. Det er hogsten langs Lierelva som 
har fått mest oppmerksomhet. Det var et stort oppslag om saken i Drammens Tidende. 
Elvekanten er snauhogd i en lengde på 800 m, helt ned til naturreservatet på Linnesstranda. 
NVE har sendt varsel om overtredelsesgebyr i saken. 
 
Skogsaker  
Vi får stadig inn meldinger om hogst i strid med lovverket. Det er også mange gamle saker 
som vi må purre på for å få svar. Det er kritikkverdig at kommunene tar så lite ansvar for å 
forvalte skogbruksloven på en forsvarlig måte. Det ser ut til å være tette bånd mellom 
skogbruksetaten i kommunene og sertifiseringsselskapene. Som regel sender skogbrukssjefen 
sakene til det aktuelle selskapet og aksepterer som regel deres oppfatning av saken. 
Vi har de siste åra avdekka hogst i og av mange nøkkelbiotoper i Øvre Eiker og Modum. 
Det har tatt oss bortimot to år å få svar på sakene. 
Et så alvorlig brudd på regelverket har ifølge skogbruksloven ei strafferamme på inntil ett års 
fengsel. Når svaret fra kommunen kommer, så er det kopi av Viken Skog SA sin 
avviksbehandling. Nøkkelbiotopene er frigitt, eller erstatta med nye. Etter vår oppfatning kan 
ikke dette aksepteres. Evt. avviksbehandling må skje når biotopen blir skada eller ødelagt, 
ikke lenge etter, når Naturvernforbundet har meldt fra om bruddet.  
Lovverket sier at når det blir registrert rødlista arter i et hogstområde, skal biolog konsulteres 
for å vurdere om det skal opprettes en nøkkelbiotop i tilknytning til arten. Det er viktig at 
livsmiljøet til den registrerte arten ikke blir ødelagt av hogst. Så langt har ikke dette blitt fulgt 
opp av sertifiseringsselskapene. 
Thor Erik Jelstad og leder hadde et leserinnlegg om problemet med manglende lovverk i 
skogbruket og hadde med en utfordring til direktør Ekanger i Landbruksdepartementet om å 
ordne opp i problemet. På årsmøtet til foreningen Miljørett, der leder var til stede, fikk 
Ekanger spørsmål om dette fra en representant fra Økokrim. Han ga et veldig ullent svar. 
 
Utvalgte skogsaker 
Flatehogst ved Hornvollen, Øvre Eiker Hogsten der viser også med all tydelighet at skogeiere 
ikke har oversikt over miljøverdiene, og at MiS registreringen i alvorlig grad underrapporterer 
store miljøverdier i denne delen av Eiker, der mange svært viktige naturskoger (eldre, ikke 
flatehogd kalkskog) ikke er blitt registrert. Allikevel selges tømmer herfra som 
miljøsertifisert. Det er aktørene innen skognæringen som velger hvem som skal gjøre disse 
registreringene. 
Klagesak til sertifiseringsorgan NiB hadde i 2020 en omfattende klagesak for brudd på PEFC 
skogstander til sertifiseringsorgan for et av tømmerselskapene. Dette gjelder flere hogster 
hvor det ikke gjøres undersøkelser av livsmiljøer der det er funnent truede arter og naturtyper 
ved skogbruksplanlegging. Vi har ikke fått innsyn i klagebehandlingen. 
Kista, Modum kommune, kantsone.  NiB klagde på hogsten til Viken Skog SA for hogst av 
kantsone og manglende livsløpstrær. Viken Skog SA gir oss delvis medhold og innrømmer at 
en del lauvtre burde fått stå, men påstår at regel om kantsone ikke gjelder når elva ligger i et 
elvejuv på 20-30 m. Vi har sendt spørsmål om dette til flere, uten å få svar. Saken er 
oversendt Fylkesmannen og NVE. 
Hogst Dokkaløypa, Modum kommune. NiB klaget på hogsten til kommunen for at det ikke 
ble tatt hensyn til truet art, livsmiljøer og naturtyper. Det var også avisinnlegg på saken i 
Bygdeposten, Drammens Tidene og Laagendalsposten. Vi har ikke fått behandlet klagen. 
Hogst Knerten ("Brekkeområdet"), Øvre Eiker Stor flatehogst i området som etter NiB sin 
vurdering har internasjonal verneverdi. NiB klager på hogsten til kommunene for brudd på 
lovverket, fordi det ikke er tatt hensyn til registrerte funn av truede arter og livsmiljøer. Viken 
Skog SA er ansvarlig for hogsten. Skogbrukssjef avslår klagen. Skogbrukssjef og Viken Skog 
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SA gjøre samme vurdering av rødlistede arter og overprøver artsdatabanken sine 
rødlistevurderinger. Samtidig flatehogges livsmiljø som burde vært høyeste rangert livsmiljø 
(og derfor nøkkelbiotop). Lægre (død ved) blir fjernet etter hogsten og rik kilde (sumpskog) 
blir grøftet/gravd opp. Biolog (engasjert av Viken Skog SA) skal ha vært involvert i 
forbindelse med hogsten. NiB etterspør hvilke vurdering biolog har gjort, og navn på 
vedkommende med henvisning til miljøinformasjonsloven. Viken Skog SA vil ikke gå ut med 
navn på biolog. Vi mottar heller ingen skriftlig vurdering fra biolog, kun en enkel hogstplan 
med en slags konklusjon fra biolog som må ha vært meddelt muntlig. Det gjøres åpenbart 
ingen vurdering/kartlegging av livsmiljøer som grunnlag for nøkkelbiotop. 
Hogst Steinsåsen, Hole. Viken Skog SA er ansvarlig tømmerkjøper i forbindelse med hogst i 
naturtype (med nasjonal verdi: høyeste verdi), samt en rekke funn av rødlistearter. NiB 
etterspør miljøinformasjon.  Det er ikke gjort kartlegging av livsmiljøer ved 
skogbruksplanlegging som grunnlag for nøkkelbiotop. Men det opprettes en slags nøkkel 
"biotop" som må forstås som en hensynssone til de individene av rødlistearter som tilfeldigvis 
er blitt registrert derfra.  
Nøkkelbiotoper, Modum. NiB mottok svar fra kommunen når det gjelder hogst av 9 ulike 
nøkkelbiotoper (som er blitt rapportert til "Kilden".) Dette er "gamle" saker fra 2018 som vi 
først får svar på i 2020. Ingen av hogstene medfører at skogbrukssjef fatter vedtak om brudd 
på lovverket. 
Vestre Spone trial og enduroanlegg, Modum.  NiB kom med innspill til reguleringsplan fordi 
det ikke ble gjort vurdering av nøkkelbiotop etter naturmangfoldloven. Vårt innspill ble tatt til 
følge. 
 
Partnerskap 
NiB har inngått en partnerskapsavtale med Vestaksen AS om rådgiving ved oppføring av et 
nytt kontorbygg i Dr. Hansteinsgt. 13-17 i Drammen. Det ligger like øst for jernbanebygget. 
Bygget er et massivtrehus, som skal sertifiseres med BREEAM-NOR 2016 versjon. 
Det skal legges til rette for dyr, fugler og insekter på og ved bygget. 
Det skal være grønt tak med planter tilpassa pollinerende insekter, insekthotell, flaggermus- 
kasser, taksvalekasser og kasser for tårnseiler. Det skal være insekthotell og humlekasser på 
raket. Det skal også legges til rette for at rovfugl, eks. vandrefalk har raste/ utsiktsplass i 
tilknytning til bygget. Prosjektet har ei ramme på 62 500 kr fram til 2024. 
 
  

 
Illustrasjon Dr. Hansteinsgt. 13-17. 
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Myr 
Det har blitt et større fokus på myr som naturtype de siste åra. Regjeringa har skjerpa 
beskyttelse av myr og lagt ned forbud mot nydyrking på myr fra 2020. Det er også satt i gang 
mange prosjekter med restaurering av myr. Til tross for det, blir det ødelagt mye myr på 
grunn av ulike byggeprosjekt. Det blir også gravd opp myr for å skaffe torv og for å få bedre 
skiløyper. Vi fikk en bekymringsmelding fra Vegglifjell om graving i store myrområder for å 
bedre skiforholda tidlig på vinteren. NiB stilte spørsmål til kommunen om dette og fikk svar 
tilbake at prosjektet var i tråd med godkjent søknad. Vår kontakt var av annen oppfatning, og 
leder tok ei befaring i området. Det viste seg at det var gravd i myr over flere km og med ei 
bredde på opptil 14 m. Vi sendte saken til Laagendalsposten som slo det stort opp. 
Kommunen tok da ny befaring og kom til en annen konklusjon enn sist. Leder svarte på et 
innlegg fra tidligere løypeansvarlig. Landbruksmyndighetene i kommunen har seinere retta 
kraftig kritikk mot tiltakshaver, og vurderer gebyr. Kilde: Laagendalsposten. 
 
Media 
Media er viktig for å få belyst sakene våre. Jon Trygve og Martin fikk NRK med til 
Hornvollen i Øvre Eiker i juli. Bakgrunnen var at Miljødirektoratet har satt i gang kartlegging 
av kalkskog i disse delene av Buskerud. Kartlegginga på Hornvollen var gjennomført, men før 
resultatene forelå, flatehogde grunneier hele området. Det mest bemerkelsesverdige her, er at 
dette er fullt ut lovlig. Vi fikk oppslag på dette i riksdekkende NRK.  
 
Etter oppslaget i Laagendalsposten om ødeleggelse av myr, fikk leder en telefon fra en 
journalist i NRK studio 2. De lagde et program (sendt 28.10.20) med generalsekretær 
Christian Steel fra Sabima og leder NiB. Tema var verdien av å bevare myr, og resultatet av 
regjeringas endringer av arealforvaltninga. Det var også søkelys på regjeringas forslag om å 
endre PBL, for å gjøre det lettere å dispensere fra vedtatte planer. 
 
Ringeriksbanen og ny E16  
Reguleringsplanen for FRE16 ble vedtatt 20.3.2020 av KMD. I mai 2020 kuttet regjeringen 
planleggingsmidler med 225 millioner. I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen å bevilge 
170 millioner til videre planlegging. Dette ble vedtatt. FrP forsøkte å øke beløpet med 100 
millioner. KS2 (kvalitetssikring 2) var forventet levert i løpet av november 2020. 
Samferdselsdepartementet offentliggjorde KS2 rapporten 28.01.21. Bane NOR melder om 
nye reguleringer blant annet nytt veisystem ved Sundvollen og i Hønefoss. Stabilitetsrapport 
over Mælingen er ikke klar. 

- Bærum Natur- og Friluftsråd v/Ulf Kristiansen og NiB v/leder har hatt en rekke 
innlegg i Asker- og Bærum Budstikke.  
 

- NiB har sendt brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 17.6.20 vedrørende 
vanngjennomstrømning mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. 

 
Utdrag fra brevet: «Om hensynet til vannkvalitet i Steinsfjorden. Fylkesrådmannen 
forutsetter, som tidligere, at rapporten som er fremlagt angående 
strømningsforhold Steinsfjorden/Tyrifjorden er korrekt, og at vannkvaliteten i 

Steinsfjorden ikke lar seg forverre eller påvirke av den beskrevne utfyllingen i 
Kroksund eller begrenses av broene over Kroksund. Det er forutsatt at 

miljøsituasjonen i Steinsfjorden er god når fylkeskommunen overtar eksisterende 
E16, og at eventuelle nye/senere tiltak for vannutskifting i Steinsfjorden er et 

statlig ansvar, selv om vegen er blitt omklassifisert til fylkesveg.»  
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En detaljert gjennomgang av fagrapport strekning 3, FRE-30-A-25320, datert 
01.03.2019, avdekker at denne rapporten står i sterk motsetning til tidligere 
rapporter utarbeidet i regi av NIVA. Dette gjelder både grunnlagsmateriale for 
rapporten og konklusjoner.  

 
      Det er per 31.12.20 ikke mottatt svar. 

 
- Det ble sendt brev til NIVA 6.juni der vi ber om avklaring på en del spørsmål i 

forbindelse med deres rapport om vanngjennomstrømning mellom Steinsfjorden 
og Tyrifjorden. Svar forelå 14.oktober 2020. 

 
Kartlegginger av fugl 
Arbeid med vandrefalk i Buskerud 2019 og 2020 
Også i 2019 og 2020 har det vært en fylkesdekkende kartlegging av vandrefalk i Buskerud, 
med Tore Gunnarsen som ansvarlig for innsamling av data og rapportskriving. Fylkesmannen 
i Oslo og Viken har støttet kartleggingen med kr 40 000. Rapport fra arbeidet ble presentert i 
oktober 2020, og den ligger på NiB sin hjemmeside. 2020 kunne skilte med nye rekorder for 
arten med hhv. 56 par og 107 utflyvne unger. 
 
Kartlegging av horndykker 2019 og 2020  
NiB har gjennomført en kartlegging av horndykker i Buskerud. Arbeidet har blitt utført av 
Torgrim Breiehagen (ansvarlig) og Per Furuseth. Fylkesmannen i Oslo og Viken har støttet 
kartleggingen med kr 15 000. Rapport fra arbeidet var ferdig i oktober 2020, og ligger på NiB 
sin hjemmeside.  Denne sammenfatter en kartlegging av hekkende horndykker samt 
en sammenstilling av forekomsten av arten i fylket. I Øvre Hallingdal ble det registrert 5 par 
med 10 unger totalt i 2019 og 4 par med 6 unger totalt i 2020. Dette er på linje med tidligere 
år. 
 
Kartlegging tiurleiker i Ringerike og noen utvalgte områder 
I 2020 ble det også gjennomført en kartlegging av tiurleiker i regi av NiB, med to 
prosjektområder: En kartlegging i Ringerikes del av Holleia, i samarbeid med og med 
økonomisk støtte fra kommunen på kr 15 000. En fagrapport til kommunen, ført i pennen av 
Knut Tore Gundersen og Thor Erik Jelstad, omtaler 14 leikplasser. Disse er kartfestet, det 
foreligger bilder fra leikene som dokumentasjon, beskrivelse av terrenget og et anslag over 
antall spillende tiurer. Utover de to nevnte har også Per Ødegård, Magne Kvamme, Tore 
Kvamme og Sven Ole Sjøblom bidratt med informasjon og med arbeid i felt. Også noen få 
leiker i Ringerike utenfor dette området har blitt kartlagt. 
Det er også gjort en kartlegging i noen øvrige områder, som omfatter deler av disse 
kommunene: Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Nesbyen. Ansvarlig for 
dette arbeidet har vært Thor Erik Jelstad. Formålet med kartlegging har vært å leite opp 
tiurleiker, kartfeste disse og informere tømmerkjøpere slik at nødvendige hensyn kan bli tatt. 
Det er plukket ut områder hvor det tidligere ikke er kjente registreringer og hvor det ut fra 
skogforholdene er rimelig å forvente at det er tiurleik. Også eldre registreringer på viltkart og 
i Artskart/Naturbase er kontrollert. Resultater fra arbeidet er omtalt i «Kartlegging av 
tiurleiker - Notat fra kartlegging i deler av Buskerud 2018 – 2020», skrevet av Thor Erik 
Jelstad og publisert på hjemmesiden til NiB i desember 2020. Viken fylkeskommune støttet 
arbeidet med kr 10 000.  
I det øvrige arbeidet med skogsaker har NiB også klaget inn flere tilfeller hvor tiurleiker er 
hogd, til tømmerkjøpere og sertifiseringsselskapene. 
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Hønsehauk 
«Skogbruket og hønsehauken. Notater fra kartlegging i deler av Buskerud i 2020.» 
Dette notatet – publisert på hjemmesiden i desember 2020 - beskriver resultatet av kartlegging 
av hønsehauk i 2020 i deler av Buskerud (Viken). Mesteparten av arbeidet har vært 
konsentrert om midtre deler av fylket, men supplert av enkelte funn både lenger nord og 
lenger sør. Det er lagt mest vekt på Modum hvor det fra tidligere har vært god oppfølging av 
arten. Sammenlignet med de siste årene synes det å ha vært en viss oppgang i 2020, men det 
er usikkert om det skyldes reell oppgang eller om det er resultat av økt feltinnsats. Feltarbeid 
er i all hovedsak utført av forfatteren/Thor Erik Jelstad, supplert med opplysninger fra Erlend 
Rolstad, Knut Arne Solberg, Knut Tore Gundersen, Leif Knivestøen og Thomas Mørch. Jon 
Trygve Johnsen har stilt til disposisjon rapport fra 2013 fra en kartlegging han utførte for 
skogbrukssjefen i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. 
 
Kongeørn i Buskerud  
NiB publiserte i april 2020 en «Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2017-2019». Thor Erik 
Jelstad har vært hovedansvarlig for arbeidet og sammenstilt rapporten. 
Rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos 
kongeørn i Buskerud for årene 2017-19. Det er nå gjennomført 13 år med fylkesdekkende 
kartlegging av kongeørn i Buskerud. Det har gitt solid innsikt i bestand og reproduksjon og 
har medvirket til at Buskerud er blant landets best kartlagte områder. Reproduksjonen var på 
minst 33 unger i 2017, 25 unger i 2018 og 34 unger i 2019.  
 
Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker 
I 2020 ble det solgt fire bøker á 400 kr. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 1600 
kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.20 er kr 223 050. Det er få bøker 
igjen for salg hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.3.15.  
 
Øvrig arbeid 
- NiB har i et brev datert 6.2 til Drammen og Lier kommuner tatt opp Inngrep og 
tilrettelegging på Trettekollen. NiB påpeker hensynet til biologisk mangfold vedr. plan om 
bygging av mobilmast på toppen av Trettekollen på grensen mellom Drammen og Lier. 
 
- Høringssvar, kommunal forskrift, motorferdselloven. Naturvernforbundet i Buskerud / 
Naturvernforbundet i Eiker ga følgende innspill til denne saken i brev til Øvre Eiker 
kommune 2.4: «Vi er svært fornøyde med at det fremmes forslag til ny forskrift, der man 
reverser den gjeldende tillatelsen for sidestilling av vannskuter med bruk av fritidsbåt.»  
 
- Fylkessekretær har gjennom flere år vært i dialog med SNO (Statens Naturoppsyn) og 
Fylkesmannen i arbeidet med skjøtselstiltak ved Fiskumvannet Naturreservat. 19. oktober var 
fs ansvarlig for en fagvandring i reservatet med ca. 25 representanter fra Fylkesmannen. Tema 
var bl.a. skjøtsel og endringer i fuglelivet. I 2015 ble det gjennomført beite i området for 
første gang på 60 år, og dette har blitt videreført siden. Steinar Stueflotten har laget rapporter 
med status for fugleobservasjoner på Hegstad beitemark og tilknyttede lokaliteter siden 2015. 
Steinar har også jobbet sammen med vernemyndighetene om vasstelg-forekomsten på 
Hegstadmyra. Vasstelg er en rødlista bregneart, og det er gjort tiltak i 2020. 
 
- Fs deltok under møte i Drammen 14.10 hos Fylkesmannen under lansering av 
«Tiltakshåndbok for storsalamander». Denne var ført i pennen av Børre K. Dervo – tidligere 
styreleder i NiB -, og utgitt av NINA. 
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- NiB sendte 19.12 et brev til Sigdal kommune vedr. etablering av «Via Ferrata i 
Andersnatten». Saken ble også fulgt opp av FNF Buskerud. 
 
- Martin deltar som representant fra NiB i Rådgjevande utval for Hydalen 
landskapsvernområde i Hemsedal.  
 
 
 
Februar 2021 Styret / fylkessekretær NiB 


