Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2011
ORGANISASJON:
NiB er fylkeslaget av Norges Naturvernforbund (NNV). Årsmøtet 2011 ble avholdt mandag
14. mars på Villars kafé i Vestfossen. Det var 19 personer til stede, herav 16 med stemmerett.
Signe Lindbråten møtte fra organisasjonsavdelingen i NNV (Norges Naturvernforbund) og
Stephan Ibsen fra FNF Buskerud. Valgene ble presentert av fylkessekretær. Valgene ga
følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Harald Baardseth
Ulla Nordgarden
Roar Carlsen
Ikke innstilt/funnet
Ikke innstilt/funnet

Funksjon
Leder - gjenvalg
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Periode
ett år, på valg i 2012
på valg 2012
på valg 2012
to år, på valg 2013
to år, på valg 2013

Fra
Modum
Drammen
Drammen

Varamedlemmer
Herbjørn Skogen
1. vara
på valg 2012
Kongsberg
Dag Kjærnet
2. vara, gjenvalg
ett år, på valg i 2012
Sigdal
Årsmøtet ga styret fullmakt til å fungere med kun 3 styremedlemmer for denne valgperioden,
sjøl om dette ikke er i samsvar med vedtektene.
Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2012
ett år, på valg 2012

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2011 – 2013
Medlem
Roar Carlsen
Vara
Bjørn Lindvig (forslag på årsmøtet)
NB! Valget av vara ble ikke godkjent av Landsmøtet pga. kjønnsfordeling. Ulla Nordgarden i
fylkesstyret har påtatt seg og fungert i dette vervet.
Utsending fra NiB til Landsmøtet i NNV på Hamar 26. - 28. august
Harald Baardseth - Ingen øvrige kandidater. Roar C. møter som Landsstyrerepresentant.
Representant i FNF Buskerud 2011-2013
Dag Kjærnet, gjenvalg
Vidar Johansen, vara, gjenvalg
Valgkomité (innstilt av styret)
Per Furuseth, på valg 2012
Vidar Johansen, på valg 2013
Øystein Engen, ny - valgt for 3 år/på valg 2014.
Styret i NiB har avholdt 4 styremøter i valgperioden. Øvrig kontakt via e-post og telefon.
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Landsstyrerepresentant: Roar Carlsen har møtt som medlem i landsstyret fra NiB under 3
møter, mens Ulla Nordgarden (vara) har møtt på ett møte.
Landsmøtet i NNV / landsstyrerepresentant
Landsmøtet i NNV 2011 ble arrangert på Hamar 26. – 28. august. Roar Carlsen møtte som
NiBs representant i landsstyret. Harald Baardseth var utsendinger for fylkeslaget.
Landsstyrerepresentant for perioden 2009 – 2011 var Roar Carlsen med Harald Baardseth som
vara. Roar Carlsen ble innstilt som nytt medlem i landsstyret fra NiB, med Bjørn Lindvig som
vara, for perioden 2011 – 2013. Roar ble valgt inn under landsmøtet, mens valget av vara
ikke ble godkjent av landsmøtet pga. kjønnsfordeling. Ulla Nordgarden i fylkesstyret har
påtatt seg og fungert i dette vervet.
Bemanning og kontor, NiB
Fylkessekretær (fs.) Per Øystein Klunderud tok ut lønn for 770 timer i 2011 (ca 42 % stilling).
Tall for de foregående 5 åra var hhv. 750, 800, 500, 538 og 500 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 2011.
Na. i Kongsberg: Årsmøtet ble avholdt og laget har fungert med et ”flatt” styre. Det vises til
lagets årsmelding. Laget hadde en egenkapital 31.12.11 på 60 165,-kr.
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.
Na. i Lier: Årsmøte ble avholdt og Jens Kristian Andresen ble gjenvalgt som leder.
Egenkapital pr. 31.12.11 var kr. 17 776-.
Na. i Modum og Sigdal: Årsmøte ble ikke avholdt i 2011. Harald Baardseth har fungert som
leder. Det har vært lite aktivitet grunnet at leder 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.
Medlemstall
Medlemstall for fylkeslaget per 31.12.2011 (oppgitt fra NNV) er 979. Ved forrige årsskifte var
tallet 981.
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 i 2011.
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PROSJEKTER OG FAGLIG/POLITISK ARBEID
Deltakelse i Forum for Natur og Friluftsliv – Buskerud 2011
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 2011. For arbeidet henvises det til årsmeldingen fra FNF.
Rovvilt
- NiB klagde inn vedtak om utvida gaupejakt i region 2 til MD. Klagen ble ikke tatt til følge.
- NiB anmeldte et tilfelle av ulovlig jakt på rovfugl til Nordre Buskerud politidistrikt.
Bakgrunnen var funn av en skadet rovfugl – musvåk – som viste seg å ha hagl i kroppen. Vi
har ikke fått noe tilbakemelding på saken.
- NiB/rovfuglgruppa har sendt brev til Fylkesmannen i Buskerud (10.09.11) vedr. godkjenning
av Stavalifeltet til hyttebygging. NiB påpeker: hekkeområde for kongeørn, viktige
naturskogkvaliteter og relativt uberørt landskap.
Barskog
NiB har sendt brev til Statsskog (06.10.11) med ”Kritiske merknader til åpning/flytting av
veibom på eiendom Statsskog Børresen AS i Finnemarka.
Vassdrag og vassdragsvern
Øystein Engen har vært NiBs ansvarlige innenfor dette arbeidsfeltet, og han har bl.a. vært
involvert i følgende:
- NIB skrev brev til Hol kommune høsten 2011 og fulgte dermed opp saken med ulovlig
inngrep langs Lågen. Saken ble tatt opp med kommunen i 2010. FM i Buskerud har engasjert
seg i saken etter innspill fra NiB, og den er ikke avsluttet ved årets utgang.
Avfall og forurensning
Styreleder Harald Baardseth har vært ansvarlig for dette fagfeltet.
- Det har blitt utarbeidet en rapport om ulovlige fyllinger/deponier i Øvre Eiker kommune.
Den ble frigitt og fulgt opp høsten 2011. Et av fokusene her var hvor store mengder EE avfall
det er i fyllingene, samt hvor påfallende dårlig kommunen følger opp forurensingssakene.
Aftenposten laget en dobbelside om tematikken og beskrev 5 av deponiene. Harald hadde
møte med kommunen om saken. Samtlige deponier vil følges opp i året som kommer ved
befaringer.
- Det er sendt brev til Øvre Eiker kommune (27.10.11) med krav om umiddelbar stans av
tiltak i regi av Gevelt Grustak og entreprenør AS ved Hoen i Øvre Eiker. Saken har også blitt
fulgt opp av FM i Buskerud overfor kommunen. Det jobbes videre med saken i 2012.
- NiB har i samarbeid med lokal grunneiere og hytteeiere avdekket og anmeldt eier av et større
avfallsdeponi i Krødsherad kommune. Deponiet består av over 2500m3 med ulikt innhold.
Store deler av deponiet var av eldre dato. Det lokale politiet har henlagt saken men FM jobber
med å undersøke deponiet ytterligere.
- Styreleder har holdt tre foredrag om tematikken for kommuner og fylkeskommune og
Fylkesmannen i Akershus.
- NiB har også avholdt et 2 timers møte med Fylkesmannen om en rekke av sakene vi har
jobbet med i 2011.

3

Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 - 2011
2011 var femte og siste året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i
Vestfold. Bakgrunn for prosjektet, metodikk og kunnskapsstatus er nærmere beskrevet i
årsrapporten for 2007. Styringsgruppa har bestått av fylkessekretær i NiB (prosjektleder),
Tonny Andersen (NOF Buskerud), Steinar Stueflotten (registrator/NOF Buskerud) og Frode
Nordang Bye (Vestfold/NOF). Prosjektet har for 2011 mottatt kr 50 000 i støtte fra
Fylkesmannen i Buskerud.
Det ble utført 147 kontroller av i alt 63 reir/lokaliteter. Av disse var 38 lokaliteter i bruk i
2011, derav 31 i Buskerud, 6 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er ett reir mer enn i 2010. 31 av de
38 reirene (82 %) var i bruk begge år. Det ble påvist vellykket hekking i 22 reir i Buskerud, 2 i
Sande og 1 i Svelvik. Minst 52 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig
alder, derav minst 45 i Buskerud. Dette er en unge mer enn i 2010, og antall unger per
vellykket hekking ble det beste vi har hatt i løpet av prosjektet med 2,1 unger per vellykket
hekking. Antall par (8) som mislyktes med hekkingen var relativt høyt, spesielt i Sande der 3
av 5 påbegynte hekkinger mislyktes. Antallet lokaliteter (5) med aktivitet, men uten påvist
hekking, var litt færre enn i 2010. Etter årets sesong er bestandsanslaget for Buskerud økt til
50 par og for Sande & Svelvik til 8 par.
Prosjektet har i 2011 gjennomført én samling - årsmøtet på Tyrifjord Hotell Vikersund lørdag
29. oktober, i samarbeid med rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Programmet
omfattet denne gangen interessante gjesteforedrag, om fiskeørn og andre rovfugler på
Hedmark v/Ole Petter Blestad (NOF avd. Trysil), og fra forsker Vidar Selås om hønsehauk.
Det var 29 deltakere til stede på møtet. - Årsrapporten for 2011 er publisert elektronisk i NOF
Buskerud sitt tidsskrift Buskskvetten og på hjemmesida til NiB.
En sluttrapport fra prosjektet planlegges presentert første halvår 2012.
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 2011 er i overkant av
10 personer knytta til gruppa. Gruppas sekretariat er lagt til NiB v/fylkessekretær. Gruppa
gjennomførte 2 samlinger i 2011, - Austvoll i Flå 16-17. september, samt møtet på Tyrifjord
Hotell 29.10. (Se under Fiskeørnprosjektet.)
Arbeid med kongeørn i Buskerud fylke 2011 er beskrevet i rapporten: ”Kongeørn i Buskerud.
Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2011”. Forfatter er Thor Erik Jelstad (ansvarlig).
Rapporten er publisert elektronisk i NOF Buskerud sitt tidsskrift Buskskvetten og på
hjemmesida til NiB.
Reproduksjonen i 2011 var på minst 28 unger, mot laveste målte på minst 13 unger i 2010.
Dette er den høyeste ungeproduksjon vi har registrert i de 5 årene den organiserte,
fylkesdekkende kartleggingen har pågått. Tidlig i sesongen så det ut til at ungeproduksjon
skulle ende på mellom 35 og 40, men utover i juni ble det betydelig frafall, særlig i nordfylket.
Det er grunn til å tro at værforholdene har medvirket til at så mange par avbrøt hekkingen. Vi
har funnet 5 nye revir i år og antall bekreftede revir er nå 70. Feltinnsatsen i 2011 har vært
høyere enn de foregående årene.
Det har i år vært flere konflikter med skogbruksnæringen. I takt med at arten de seinere årene
har etablert seg i skogområdene i mange kommuner, er dette en forventet utvikling. Sakene vi
har tatt opp har vakt betydelig oppmerksomhet og har vært medvirkende til at næringen nå har
kommet med nye og skjerpede krav ved hogst i hekkeområder for kongeørn og andre
rovfuglarter. Vi har også tatt opp en sak knyttet til hyttebygging i utkanten av Trillemarka.
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Arbeid med vandrefalk i Buskerud fylke 2011
Ansvarlig for arten/arbeidet, Tore Gunnarsen, har gjennomført en fylkesdekkende inventering
av arten også i 2011. Han har fått hjelp av flere av de andre i rovfuglgruppa.
Det planlegges publisert en rapport fra arbeidet i 2011 før 1. mars 2012. Arbeidet ble støttet
med 10 000 kr fra Fylkesmannen i Buskerud.
Arbeid med jaktfalk i Buskerud fylke 2011.
Rovfuglgruppa har også i 2011, for tredje året, drevet med kartlegging av jaktfalk innenfor
Buskerud fylke. Det er brukt samme metoder for undersøkelsen som tidligere år, men med noe
mere tid i felten, særlig i siste del av hekketiden. Samtlige lokaliteter ble besøkt. Det ble ikke
funnet nye lokaliteter, så vi opererer fortsatt med 17 lokaliteter i fylket. Jaktfalk ble observert
på 15 lokaliteter og 6 par gjennomførte vellykket hekking hvor minst 11 unger kom på
vingene. Dette gir en gjennomsnitt på 1,83 unger pr. vellykket hekking, mot 1,71 i 2010 og
2,0 i 2009. Til tross for få hekkeforsøk, få vellykkede hekkinger og få unger på vingene, er det
positivt at det er fugl på så mange lokaliteter. Det dårlige hekkeresultatet kan kanskje skyldes
dårlig næringstilgang – lite ryper i fjellet. Flere av de besøkte lokalitetene er ikke godt nok
undersøkt, så det registrerte hekkeresultatet må sees på som et minimum.
Prosjektet ble støttet med kr. 10.000,- fra Fylkesmannen i Buskerud. En årsrapport for
prosjektet blir laget og levert Fylkesmannen. Arbeidet er utført av Lars Egil Furuseth med
hjelp fra Per Furuseth. En rekke personer både i og utenfor rovfuglgruppa har bidratt med
verdifulle opplysninger.
Arbeid med kulturlandskap & slåttekurset på Ryghsetra 2011
Det 18. slåttekurset på Ryghsetra
fant sted torsdag 7. til søndag 10. juli. Kurset var fulltegna med 26 deltakere, medbringende 2
barn. I tillegg var det én person fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland, én person fra
Latvia, 3 personer fra vår samarbeidspartner i Extremadura i Spania og 3 personer fra 2 ulike
organisasjoner i Transylvania i Romania.
Instruksjon under kurset, arbeidet i enga og arbeidet på kjøkkenet ble gjennomført med innsats
fra ca. 30 medhjelpere. Programmet ble gjennomført uten at været skapte hindringer. Under
festmiddagen på lørdag ble 70 personer servert. Det ble gjennomført åpen dag, - Slåttegilde -,
på lørdag 9. juli i tidsrommet 13 – 16, med anslagsvis ca. 50 eksternt besøkende. Det ble
gjennomført konsert med musikeren Geirr Lystrup og det var salg av kaffe, kaker og saft.
Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Alt graset ble hesja. På lørdag var
det teoretisk og praktisk kunnskap om styvingstrær og lauving. Dette ble vist på ei alm på
Ryghsetra og det ble produsert ca. 20 kjerv. Det ble ryddet 2 tanker med motorsag som en del
av arbeidet med kantrydding. Årets kurs hadde en omsetning på 167 780 kr, og ga et
overskudd, tatt ut i form av dugnadsandel og tilført Ryghseterfondet, på kr 12 382.
Fagseminar slåttemark 2011
I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og NiB inviterte Direktoratet for naturforvaltning
(DN) til fagsamling om den ”Utvalgte naturtypen slåttemark” på Ryghsetra/Solsetra 5. og 6.
juli, i forkant av slåttekurset. Totalt var det 25 deltakere, ytterligere ca. 10 personer fra
arrangørene mens Naturvernforbundet i Buskerud stilte med ca. 10 medhjelpere til
gjennomføringen. Samlingen var for skjøtselsgruppene i fylkene og interesserte fra
kommuner, konsulenter, grunneiere og andre.
Fra fagansvarlig for samlingen hos DN, Sissel Rübberdt, fikk NiB følgende tilbakemelding
etter samlingen (e-post av 08.07.11): ”Takk for en glimrende tilrettelegging for fagsamling! Det var
strålende opplegg og et fantastisk sted å være.”
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Øvrige aktiviteter:
I samarbeid med DOT var det kurskveld for psykisk utviklingshemmede, med besøk til
Solsetra og Ryghsetra på onsdag 25. mai. Totalt ca 50 personer, inkl. hjelpere, var til stede.
Fylkessekretær i NiB var ansvarlig for tilrettelegging. - 9. juni ble det gjennomført en befaring
av engsarealet og forlegningsstedet Solsetra i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.
Pressing av høyet fant sted (med dugnad av 8 personer) på mandag 1. august. Høyet hadde en
god kvalitet, med tanke på all nedbøren etter kurset. Pressingen gav 219 baller á 16 kg, dvs. ca
3,5 tonn høy. Alt høyet blir brukt som dyrefôr. Avlingen i 2010 var ca 4,9 tonn.
Oppsetting av strømgjerde og påfølgende beiting av sau (ca. ½ arealet i 2 uker) ble avsluttet
tidlig i oktober.
I overgangen november/desember ble det gjennomført kantrydding for deler av arealet i øvre
høyre hjørne av enga. Arbeidet ble utført av innleid skogsarbeider, og strakk seg over 34
timer. Arbeidet vil sluttføres i 2012. Tiltaket ble finansiert gjennom ekstra midler fra
Fylkesmannen/DN.
Internasjonalt
Transylvania, Romania
I september 2010 deltok fylkessekretær i NiB på en konferanse om ”High Nature Value
grasslands” i Sibiu i Romania. Konferansens hovedtema var bruk og bevaring av biologisk
verdifulle (HNV) slåtte- og beitemarker. NiB fulgte opp kontakten med organisasjonen
ADEPT (www.fundatia-adept.org/) i 2011. Bl.a. deltok det 2 personer herfra under
slåttekurset. NiB har lansert en studietur til dette området i juni i 2012. Turen ble fulltegna i
løpet av 2 uker, med 18 deltakere. Hovedtema for turen er botanikk, entomologi og biologisk
mangfold i kulturlandskapet.
NiB har også oppretta kontakt med en annen organisasjon øst i Transylvania, Pogány-havas
(www.poganyhavas.ro). Én person herfra deltok under slåttekurset, mens 3 personer fra
slåttekurset deltok under ”Slåttefestivalen i Aldomas, Romania, 21. – 28. august”. Se fyldig
rapport ført i pennen av Hans Petter Evensen på hjemmesiden www.slaattekurs.no.
NiB planlegger et utvidet samarbeid i 2012.
Estland – Pärnu
Under slåttekurset på Ryghsetra var det én representant fra Estland og én fra Latvia til stede.
Under studiereisen til Extremadura 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 31. mars – 10. april. Dette var den 6.
studieturen NiB gjennomførte til regionen. Turen var fulltegna med 17 deltakere (inkl. 3 fra
Estland og 1 fra Sverige). Reiseledere var fylkessekretær i NiB og ornitolog Magnus Ullman
fra Skåne. Turen var lagt opp i samarbeid med den lokale guiden Agustin Ventanas,
medlemmer fra miljøvernorganisasjonen ADENEX og andre ressurspersoner. En ornitologisk
rapport fra reisen, samt en rapport om observerte sommerfugler, ført i pennen av hhv. Magnus
Ullman og Audun Jahren, er publisert på NiB sin hjemmeside. Turen hadde en omsetning på
218 450 kr.
- Under Slåttekurset på Ryghsetra var det 3 gjester fra ADENEX.
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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.
I 2011 ble ytterligere 10 bøker solgt. Samla inntekter fra salg av bøker i 2011 var kr 3 360.
Kr 6 000 er tillagt i rentemidler. Innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.11 er kr
196 668. Det er færre enn 20 bøker igjen for salg.
Øvrig arbeid
- Høringsuttalelse til Buskerudbyen (17.03.11) til ”Planprogram for Buskerudbyen”.
I samarbeid med Holger Schlaupitz (HS), NNV sentralt.
- Brev til Øvre Eiker kommune (15.08.11) vedr. ”Hokksund by – behov for bymarker og
grønne lunger. Langsiktig planlegging av arealbruk.”
- Høringsuttalelse (til FM 29.08.11) til søknad fra Sigdal kommune om ny utslippstillatelse for
Eggedal renseanlegg. Det har også vært debatt på NRK, samt videre kommunikasjon med
kommunen og Fylkesmannen om renseanlegget.
- Høringsuttalelse til Statens vegvesen Region sør (15.09.11) til ”Forslag til reguleringsplan
for E-134 Damåsen-Saggrenda” (Kongsberg kommune). I samarbeid med HS, NNV sentralt.
- Høringsuttalelse til Statens vegvesen Region sør (01.11.11) til ”Konseptvalgutredning for
Rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker”. I samarbeid med HS, NNV sentralt.
- Fylkessekretær møtte for NiB under årsmøtet i Buskerud Natur og Ungdom på Kongsberg
20.11.
- Fylkessekretær deltok under seminar om naturmangfoldloven på Kongsberg 7. og 8.
desember. Arrangør var Fylkesmannen i Buskerud.

Darbu februar 2012
Styret / fylkessekretær NiB
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