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Årsmelding 2013 
 
 
Årsmøtet ble avhold 19. februar på Lier Frivillighetssentral. 7 personer møtte frem, inkludert 
styreleder Harald Baardseth, som møtte på vegne av fylkeslaget. Årsmelding og regnskap ble 
godkjent uten innvendinger, men etter noe spørsmål og diskusjon. Etter åsmøtet holdt biolog 
Rein Midteng en orientering om sitt arbeid med registreringer av verneverdier på Statskogs 
grunn i etterkant av vårt insitament fra 2011 om utvidelse av Finnemarka naturreservat mot 
vest og mot sør. 
 
 
Organisasjon 
 
Styret har bestått av leder Erik Jacobsen og styremedlemmene Jens Kristian Andresen, Egil 
Berg, Erik Johansen og Tore Wiik. Dette styret ble enstemmig gjenvalgt. Revisor har også i år 
vært Anne Lien. Takk til deg! Det har vært avholdt to ordinære styremøter. Ellers har vi hatt 
kontakt via e-post. 
29. juni ble det opprettet Facebook-profil for Naturvernforbundet i Lier. I skrivende stund har 
vi fått 50 såkalt ”Liker”. Profilen administreres av leder, som oppfordrer våre medlemmer 
som er på det sosialet mediet til å ”Like” oss og de vi legger ut der. Det er vår garanti for at 
siden faktisk blir lest. I tillegg til våre hjemmesider liernatur.net, får du da tilgang på 
fortløpende informasjon om vår virksomhet – som går opp og ned i perioder – samt annen 
relevant informasjon relatert til lokallagsarbeidet. 
Pr. 30. januar 2014 har Naturvernforbundet i Lier 87 medlemmer (ned 3 fra i fjor) – det vil si 
0,35 % av befolkningen i kommunen. 
 
 
Vardebrenning på Kraftkollen 
 
23. februar brant det varder på over 80 steder over hele landet i regi av ”Folkeaksjonen 
oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja”. I Lier var det vi som sto som arrangør. 24 mennesker 
og tre hunder tok turen til Kraftkollen denne flotte vinterlige lørdagskvelden. Før varden ble 
tent, holdt Kathy Lie fra Lier SV og Tove Hofstad fra Lier Venstre hver sin politiske appell – 
etter eget ønske. Kort tid etter at den nesten to meter høye varden ble tent, sto den i full fyr. Et 
spektakulært skue mot deler av Lierdalen og Drammen. Det ble servert solbærtoddy og grillet 
pølser fra bålpanne. “Uforglemmelig” og “imponert” var blant tilbakemeldinger vi fikk. 
Arrangementet ble avholdt med tillatelse fra grunneier Olav Grøstad. Takk til ham! 
Dugnadsgjengen bak varden og ”amfiet” besto av Erik Jacobsen (ansvarlig), Morten 
Lillebergen (motorsag), Jens Kristian Andresen og Erik Johansen. Takk til hver og en især! 
 
 
Vassdragsvern og barskogvern 
 



Lier kommune mottok høringsbrev fra NVE om Glitrevannverket IKS’ søknad datert 
21.11.12. om nedlegging av Høgfossdammen i Lier. På miljørådgiver Ingebjørg Toftes 
forespørsel, ga vi følgende råd til Lier kommune som – etter det vi vet – uttalte seg i saken i 
slutten av august: 
Det er vanskelig for oss å ha innspill utover følgende: For orden skyld ber vi om at tiltaket 
utføres så skånsomt som mulig. For å sikre dette, ber vi om at tiltaket får sin 
konsekvensutredning før det konkluderes. Vi har ingen innvendinger i forhold til 
kulturminneaspektet, men vi minner om at bekkekløfta Glitra (inkl. damstedet) vil bli utredet 
for fredning som naturreservat. 
 
8. mars fikk vi nok en gang – som forventet – avslag på innsyn hos Olje- og 
energidepartementet vedrørende “Klage på innkalling av gamle anlegg uten konsesjon til 
konsesjonsbehandling - Grytefoss og Tronstad småkraftverk i Drammensmarka”. (Tverrelva, 
Nykjua og Solbergelva m/ magasiner.) Klagen fra regulant ligger nå i depertementet på 5. 
året! I den forbindelse sendte vi den 11te mars brev til Direktoratet for naturforvaltning med 
følgende innspill: 
Når DN melder om oppstart for Finnemarka, ber Naturvernforbundet i Lier om at saken 
delvis samkjøres med nevnte konsesjonsbehandling: Naturvernforbundet ber om at 
direktoratet igangsetter en erstatningssak med formål å innløse reguleringsrettighetene 
innenfor Finnemarka naturreservat. Vår oppfatning er at det finnes en klar åpning for å gjøre 
dette i vedlagte avtale pkt. 2 annet avsnitt, samt punkt 5. Avtalen ble inngått i 1995 mellom 
Miljøverndepartementet og daværende regulant/grunneier AS Børresen, som nå eies av 
Statskog. 
 
Ravinen Glitra-Nordelva-Gåsebekken (2757 dekar) i øvre del av Lierdalen er karakterisert 
som internasjonalt verneverdig i rapporten ”Skogkur 2020 – Redningsplan for Norges unike 
skoger”, som er utgitt av WWF i samarbeid med Naturvernforbundet og SABIMA. Kriteriene 
for utvelgelse av enkeltområer er urørthet, mengde død ved, kontinuitet i død ved, gamle 
bartrær, gamle løvtrær, gamle edelløvtrær, treslagsfordeling, variasjon, rikhet, arter, størrelse 
og arrondering.  
I prosessen med frivillig vern av skog, inkludert bekkekløfter, er det skogeierforeningene som 
tar den første kontakten med grunneierne. De er klar over at Fylkesmannen ønsker vern av de 
med høyest verdi, herunder ”Gåsebekkravinen”, men i Buskerud er det mange kløfter som 
kvalifiserer for vern, og det har vært begrenset kapasitet hos Viken. Dette sier de hos 
fylkesmannens miljøvernavdeling, som i år meldte om oppstart av verneplanarbeid for den 
bekkekløfta Glitra (474 dekar kalkgranskog), som er karakterisert som nasjonalt verneverdig i 
nevnte rapport. Det antas at det blir høring våren 2014. Naturvernforbundets skogutvalg vil gi 
helt klare signaler på at unike skoger skal underlegges verneprosess, uavhengig av ”frivillig 
vern”. 
 
Når det gjelder utvidelse av Finnemarka naturreservat, har Fylkesmannen gitt DN 
tilbakemelding om at de mener det også bør startes verneplanarbeid for utvidelsen av 
Finnemarka naturreservat; i tråd med våre innspill fra 9. mars 2011. Det ble dessverre ikke 
uført skogtaksering i år, som opprinnelig antatt. Taksering er grunnlaget for forhandlinger 
mellom grunneier og Staten om erstatning. Vi regner med at skogtaksering blir utført i 2014, 
slik at beregningene og forhandlingene kan starte.  
 
 
Skogbruk 



 
I samarbeid med ett av våre medlemmer, påklagde vi en flatehogst ved Svartvatnet i 
Øverskogen i brev til Statskog 19. september. Noe av kritikken gikk på at kantsonen ned mot 
tjernet var fjernet. Statskogs svar var at dette ble gjort for å imøtekomme et ønske fra 
turgåere, som ville ha utsikt til vannet fra Røinesetra. Statskog hevder at Levende skog gir 
rom for dette – noe som nok en gang kaster lys over de gjennomgående vaghetene i Levende 
Skog. 
 
Skogutvalget i Naturvernforbundet har oppfordret oss til å si ifra dersom vi oppdager ”gode” 
saker som kan brukes som eksempelsaker til å sette hele skogforvantningen og 
sertifiseringssystemet i skammekroken. Oppfordringen går videre til våre medlemmer. Ikke 
nøl med å si ifra dersom du oppdager en ”god” sak på tur i Liers skoger. Husk helst å 
dokumentere ved å ta bilde(r) og sende til post@liernatur.net 
 
 
Slåtteprosjekt og annen utadrettet virksomhet 
 
På slutten av 90-tallet ble et slåtteenglandskap i Merenmarka karakterisert som nasjonalt 
verdifullt – på tross av at det var i gjengroing. Styret har besluttet å forsøke å ta opp igjen slått 
av deler av dette englandskapet. Engene ble derfor befart 9. juli av eier, Aasmund Tysse fra 
Fylkesmannens miljøvernavdeling og Erik Jacobsen fra oss. 15. august utførte vi 
restaureringsslått av den delen av englandskapet som pr. i dag er mest intakt hva gjengroing 
og biomangfold angår. Naturvernforbundet i Asker v/ Jan Haüsler slo for oss med lagets egen 
to-hjuls slåmaskin, mens en dugnadgjeng rakte gresset. Gresset ble i år bare fjernet og dumpet 
i utkanten av enga. Utgiftene i forbindelse med denne slåtten ble dekket av fylkeslaget. Takk! 
Prosjektet er ment å markere starten på noe styret ser for seg at kan bli en årlig tradisjon i regi 
av Naturvernforbundet i Lier: Botanisk vandring, slått, hesjing og hyggelig samvær med 
servering og levende musikk en helg i juli. Styret har besluttet å bruke litt penger på en enkel 
botanisk kartlegging av enga i forkant av slåttehelgen i 2014, slik at vi kan følge utviklingen 
over tid. Oppdraget vil bli utført av BioFokus. 
Styret oppfordrer herved våre medlemmer til å melde sin interesse for å delta. Det kan gjøres 
til post@liernatur.net eller ved å ringe leder på tlf. 99 110 310. 
 
31. august arrangerte vi botanisk vandring i Linnesstranda naturreservat. Turleder var også i 
år Per Johann Avdal, og i alt sju personer møtte frem til en flott og interessant tur. Styret 
håper fremmøte vil ta seg opp, for dette er vel verdt å få være med på. Det hadde vært 
hyggelig å treffe flere av dere. 
 
 
Samferdsel 
 
I høringsuttalselse datert 14. april støttet vi reguleringsforslag fra beboere i området 
Gullaugkleiva og Gullaug krets via egen uttalelse til Statens vegvesen. Det er særlig to 
forhold som er viktig for oss, og vi siterer fra brevet: 
Daueruddalen er i dag med sin relative uberørthet og vegetasjon nær boligområder 
bevaringsverdig, og inngrepene ved brobygging må minimaliseres. Anlegg av transportvei i 
dalen er ikke akseptabelt. En grundig kartlegging av den biologiske status i Daueruddalen er 
sterkt ønskelig. 
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Støy er et økende problem og biltrafikken er en vesentlig bidragsyter til denne økningen. NiL 
vil fremme krav om at utbygger fremlegger planer for støydempning samt at kontroller skal 
gjennomføres under byggeperioden og når det ferdige anlegget tas i bruk. 
 
 
Annet 
 
Naturvernforbundet i Lier meldte seg inn i den nystiftede organisasjonen ”Buskerudbyen 
jordvernallianse”. 
 
 I brev til Planutvalget ga vi vår fulle støtte til beboere på Engersand forøvrig, som var sterkt 
imot utbyggers ønsker om å bygge et visningssenter i strandkanten i det nye boligområdet. 
Vi forventer at Planutvalget i Lier kommune er sitt ansvar bevisst og sier nei til oppføring av 
et visningssenter i strandkanten ved å ta beboerklagen til følge. De må vise at utbyggerne ikke 
alltid kan få det som de vil!  
 
Leder satt i juryen for Grønne Liers miljøpris og Barnas miljøpris. Møtet ble avholdt 30. mai 
der prisene ble vedtatt gitt til Learn kjøreskole og Lier Natur- og Landbruksbarnehage. 
Prisene ble utdelt under Lierdagene. 
 
20. desember sendte vi åpent brev til Miljøutvalget i Lier kommune. Teksten ble også gjengitt 
i Lierposten. I brevets første avsnitt heter det:  
Regjeringen har bestemt at alle kommuner som ønsker å være med i forsøksordningen som 
legger til rette for lokal forvaltning av motorkjøring i utmark, skal få lov til det. Det er 73.514 
registrerte snøskutere i Norge. De fyller nå tanken for å kjøre i en utmark nær deg. Med den 
blåblå regjeringen blir det langt mer kjøring i skog og mark. 
Naturvernforbundet i Lier anmoder på det sterkeste om å videreføre den restriktive 
holdningen som Lier kommune så langt har ivaretatt når det gjelder antall tillatelser til å 
bruke snøskuter.  
Vi sendte brevet for å gi uttrykk for majoriteten av markabrukernes ønske om stille natur, og 
for å være føre vár. 
 
For ytterligere informasjon om vårt engasjement, viser vi som nevnt til www.liernatur.net 
samt vår profil på Facebook. 
 
 
 
For styret i Naturvernforbundet i Lier 
 
 
Erik Jacobsen 
Fungerende leder 
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