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ÅRSMELDING 2013 

NATURVERNFORBUNDET I KONGSBERG 

 

Dette er sakene vi på forrige årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2013 

 Labrodagen 

 Villblomstens dag/fugletittertur 

 Soppkontroll på høsten 

 Svare på viktige høringer 

 Følge opp hugstplaner 

 Medlemsverving 

 Samarbeid med Kongsberg Turistforening 

 

Organisatorisk 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt på Beverlokalet 08.03.2013. Det var 7 medlemmer til stede. 

Referat fra årsmøtet kan ettersendes dersom det er ønskelig. 

 

Styret 

Styret har hatt 5 styremøter og har bestått av: 

 

Leder:    

Wenche Johansen 

47065457 

wjohansen@ebnett.no 

 

Sekretær til august 2013 

Cathrine Haslev 

               

Varamedlemmer: 

Ellinor Hope, Rolf Longva, Herbjørn  

Skogen (til august 2013) 

 

Kasserer 

Unni Engebretsen  

46835719 

uengebr.@hotmail.com 

 

Sekretær fra august 2013 

Herbjørn Skogen    

45601138/32720927 

hs.herbjorn@hotmail.com 

 

¨¨

 

Medlemmer: 

Lokallaget i Kongsberg hadde pr 31.12.2013  202 medlemmer, en reduksjon på 9 

medlemmer i forhold til i fjor. 

 

Temagrupper: 

Lokallaget har hatt følgende temagrupper: 

Bystikomiteen har ikke levert referat for 2013. I følge Hermod Skogen har det vært noe 

aktivitet med vedlikehold og rydding av stier sommerhalvåret. Det har også vært kjørt 

opp/gått opp stier vinterstid. NIK representant har vært Jon Kristian Nilsen.  

 

Komposteringskurs har ikke vært holdt i 2013. 
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Økonomi:  

God. Men noe større underskudd enn i fjor.  

 

 

Miljøpolitisk arbeid 

Medlemsmøte/lysbildeshow på Laagendalsmuseet den 08.01.2013. 

Olav Såtvedt og Bård Engelstad kåserte og viste lysbilder om dyre og planteliv 

I Skrimområde. Det var omtrent 20 medlemmer og andre interesserte som møtte. Det 

ble servert vafler og kaffe, og det ble også tatt opp utfordringene med rekruttering til 

frivillig innsats i NIK. 

 

Labrodagen 26.05.2013: NIK stilte med «stand» og to personer, Herbjørn Skogen og 

Olav Såtvedt. Vi hadde liten og stor natursti, delte ut materiell og snakket med folk. 

Olav solgte også bøker. Været var fint og det var stor trafikk innom «standen». 

Av naturstiene var den minste den mest populær. 

 

Vi var representert ved Kongsberg og Omegns Turistforenings jubileumsfeiring i 

Promvika den 09.06.2013. Wenche Johansen delte ut informasjonsmateriell om 

Naturvernforbundet, mest rettet mot barn, Miljøagentene. 

 

Landsmøtet i Trondheim: Unni Engebretsen deltok på Landsmøtet 30.08. - 01.09.2013. 

 

Verveuka: Vi hadde «stand» på Kongsberg stasjon torsdag 26.09.2013. 

Formålet var å komme i kontakt med folk som reiste miljøvennlig med toget, og å verve 

nye medlemmer. Vi serverte hjemmelagde boller og kaffe.  

 

Landstyret: Wenche Johansen er vararepresentant til landsstyret for NiB og deltok på 

Naturvernforbundets landstyremøte i Stavanger 25.- 27.10.2013.  

Hun har også vært observatør på NiB’s styremøter siste halvdel av 2013. 

 

Brev og høringsutalelser lokallaget har sendt. 

 

Klage på vedtak i kommunestyret om boligfeltet Skalstadlund (Sunnegrenda). 

NIK (ved Øyvind Stranna Larsen) mente at kommunen har plikt til å avklare lovligheten 

av massetaket i området før utbygging settes i gang. Kommunestyret vedtok enstemmig 

reguleringsplanen, men har ikke avklart lovligheten av massetaket. NIK mener at 

området også er kjerneområde for vilt og at vedtaket i tillegg medfører press på 

utbygging av dyrket mark. 

 

Det er også sendt innspill til reguleringsplanen for området rundt Vibehaugen. Her mener 

NiK kommunen ikke følger retningslinjene utarbeidet av direktoratet for naturforvaltning. 

Dette gjelder grønne korridorer og krav om gangavstand til grønntområder. 

 

NiK mottar reguleringsplaner fra kommunen og styret vurderer i hvert enkelt tilfelle om 

det er nødvendig å gi uttalelse. 

 

 

Kongsberg, 10.02.2014 

 

 

 

Wenche Johansen, leder 

 

 

_______________ 

Sign. 

 


