i Drammen
Årsmelding 2021
Organisatorisk:
Årsmøtet i 2021 ble holdt digitalt på Zoom den 2. mars 2021. Åtte medlemmer deltok på årsmøtet.
Styret har hatt 11 styremøter i årsmøteperioden og har i perioden bestått av: leder: Astrid
Busengdal, kasserer: Ann Kristin Skoug og styremedlemmer: Rune Kjeldsen, John Tollefsen, Anne
Cathrine Vogt, Anne Foss, Frode Kinserdal og Sverre Gedde Mojord. Varamedlem har vært Brede
Holst og revisor Tom Hedalen. Roar Carlsen er eneste medlem i valgkomitéen. Etter konstituering av
det nye styret, ble Anne Foss valgt som sekretær og styremedlemmene ble fordelt på arbeidsgrupper
etter interessefelt.
Astrid Busengdal, Anne Foss, John Tollefsen, Anne Cathrine Vogt, Ann-Kristin Skoug, Roar Carlsen og
Sverre Mojord møtte på fylkesårsmøtet. Anne og John møtte som styremedlemmer i fylkesstyret.
Astrid møtte på årets digitale landsmøte, med Ann-Kristin som vara, mens Anne møtte som
representant fra landsstyret.
Lokallaget hadde 459 medlemmer per 31.12.2022. Det er en økning på 32 medlemmer i løpet av siste
året.
Økonomi:
Lokallaget har tilfredsstillende økonomi. Vi har fått overført kr 5000,- av medlems-kontingenten fra
fylkesstyret i forbindelse med dekning av utgifter til arrangementer. Styret har blitt enige om å endre
bankforbindelse fra DnB til Cultura Bank.
Faglig og miljøpolitisk arbeid:
Høringsuttalelser:
Naturvernforbundet i Drammen har sendt høringsuttalelser til både forslaget til samfunnsdelen i
kommuneplanen og til forslaget til planprogram for arealdelen i kommuneplanen. Til samfunnsdelen
pekte vi på at kommunen bør ha ambisjoner om redusert biltrafikk og innføre begrepet
«Arealnøytralitet» i kommuneplanen.
Vi kom også med en del kritikk av planprogrammet for arealdelen, blant annet at frivillige
organisasjoner ikke er nevnt som aktuelle i «medvirkningsaktiviteter, at det mangler strategier mot
forurensning og at kommunen bør ha et overordnet mål i arealplanen om arealnøytralitet. Til slutt
kritiserte vi planforslaget for et utilgjengelig språk og manglende språkvask. Dette ble bemerket av en
annen skribent i DT i etterkant.
En høringsuttalelse ble også sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken i forbindelse med forslaget om
vern av Austadmarka. Lokallaget hadde enkelte påpekninger, blant annet behovet for å restaurere
myra ved Austadtjern og et ønske om forbud mot sykling og riding på stiene i naturreservatet.
Statsforvalteren ser positivt på restaurering av myra, men å innføre et forbud mot sykling og riding i
naturreservat, er det ikke anledning til ifølge loven. Ellers hilste vi et vern av marka velkommen.

Rune Kjeldsen leverte, etter initiativ fra styret, et spørsmål til rådmannen i Drammen vedrørende
forurensning av gummigranulat for kunstgressbanene i kommunen. Rådmannen svarer at de følger
gjeldende forskrifter og arbeider med å fange opp granulatet ved å samle det opp før det sprer seg
utenfor banene og renner ut i kummer og avløp.
Oppslag i media:
I forbindelse med en befaring på Mile i Mjøndalen, oppdaget vi en stor fylling med diverse søppel, fra
bilvrak til husholdningsavfall. Etter å ha sendt et brev til kommunen om saken, tok DT kontakt, og vi
fikk et stort oppslag i avisa. Drammen kommune tok affære og fikk fjernet fyllinga.
I juni lagde DT en helsides reportasje med Ines Bråthen og Anne Foss i prosjektgruppa mot fremmede
planter og miljørådgiver Kirsten Kleveland i Drammen kommune.
Dagsavisen hadde et dobbeltsidig oppslag om slåttedagen på Myresetervollen i august.
Plansaker:
Naturvernforbundet i Drammen og Naturvernforbundet i Buskerud har fokus på området rundt
Miletjern i Mjøndalen. Fra saksutredningen til tidligere rådmann i Nedre Eiker i forbindelse med
forslag til tiltaksplan for Mile sies det at «Miletjern og våtmarksområdet rundt er registrert som en
rik kulturlandskapssjø, med verdisetting svært viktig i Naturbase. Begrunnelsen for verdisettinga er
blant annet at det er et viktig funksjonsområde for mange fuglearter, i tillegg til at naturtypen er
sjelden. Det er registrert 44 trua (rødlista) arter i eller like ved Miletjern, de fleste fugler.
Utløpsbekken er registrert som lokalitet for elvemusling, som er en art av nasjonal
forvaltningsinteresse.» Området rundt tjernet er under sterkt press fra utbygging av industri og
handelsvirksomhet og annen negativ påvirkning på den opprinnelige vegetasjonen, som store
mengder fremmede arter. Naturvernforbundet ønsker at Drammen kommune følger opp
tiltaksplanen fra Nedre Eiker og mener at området, som eies av Drammen kommune, bør vernes.
Arrangementer/seminarer/tiltak:
Endel planlagte arrangementer måtte utgå også i 2021 pga pandemien. Men vi klarte å gjennomføre
flere av dem vi hadde planlagt.
Februar: Styret gjennomførte to vellykkede arrangementer på Zoom. Ett seminar om lysforurensning
og biologisk mangfold 1. februar som hadde 12 deltakere. Seminaret den 15. februar om
pollinerende insekter samlet 22 deltakere.
Begge arrangementene var et samarbeid med Konnerud Strømsgodset hagelag.
Mai: Naturvernforbundet sentralt har kjørt et tillitsvalgtseminar med fem samlinger som webinarer i
løpet av 2021. Anne og Ann-Kristin deltok på det første webinaret i mai. Webinarene ligger ute på
nett og kan følges også i dag.
Juni: Det ble gjennomført to lukedugnader i prosjektet mot fremmede planter i nedre Eiker i 2021;
mot lupiner i Solbergfjell naturreservat og i lysløypa ved MiF-hytta på Mjøndalsskauen. Deltakerne
kom fra egne rekker pga pandemien. Det har også vært en mindre dugnad langs Miletjern hvor vi har
oppdaget store mengder kjempespringfrø. Det er midler i prosjektet til å engasjere profesjonell
bekjemping av noen bestander. I tillegg kommer kommunens årlige plan for bekjempelse av
fremmede planter, hvor også sprøyting av enkelte gjenstridige plantearter inngår.
Vi har også sendt en henvendelse til Statens vegvesen på bakgrunn av et oppslag i Drammens
Tidende om fremmede planter i de nye flombedene langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Svaret fra

vegvesenet er oversendt Botanisk forening for evt oppfølging.
Kostnadene i prosjektet i 2021 var på i overkant av 22.000,- kr.
August: Slått på Myresetervollen ble gjennomført 15. august, også i år i godt vær. 16 deltakere ble
traktert med slåttegrøt, og Dagsavisen hadde et bra oppslag om slåttedagen. Det planlagte ljå-kurset
måtte utgå.
Opplegget «Fra Korona til Klima» var tenkt gjennomført i forbindelse med Elvefestivalen, men siden
det var usikkert om Elvefestivalen kunne arrangeres, ble ikke opplegget vårt ferdigstilt i tide.
September: Den nasjonale strandryddedagen i regi av «Hold Norge rent» ble arrangert fra 11.-19.
september. Vi inviterte til strandrydding langs Drammenselva, fra Landfalløya til Åssiden elvepark,
lørdag 18. september. Det ble en vellykka aksjon med 25 deltakere, både små og store. Vi samlet inn
26 plastsekker med søppel som kommunen hentet uka etter.
November: Styret inviterte medlemmer og andre interesserte til en inspirasjonskveld i høstmørket.
Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet sentralt holdt et innlegg om transport og byutvikling på
møtet som ble holdt i Drammensbiblioteket 17. november. Vi serverte pizza til 20 frammøtte.
Januar 2021: Vi hadde sagt oss villige til å bidra i Klimafestivalen med vardebrenning på
Haukåstoppen og avvikling av en klesbyttedag. Klesbyttedagen ble avlyst pga oppblomstring av
pandemien før jul, men vardebrenningen ble gjennomført lørdag 22. januar. Det var en magisk
opplevelse for 11 deltakere å sitte i kveldsmørket over den opplyste byen, lytte til trompetspill og
grille på bålet.
Vi var også medarrangør på arrangementet «Klima- og naturvennlig kjøkkenhagehage» den 17.
januar sammen med Konnerud Strømsgodset hagelag. Møtet ble holdt på Lassebakken grendehus,
og det var et vellykka møte med 20 frammøtte på Lassebakken og fem som deltok på Teams.

Drammen 23. februar 2022
Styret v/leder Astrid Busengdal

