
 

 i Drammen 

 

Årsmelding 2022 

Organisatorisk: 

Årsmøtet i 2022 ble holdt på Drammensbiblioteket den 23. februar 2022. 13 medlemmer var til stede 

på møtet. 

Styret har hatt 11 styremøter i årsmøteperioden og styremedlemmer har vært:  

leder: Astrid Busengdal, kasserer: Ann Kristin Skoug og styremedlemmer: Anne Foss, Frode Kinserdal, 

Jøran Helene Stake, Matilde Juveli og Sverre Mojord. Sistnevnte gikk ut av styret i løpet av året pga 

flytting fra kommunen. Varamedlemmer har vært Brede Holst og Gunnar Nicolaisen. Revisor er Bjørn 

Lindvik.  Roar Carlsen og Rune Kjeldsen ble valgt av årsmøtet som medlemmer av valgkomitéen. Ann-

Kristin Skoug er valgt som kasserer av årsmøtet, mens Anne Foss ble valgt som sekretær da styret 

konstituerte seg. Styremedlemmene er ellers fordelt på interne arbeidsgrupper etter interessefelt.  

Astrid Busengdal, Frode Kinserdal, Gunnar Nicolaisen og Roar Carlsen møtte på fylkesårsmøtet. Anne 

Foss møtte som styremedlem i fylkesstyret. 

Astrid Busengdal og Frode Kinserdal møtte på årets landsmøte som ble holdt på Hamar, med Matilde 

Juveli som observatør. Frode møtte som representant for fylkeslaget. Anne Foss møtte som 

representant fra landsstyret.  

Lokallaget hadde 478 medlemmer per 31.12.2022. Det er en økning på 19 medlemmer i løpet av siste 

året. 

Flere av styrets medlemmer har deltatt på interne kurs som tilbys lagene fra sekretariatet. 

Tillitsvalgtkurs, kurs i EUs nye personvernforordning (GPDR) og kurs for medlemmer av valgkomitéer. 

NNV har fått nye nettsider, og det gjelder også for lokallagene. Drammens nye nettadresse er 

https://naturvernforbundet.no/buskerud/lokallag/drammen  

 

Økonomi: 

Lokallaget har tilfredsstillende økonomi med en liten buffer på ca 10.000 kr i årets regnskap. 

Vi har endret bankforbindelse fra DnB til Cultura Bank i løpet av året. 

 

Faglig og miljøpolitisk arbeid: 

Høringsuttalelser:  

NiD og Naturvernforbundet i Buskerud sendte en felles høringsuttalelse til planforslaget til Drammen 

maritime senter om båthavn og anlegg i sjøen ved Grunnane naturreservat i Svelvik. 

https://naturvernforbundet.no/buskerud/lokallag/drammen


NiD, NiB og Birdlife sendte en felles høringsuttalelse til områderegulering av Nerkollen, Ryggkollen og 

Mile. 

 

Leserinnlegg/oppslag i media: 

Årsmøteuttalelse fra årsmøtet 23. februar 2022 

Omtale av slåttedagen 13. august i Drammensavisa i etterkant av slåtten. 

Reportasje fra områdereguleringa på Mile med overskrift: «Fikk hele kommunestyret med på laget».  

6. oktober 2022 i Eikerbladet. 

Leserinnlegg fra Martin Lindal, NiB og Astrid Busengdal, NiD, om kommunestyrets forslag til arealplan 

for Drammen. 10. desember 2022. 

Plansaker: 

 
Områderegulering for Nerkollen-Ryggkollen-Mile.  Områdereguleringa av grustakene på Rygg i 

Mjøndalen omfatter også Mileområdet med Miletjern. NiD, NiB og Birdlife skrev en felles 

høringsuttalelse hvor vi pekte på betydningen av å ta vare på edelløvskogen langs bekken inn i 

Miletjern og unngå å legge en sykkeltrasé langs den nordre bredden av vannet. Venstre støttet vårt 

syn i saken, tok kontakt med oss og ble med på en befaring rundt tjernet. I forbindelse med annen 

gangs behandling i kommunestyret, ble det gjort et enstemmig vedtak om at det bør utredes en 

annen trasé for sykkelveien, at edelløvskogen langs bekken bør bevares og at en ser på mulighetene 

for naturrestaurering i området. Det var Venstres fortjeneste at dette vedtaket ble gjort, men de 

understreket overfor oss at det var vår høringsuttalelse og tilbud om befaring som var grunnen til at 

de løftet saken. Eikerbladet tok kontakt og resultatet ble et to-siders oppslag om saken i Eikerbladet, 

hvor både Venstre og Naturvernforbundet var intervjuet og avbildet ved tjernet. 

 

Arrangementer/seminarer/tiltak: 

 

NiD deltok også under Klimafestivalen i 2022:  

Vi samarbeidet med Konnerud Strømsgodset hagelag om et møte om Økologisk kjøkkenhage. Møtet 

ble holdt fysisk på Lassebakken den 17. januar med 20 deltakere, mens fem deltok digitalt på Teams. 

Lørdag 22. januar gjennomførte vi en vardebrenning for klimaet på Haukåstoppen på Konnerud med 

11 deltakere, trompetspill, grilling på bålet og god stemning i kveldsmørket. 

NiD var representert med stand på Earth Day med fokus på FNs bærekraftsmål. Arrangementet, som 

var et rebusløp, fant sted i Drammen den 22. april. Ann-Kristin og Jøran Helene bemannet standen 

vår og var veldig fornøyd med et godt og morsomt arrangement som vi absolutt bør delta på videre 

framover. 

Besteforeldrenes klimaaksjon inviterte oss til å delta i ei arbeidsgruppe for innbyggermedvirkning i 

forbindelse med kommunens arbeid med klimastrategi. Frode har møtt for oss. 

Søndag 22. mai arrangerte styret en medlemsutflukt til fugletårnet ved Fiskum. Steinar Stueflotten 

fra Birdlife var vår guide ut til tårnet og når det gjaldt observasjoner av fugl. En fin tur med 17 

deltakere i alle aldre. 

NiD hadde også stand på Gulskogendagen 12. juni. Det trengs en gjennomgang av erfaringene fra 

denne standen, og noen forbedringer må vurderes før en evt ny deltakelse i 2023. 



Slåttekurset på Myresetervollen ble gjennomført 13. august. Nok et vellykka arrangement med 25 

deltakere, hvor værgudene også denne gangen var på vår side. Slåttegrøten ble servert og Sonja 

Lidsheim stod for det musikalske innslaget. Et veldig vellykka arrangement. Astrid, Gunnar, Ann-

Kristin og Jøran Helene var i arrangementskomitéen. 

Strandryddedagen lørdag 17. august.  Vi fortsatte søppelryddingen fra Elveparken på Åssida hvor vi 

avslutta i fjor, og opp til Gunhilddammen ved ferjeleiet over til Langesøy. 20 personer deltok i 

dugnaden, og vi fikk besøk av nestleder i forbundet, Pernille Hansen, som også deltok i 

søppelryddinga. En hyggelig dugnad med kaffe, boller og brus som avslutning ved Gunhilddammen. 

En fin måte å gjøre Naturvernforbundet kjent for folk, og for oss til å bli kjent med folk. 

Årets «Foredragskveld i høstmørket» fant sted på biblioteket 24.november med Mikkel Soya Bølstad 

som foredragsholder. Han snakket om skog og de små, spennende lommene med gammelskog som 

er igjen i Norge. Det ble servert pizza og det var 28 tilhørere til stede. 

 

Andre saker: 

I prosjektet mot fremmede arter som har vært et pilotprosjekt som vi har hatt gående siden 2015 i 

samarbeid med Nedre Eiker kommune og Buskerud Botaniske Forening, har vi hatt en brevveksling 

med Eiker skogeierlag i forbindelse med luking av svartelistede planter i skog. En grunneier i nedre 

Eiker ønsker ikke at vi luker/plukker bort fremmede arter i hans skog. I høst ble prosjektgruppa 

invitert med Eiker skogeierlag på befaring på Mjøndalsskauen med etterfølgende servering og møte. 

Vi fikk en prat med skogeieren som hadde klaget, og det synes som at saken ble løst på en minnelig 

måte. NiD anser seg ferdig med prosjektet for vårt vedkommende men er villig til å delta i evt 

dugnader om kommunen i samarbeid med Botanisk forening vil fortsette prosjektet. 

NiD har sendt innspill til alle partiene som er representert i kommunestyret i forbindelse med 

partienes utarbeidelse av program til kommunevalget i 2023. Vi har fått flere hyggelige 

tilbakemeldinger med takk for innspillet.  

NiD fikk en henvendelse fra aksjonsgruppa «Redd Åssiden fra katastrofen» på bakgrunn av at vi 

hadde bestemt oss for ikke å uttale oss i forbindelse med flomsikring og utbyggingsplaner på 

Drammen travbane. Anne og Martin Lindal (NiB) var på befaring etter henvendelsen, men vi fastholdt 

vårt opprinnelige standpunkt. 

12. desember deltok flere fra styret i en demonstrasjon foran rådhuset i byen mot kommunestyrets 

forslag til ny arealplan for kommunen. Demonstrasjonen var initiert av Unge Venstre i Drammen og 

fikk stor støtte fra andre partier og organisasjoner som er bekymret for at det politiske flertallet 

ønsker avsette betydelige arealer av matjord, skog og LNF-områder til framtidig boligutbygging. 

 

Drammen 9. januar 2023 

For styret Astrid Busengdal, leder 

 


