Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2010
ORGANISASJON:
NiB er fylkeslaget av Norges Naturvernforbund (NNV). Årsmøtet 2010 ble avholdt mandag
8. mars på Villars kafé i Vestfossen. Det var 21 personer til stede, herav 16 med stemmerett.
Anders Haug Larsen var gjest fra sekretariatet i NNV. Valgene ble presentert av medlem av
valgkomiteen Erik Jacobsen, og ga følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Harald Baardseth
Ulla Nordgarden
Øystein Engen
Roar Carlsen
Kari Bjørntvedt
Varamedlemmer
Herbjørn Skogen
Dag Kjærnet
Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

Funksjon
Leder - gjenvalg
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Periode
ett år
ny - på valg 2012
gj.v.- på valg 2011
ny – på valg 2012
på valg 2011

Fra
Modum
Drammen
Sigdal
Drammen
Ringerike

1. vara
2. vara

på valg 2012
på valg 2011

Kongsberg
Sigdal

gjenvalg
gjenvalg

ett år
ett år

Innstillinger fra styret:
Valgkomité
Vidar Johansen – ny, valgt for 3 år, på valg i 2013
Per Furuseth – på valg i 2012
Erik Jacobsen – på valg i 2011
Styret i NiB har avholdt 4 styremøter i valgperioden. Øvrig kontakt via e-post og telefon.
Landsstyrerepresentant: Roar Carlsen har møtt som medlem i landsstyret fra NiB 4 møter.
Harald Baardseth er vara. Disse er valgt for perioden 2009 – 2011.
Bemanning og kontor, NiB
Fylkessekretær (fs.) Per Øystein Klunderud tok ut lønn for 750 timer i 2010 (ca 41 % stilling).
Tall for de foregående 5 åra var hhv. 800, 500, 538, 500 og 543 timer. NiB leier kontorplass
på bostedet til fylkessekretær på Darbu. Fs. har vært ansatt i NiB siden august 1986.
Fylkessekretærs arbeidsoppgaver er å være sekretær for styret og å ha kontakt med lokallaga
og NNV sentralt. Han fungerer som kontorleder/daglig leder og er prosjektansvarlig for
slåttekurset på Ryghsetra, arbeidet med rovfugl i regi av NiB og fylkeslagets studieturer.
Lokallag & kontaktpersoner
Det ble avholdt årsmøte i 4 av lokallaga i 2010.
Na. i Kongsberg: Årsmøtet ble avholdt 2. mars. Herbjørn Skogen fortsatte som leder. Laget
har hatt et aktivt år og det har vært avholdt 9 styremøter. Det har vært jobbet med en rekke
ulike saker, og det har også blitt jobbet gjennom ulike komiteer og utvalg. I stikkordsform kan
nevnes: Innsigelser til oppstart av reg. plan for E134 Damåsen – Saggrenda, adkomst ved
reparasjon av Kongens dam og Stordammen, div. vedr. løkkeprosjektet i Håvet, kurs i
varmkompostering samt diverse høringsuttalelser. Det vises for øvrig til lagets årsmelding.
Laget hadde en egenkapital 31.12.10 på 61 693,-kr.
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Na. i Drammen: Årsmøtet ble avholdt og Rune Kjeldsen fortsatte som leder. Det vises for
øvrig til lokallagets årsmelding.
Na. i Hurum og Røyken: Årsmøte ble avholdt og Torger Hjalmar Ugstad har vært leder. Laget
har engasjert seg i flere ulike saker, som også har resultert i flere medieoppslag. Av
saksområder kan nevnes: Bjørnåsen, gråhegrer på Storsand, kommentarer til bolig- og
golfområde på Storsand og molo ved Solfjellåsen naturreservat. Laget hadde ved årsskiftet en
egenkapital på 1 064 kr.
Na. i Lier: Årsmøte ble avholdt 1. mars og Jens Kristian Andresen ble gjenvalgt som leder.
Det har blitt avholdt 6 styremøter. Viktigste saker: - Oppfølging av arbeidet mot bygging av
demning ved Store Bumla i Finnemarka. – Arbeidet med Haugerudmyra (og orkidéen
myrflangre) på Tranby. - Årlig oppsyn med og vedlikehold av naturstien i Tranby
landskapsvernområde. – Arbeid med utvidet vern i deler av Finnemarka. – Det er også avgitt 2
høringsuttalelser. Egenkapital pr. 31.12.2010: Kr. 18 150.-.
Na. i Modum og Sigdal: Årsmøte ble ikke avholdt i 2010. Harald Baardseth har fungert som
leder. Laget har jobbet med et større deponi i Bingen. Det ble dekket av NRK Østafjells.
Videre har laget fulgt opp to andre større deponier. Det har vist seg svært vanskelig med å få
ryddet opp i deponiene, men de ser ikke ut til å vokse.
Det har ellers vært lite aktivitet grunnet at to av styrets medlemmer sitter i fylkesstyret og
derfor har liten kapasitet. Laget har en egenkapital på ca kr 8 000.
Kontaktpersoner: Nore og Uvdal – Tov Sandnæs, Hole - Marianne Karlsen, Ringerike – Kari
Bjørntvedt, Hol – Per Furuseth og Hemsedal – Martin Lindal. Kontakt i Eikerkommunene har
vært skjøtta av fylkessekretær og Anne Foss.
Nedre Eiker
Nedre Eiker kommune begynte arbeidet med å utarbeide en ny miljøplan for kommunen
høsten 2010. I den forbindelse inviterte kommunen lag, foreninger og enkeltpersoner til å
være med i ei referansegruppe for arbeidet med planen. Naturvernforbundet er representert
med Anne Foss. Gruppa har bidratt med innspill og lokalkunnskap som har blitt innarbeidet i
dokumentet. Planen skal ferdigstilles i 2011.
Medlemstall
Medlemstall for fylkeslaget per 31.12.2010 (oppgitt fra NNV) er 981. Ved forrige årsskifte var
tallet 988.
Informasjon/hjemmeside for NiB
I løpet av 2003 fikk NiB sin egen hjemmeside, lagt under NNV’s domene. Adressen er:
www.naturvernforbundet.no/buskerud/. Siden september 2009 har Roar Carlsen hatt ansvaret
for et langsiktig arbeid med hjemmesiden, og den har vært regelmessig oppdatert siden høsten
2010.
Natur & Kultur
Det ble ikke gjennomført Natur & Kultur i 2010.
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PROSJEKTER OG FAGLIG/POLITISK ARBEID
Deltakelse i Forum for Natur og Friluftsliv – Buskerud 2010
Dag Kjærnet har vært NiBs representant i styret i FNF. Vidar Johansen har vært vara. Disse
ble valgt for 2 år på årsmøtet i NiB 2009. For arbeidet henvises det til årsmeldingen fra FNF.
Rovvilt
Arbeid med rovvilt i Buskerud (minus kongeørn) har vært dekket opp av styremedlem Kari
Bjørntvedt. Hun deltok under Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, på Hamar
26. og 27. oktober.
Barskog
Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat
Også i 2010 har det vært jobbet noe med Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat og
tilstøtende områder.
- NiB ved Dag K. har fulgt opp klage på dispensasjon fra vernereglene (juni 2009) knyttet til
vitenskaplige undersøkelser med uttak/motorsagkapping av vedprøver fra reservatets eldste
trær. Saken ble avgjort av DN, og i brev til NiB 17.06.10, opprettholdes vedtaket, men med et
tillegg et tillegg om at prøvene skal tas så skånsomt som mulig, og kun av stående trær.
- NiB deltok i møte med naturvernorganisasjonene 10.05 i forbindelse med arbeidet med
forvaltningsplanen for området.
- Høsten 2010 ble det sendt en henvendelse til Rollag kommune med spørsmål om hvilken
beskyttelse som de i flg. NINA registrerte verneverdiene i området utenfor vernevedtaket, men
innenfor det største verneforslaget, har fremover. Svaret fra skogbrukssjefen i Rollag var
at det er ingen registrerte verneverdier (ifølge MIS) i dette området.
Vassdrag og vassdragsvern
Øystein Engen har vært NiBs ansvarlige innenfor dette arbeidsfeltet, og han har bl.a. vært
involvert i følgende:
- Det ble gjennomført en vassdragssamling på Åan turisthytte ved Ossjøen, vest for Dagali 12.
og 13. juni. Norges Naturvernforbund og FNF var representert, sammen med Natur og
Ungdom, Turistforeningen, Padleforbundet og NJFF Buskerud. Godfarfoss er en særdeles
verdifull del av Dagalifallene for natur- og friluftsorganisasjonene. Det var også en befaring
langs Heinelvi inne i Hardangervidda nasjonalpark. ØE orienterte om tidligere
utbyggingsplaner for Dagalifallene fra 1974 for å sette Godfarfoss inn i et (verne-) historisk
perspektiv. Det var 11 deltakere under arrangementet, som mottok støtte fra FNF og NNV.
- NIB reagerte på fysiske inngrep langs Lågen ved Dagali og tok opp saken med Hol
kommune i september/oktober. Det viste seg etter hvert at det var foretatt 2 inngrep uten
nødvendige tillatelser.
- Høringsuttalelse fra NIB, datert 27.10.10, ble sendt NVE ved Konsesjonsavdelingen vedr.
småkraftutbygging i Eidsåa og Gjuvsgrendi i Nore og Uvdal kommune.
Foto og film:
Også i 2010 ble det fotografert og tatt opp råfilm (HD video). I første rekke fra: Godfarfoss og
Dagalifallene, Hardangervidda – Dagalifallene, Trillemarka, Hydalen LVO, Hemsedal, Hivju
på Hallingskarvet og fra Simoa i Sigdal.
En samling på 350 foto, - organisert i geografiske mapper, ble oversendt NNV i oktober 2010
som årets bidrag til å bygge opp en fotobase i forbundet sentralt.
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Avfall og forurensning
Styreleder Harald Baardseth har fulgt opp dette fagfeltet:
Det har blitt utarbeidet en rapport om ulovlige fyllinger/deponier i Øvre Eiker kommune. Den
vil bli frigitt og fulgt opp våren 2011. Et av fokusene her har vært hvor store mengder EE
avfall det er i fyllingene.
NIB har laget en bekymringsrapport over bl.a. ulovlig deponering av bilfragmenteringsmasser
hos Hellik Teigen. Rapporten ble sendt Fylkesmannen og Klif. Dette medførte et tilsyn av
bedriften. De fikk i etterkant 4 avvik som skal følges opp.
Det har videre blitt arbeidet med oppfølging av rehabilitering av kraftgatene ved Hakavik
kraftanlegg, og det var befaring 1. og 7. juni. NIB oppdaget en rekke miljømessige forhold
som var sterkt kritikkverdige ved anlegget. Brev, i rapports form med bilder, ble sendt
Statkraft og var datert 09.06.10. Fylkesleder jobbet videre med saken og det har vist seg at en
del av forholdene er representative for svært mange anlegg i hele Norge.
Det har også blitt jobbet med forurensing ved Kobbergruvene på Ormåsen i Øvre Eiker
kommune. NIB har hatt kontakt med et miljøfirma som nå utreder området opp mot
slagghaugene, med hensyn til mulig framtidig boligbygging. Det har vært avholdt møte med
Fylkesmannen v/miljøvernavdeling og informert om forholdene, samt at alt materialet vi har
om saken er oversendt.
Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 - 2011
2010 var det 4. virkeåret for prosjektet, og styringsgruppa har bestått av fylkessekretær i NiB
(prosjektleder), Tonny Andersen (NOF Buskerud), Steinar Stueflotten (registrator/NOF
Buskerud) og Frode Nordang Bye (Vestfold/NOF). Prosjektet er fylkesdekkende for Buskerud
og dekker Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet har mottatt kr 40 000 i støtte fra
Fylkesmannen i Buskerud og kr 15 000 fra Bess Jahres Stiftelse i Vestfold.
Det er registrert 31 deltakere i prosjektet, hvorav ca. 70 % har deltatt aktivt i feltarbeidet.
Det ble i 2010 utført 152 kontroller av i alt 57 reir/lokaliteter. Av disse var 36 lokaliteter i
bruk i 2010, derav 31 i Buskerud, 4 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er tre færre reir i bruk enn i
2009. Minst 33 av de 36 reirene (92 %) var i bruk begge år. Fire reir gikk ut av bruk, dvs. de
har falt ned i løpet av det siste året, men ingen av disse var i bruk i 2009. Det ble funnet fem
nye reir i 2010, alle etter mottatte tips, to av disse som direkte følge av opprop i flere aviser
sommeren 2010. Ingen intakte gamle reir ble tatt i bruk igjen i 2010. Etter årets sesong er
bestandsanslaget for Buskerud oppgradert til 48 par.
Totalt har prosjektets deltakere og styringsgruppa brukt ca 1 000 timer på prosjektarbeid.
Prosjektet har i 2010 gjennomført én samling - årsmøtet på Tyrifjord Hotell, Vikersund lørdag
30. oktober, - i samarbeid med rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Programmet
omfattet denne gangen to interessante gjesteforedrag om fiskeørn, fra Rune Aae fra NOF avd.
Østfold og Mikael Hake fra Grimsö forskningsstation SLU, Sverige. Det var 35 deltagere til
stede på møtet. - Årsrapporten for 2010 er publisert elektronisk i NOF Buskerud sitt tidsskrift
Buskskvetten og på hjemmesida til NiB.
Rovfuglgruppa i NiB
På et møte på Lampeland i Flesberg 7. og 8. mars 2008 ble det formelt opprettet ei
rovfuglgruppe i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). Ved utgangen av 2010 er det i
overkant av 10 medarbeidere. Gruppas sekretariat er lagt til NiB v/fylkessekretær. Gruppa
gjennomførte 3 samlinger i 2010, - i Flå på våren og i september, samt møtet på Tyrifjord
Hotell 30.10. (Se under Fiskeørnprosjektet.)
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Arbeid med kongeørn i Buskerud fylke 2010 er beskrevet i rapporten: ”Kongeørn i Buskerud.
Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2010.”. Forfatter er Thor Erik Jelstad (ansvarlig), og
rapporten er publisert elektronisk i NOF Buskerud sitt tidsskrift Buskskvetten og på
hjemmesida til NiB.
Reproduksjonen i 2010 var på minst 13 unger (18 i 2009). Det er den klart laveste
ungeproduksjonen vi har registrert siden vi startet den organiserte fylkesdekkende
kartleggingen. Som i fjor er det særlig lav ungeproduksjon i de nordvestre deler av fylket. Vi
antar den urovekkende lave bestanden av rype og hare er en viktig del av årsaken til det
dårlige resultatet. På den positive siden noterer vi at begge de nyetablerte lavlandsparene vi
fant i sørfylket i fjor fikk fram unger i år. Vi har funnet 3 nye revir i år, slik at antall
bekreftede revir nå er 66. Vi har i 2010 ikke registrert areal- og utbyggingssaker som berører
kjente hekkelokaliteter. Helt på tampen av sesongen har vi tatt opp 2 saker med Viken Skog
om hogst nær reirplasser, i hhv. Modum og i Nes. I tillegg har vi gitt informasjon til
forvalterne i Trillemarka-Rollagsfjell om hekkelokaliteter innenfor reservatet. Arbeidet har
hatt omtrent samme omfang som tidligere år. Vi har ikke mottatt økonomisk støtte til arbeidet
i 2010.
Arbeid med vandrefalk i Buskerud fylke 2010
Ansvarlig for arten/arbeidet, Tore Gunnarsen, har gjennomført en fylkesdekkende inventering
av arten også i 2010. Han har fått hjelp av enkelte av de andre i rovfuglgruppa.
Det planlegges publisert en rapport fra arbeidet på vinteren 2011. Arbeidet er gjennomført
uten støtte utenfra.
Arbeid med jaktfalk i Buskerud fylke 2010.
Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud har også i 2010 drevet med kartlegging av
jaktfalk i Buskerud. Arbeidsmetodene har langt på vei vært videreført fra 2009, med
hovedvekt på kartlegging av bestand og reproduksjon. Det ble funnet to nye hekkelokaliteter,
så den totale kjente hekkebestanden ligger nå på 17 revir. Det ble observert jaktfalk på flere
lokaliteter i 2010 enn tidligere, men de som produserte unger fikk forholdsvis lave ungekull.
Minst 12 unger kom på vingene. Dette blir i gjennomsnitt 1,7 unger pr. vellykket hekking.
Dette er et minimumstall.
Jaktfalken er en arbeidskrevende art å kartlegge. Et slikt fylkesdekkende kartleggingsarbeid
må nødvendigvis gå over flere år. Ikke minst for å få en god analyse på reproduksjonen og
bestandssituasjonen. Prosjektet ble støttet med kr. 10 000,- fra Fylkesmannen i Buskerud. Og
det vil leveres en årsrapport for prosjektet. Koordinator for kartleggingen av jaktfalk er Lars
Egil Furuseth, med hjelp fra Per Furuseth.
Arbeid med kulturlandskap & slåttekurset på Ryghsetra 2010
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim besøkte Ryghsetra 2 ganger i løpet av få dager i
juni og juli: Først under lanseringa av Handlingsplanen for slåttemarker, mandag 28. juni.
I strålende vær kom han da i spissen for en stor delegasjon inkl. statssekretær Heidi Sørensen,
repr. fra MD, Fylkesmann Kolle Grøndal og ordførerne fra hhv. Nedre og Øvre Eiker. NiB var
vertskap og 5 av medhjelperne stilte opp for å belære om slåttemarker og vise skjøtsel i
praksis. Hele opplegget foregikk ute i enga og høsta mange godord!
Erik Solheim var også tilbake med en liten delegasjon på formiddagen torsdag 8. juli
(oppstartsdagen for slåttekurset) i forbindelse med produksjon av et oppslag i VG.
Fylkessekretær i NiB var vert. Solheim tok seg god tid til å prate med flere av deltakerne og
medhjelperne som allerede hadde møtt frem.
Besøkene resulterte i flere oppslag i ulike media, både lokalt og nasjonalt.
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Opprusting av bakstehuset
De to siste ukene før kurset fikk ”Bakstehuset” i enga på Ryghsetra et løft: Huset samt
vindskier ble malt med ett strøk. Gammel pipe ble revet over taket og ny ble satt opp, inkl.
beslag. Baksteovnen inne fikk nyoppusset bunn, gammel dør ble retta opp, støttebjelke ble
skiftet samt at ovnen ble pusset utvendig. Under kurset ble ca 50 brød henta ut fra ovnen
gjennom 2 bakinger. Opprustinga av Bakstehuset ble gjort mulig gjennom økonomisk støtte
fra Eckbos Legater med kr 15 000, samt dugnadsarbeid fra pensjonert murer Hellik Dokka fra
Kongsberg. Malingen ble utført av medhjelper under kurset, Jan Otto Kollerud.
Det 17. slåttekurset på Ryghsetra
fant sted 8. til 11. juli. Kurset var fulltegna med 29 deltakere. Fra Buskeruds vennskapsfylke
Pärnu i Estland deltok 2 personer, og fra Latvia én person. Fra vår samarbeidspartner i
Extremadura i Spania var det 2 gjester. Blant deltakere og medhjelpere var ytterligere 7
nasjoner representert! Instruksjon, arbeidet i enga og arbeidet på kjøkkenet ble gjennomført
med innsats fra ca. 30 medhjelpere. Godvær også i år! Under festmiddagen på lørdag ble 73
personer servert utendørs! Åpen dag, - Slåttegilde -, ble gjennomført på lørdag i tidsrommet
13 – 16, med ca 50 eksternt besøkende. Her var det en vellykka konsert med musikeren Geirr
Lystrup. Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Alt graset ble hesja.
Årets kurs hadde en omsetning på 172 275 kr, og ga et overskudd, tatt ut i form av
dugnadsandel og tilført Ryghseterfondet, på kr 11 662
Aktiviteter utenom kurset:
Pressing av høy ble gjennomført med dugnad 28. juli med 11 personer til stede. Resultatet ble
280 baller á 17,5 kg, dvs. ca 5 tonn. Dette er en meget god avling på Ryghsetra. Den nederste
halvdelen av enga ble intensivt beitet av 40 sauer 1-2 uker i overgangen september/oktober.
Det har også foregått oppfølging av fuglekassene som er satt opp i og rundt enga. For første
gang påviste vi hekkende kattugle, med 4 unger ringmerket. Arbeidet har skjedd i regi av
Drammen Ringmerkingsgruppe v/Egil Mikalsen.
Onsdag 19. mai ble det gjennomført en kurskveld i regi av Drammens og Oplands
turistforening (DOT) for psykisk utviklingshemmede på Ryghsetra. Nær 70 personer, inkl.
assistenter, møtte fram. Fra slåttekurset bidro entomolog Arne Fjellberg. Fylkessekretær bidro
under åpningen av slåtteutstilling ved Hallingdal Museum på Nesbyen 30. juni.
NiB i Transylvania, Romania
Fylkessekretær i NiB deltok under en konferanse om ”High Nature Value grasslands” i Sibiu i
Romania 7. – 9. september 2010. Konferansens hovedtema var bruk og bevaring av biologisk
verdifulle (HNV) slåtte- og beitemarker. Det var en meget inspirerende konferanse, bl.a. med
en hel dag med feltbesøk. I feltområdet var det inntil for få år siden registrert 40 000 dekar
urterik slåttemark som blei hevda! I dagene etter konferansen, 10.-13. reiste fs. sammen med
en representant for organisasjonen ADEPT rundt i området Târnava Mare i Transylvania, bl.a.
med tanke på å lage studieturer til dette området i 2012.
Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet opp i september 2007, og den ble
presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF
Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av
Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og
Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom.
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Ved utgangen av 2009 var ca 850 bøker, av de 1 000 utgiverne hadde for salg, enten solgt
eller distribuert. I løpet av 2010 ble ytterligere 126 bøker solgt. Innestående overskudd fra
prosjektet er ved årsskiftet 187 308 kr. - Redaktør Steinar Stueflotten og Per Øystein
presenterte boka, - og fuglelivet i Øvre Eiker -, gjennom 2 foredragskvelder i samarbeid med
Biblioteket i Øvre Eiker; I Hokksund 20. januar og på Darbu 24. mars.
Internasjonalt:
Estland – Pärnu
Under slåttekurset på Ryghsetra var 2 representanter fra Estland og 1 fra Latvia til stede.
Deltakeren fra Latvia samarbeider med prosjekter over grensa, med våre partnere i Nigula
naturreservat i Pärnu fylke. Under studiereisen til Extremadura i mars var det 3 deltakere fra
Pärnu i Estland.
Extremadura - Spania
Som en del av fokuset på kulturlandskap og biologisk mangfold i kulturlandskapet har NiB
hatt et samarbeid med enkeltpersoner og miljøorganisasjonen ADENEX i regionen
Extremadura i Spania. Denne kontakten har pågått siden 2001.
- Det ble gjennomført en ny studietur til Extremadura 10. – 21. mars 2010. Dette var den 5.
studieturen NiB gjennomførte til regionen. Turen var fulltegna med 21 deltakere (inkl. 3 fra
Estland og 1 fra Sverige) samt reiseleder. Turen hadde en omsetning på 254 300 kr. Den var
lagt opp i nært samarbeid med den lokale guiden Agustin Ventanas, medlemmer fra
miljøvernorganisasjonen ADENEX og andre ressurspersoner.
- Under Slåttekurset på Ryghsetra var det 2 gjester fra ADENEX.
Studietur til Sardinia, Italia
NiB gjennomførte også en studietur til et annet område med verdifullt og spennende
kulturlandskap: Til regionen Gallura beliggende nordvest på middelhavsøya Sardinia. Turen
hadde mange av de samme innfallsvinklene som turene til Extremadura. Den ble gjennomført
i tidsrommet 12. – 19. mai, med 15 deltakere (herav 3 fra Sverige) inkl. reiseleder. Turen ble
lagt opp i samarbeid med en lokal biolog, en botaniker og en tredje person som driver
gårdsturisme. Turen hadde en omsetning på 140 584 kr.
Øvrig arbeid
- NiB har sendt brev datert 10.01.10, til DN vedr. ”Mulig underrapportering av INON-data fra
kommuner til DN”. INON = Inngrepsfri natur i Norge.
- NiB har avgitt høringsuttalelse til Flesberg kommune vedr. ”Kommunedelplan for
Vatnebrynvannet – høring av nytt kompromissforslag”, i brev av 22.02.10. Det ble også sendt
en oppfølgende kommentar 12.05.10.
- NiB har sendt e-post 27.04.10 til Direktoratet for mineralforvaltning og gjort oppmerksom
på biologiske verdier i tilknytning til et dagbrudd av kalkspat i Sigdal kommune.
- Kontakperson i Hol kommune, Per Furuseth, har skrevet høringsbrev for NiB vedr.
kraftanlegg ved Vikastølen, Haugastøl, til Hol kommune (29.04.10).
- NiB v/Per F. sendte også høring til Hol kommune vedr. reguleringsplan for Dagali øst, datert
24.05.10.
- NiB har, i samarbeid med NNV ved Holger Schlaupitz uttalt seg til Hole og Ringerike
kommuner om ”Planprogram for E16 Skaret – Hønefoss”. Uttalelsen ble sendt 01.10.10, og
medførte flere oppslag lokalt og regionalt.
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