Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2013
ORGANISASJON:
NiB er fylkeslag av Norges Naturvernforbund (NNV). Årsmøtet 2013 ble avholdt mandag
18. mars på Villars kafé i Vestfossen. Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 23
personer til stede, herav 19 med stemmerett. I tillegg stilte Maren Esmark fra NNV, Jan Erik
Krogh (medlem N. Eiker), Torhild Graversgaard – gjest fra NOF Øvre Eiker lokallag og
fylkessekretær (fs.) i NiB. Valgene ble presentert av fs. på vegne av valgkomiteen. Valgene ga
følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Harald Baardseth
Per Furuseth
Kjell A. Dokka
Tove Hofstad
Roar Carlsen

Funksjon
Periode
Leder - gjenvalg
ett år, på valg i 2014
styremedlem
på valg 2014
styremedl. gj.valg 2 år, på valg 2015
styremedlem
ny, to år, på valg 2015
styremedlem
ett år, på valg 2014

Fra
Modum
Hol
Kongsberg
Lier
Drammen

Varamedlemmer
Martin Lindal
Tov Sandnæs
Herbjørn Skogen

vara
vara
vara

ny, to år, på valg 2015 Hemsedal/Dr
på valg 2014
Nore og Uvdal
ett år, på valg 2014
Kongsberg

Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2014
ett år, på valg 2014

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2013 – 2015
Roar Carlsen
LS-representant
Ikke valgt
Vara
(Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å jobbe for å fremme et kvinnelig varamedlem. På
styremøte i NiB 10. juni tok Wenche Johansen fra Kongsberg på seg dette vervet.)
Valgkomité (innstilles av styret)
Øystein Engen, på valg 2014
Ulla Nordgarden, på valg 2015
Jan Erik Krogh (Nedre Eiker), valgt for 3 år. Foreslått på årsmøtet.
Utsendinger fra NiB, til Landsmøtet i NNV 30.08 – 01.09
2 utsendinger med vara, ikke fremmet. Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge utsendinger.
Styret i NiB har avholdt 5 styremøter i valgperioden. - Wenche Johansen har siden juni deltatt
under møtene. - Øvrig kontakt har skjedd via post, e-post og telefon.
Landsstyrerepresentant: Roar Carlsen har møtt som medlem i landsstyret fra NiB under 2
landsstyremøter og Wenche Johansen på ett.
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Landsmøtet i NNV, Trondheim 30. august – 1. september.
Roar Carlsen møtte som NiBs representant i landsstyret. Per Furuseth og Harald Baardseth var
utsendinger for fylkeslaget. Landsstyrerepresentant for perioden 2011 – 2013 var Roar Carlsen
med Ulla Nordgarden som vara. Roar Carlsen ble gjenvalgt som nytt medlem i landsstyret,
med Wenche Johansen som vara, for perioden 2013 – 2015.
Fra lokallagene møtte Rune Kjeldsen fra Drammen, Torger Hjalmar Ugstad fra Hurum og
Røyken og Unni Engebretsen fra Kongsberg.
Bemanning og kontor, NiB
Fylkessekretær (fs.) Per Øystein Klunderud tok ut lønn for 570 timer i 2013. Tall for de
foregående 5 åra var hhv. 800, 770, 750, 800 og 500. 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 bl.a. prosjektansvarlig for
slåttekurset på Ryghsetra, arbeidet med rovfugl i regi av NiB og fylkeslagets internasjonale
arbeid og studieturer.
Lokallag & kontaktpersoner
Det ble avholdt årsmøter i 4 lokallag i 2013. For lokallagas årsmeldinger og aktivitet vises det
til NiBs hjemmeside, der vil årsmøteinnkallinger og årsmeldinger legges ut.
Na. i Kongsberg: Årsmøtet ble avholdt og laget har fungert med Wenche Johansen som leder.
Na. i Drammen: Årsmøtet ble avholdt og Rune Kjeldsen fortsatte som leder.
Na. i Hurum og Røyken: Årsmøte ble avholdt og Torger Hjalmar Ugstad har vært leder.
Na. i Lier: Årsmøte ble avholdt og Erik Jacobsen har fungert som leder.
Na. i Modum og Sigdal: Årsmøte ble ikke avholdt i 2013. Harald Baardseth har fungert som
leder.
Kontaktpersoner: Hol – Per Furuseth og Hemsedal – Martin Lindal. Kontakt i
Eikerkommunene har vært skjøtta av fylkessekretær og Anne Foss.
Medlemstall
Medlemstall for fylkeslaget per 31.12.2013 (oppgitt fra NNV) er 936. Ved forrige årsskifte var
tallet 980.
Informasjon: Hjemmeside og Facebook for NiB
I 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 2013. Kjell
Arild Dokka har også blitt involvert i arbeidet med hjemmesiden i 2013.
NiB på Facebook. Siden juni 2013 har NiB også vært å finne på Facebook. Tove Hofstad har
jobbet med dette. https://www.facebook.com/NaturvernforbundetBuskerud

PROSJEKTER OG FAGLIG/POLITISK ARBEID
Rovvilt
- NiB deltok i en felles klage med NNV og fylkeslaget i Telemark der kvoten for gaupejakt
vinteren 2013 ble innklagd til Rovviltnemda i region 2 ved sekretariatet. Klagen ble ikke tatt
til følge av MD.
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Barskog
- NiB sendte høringsbrev (30.04.13) til Fylkesmannen i Buskerud (FmBu) i forbindelse med
verneforslag for 9 skogområder i Buskerud.
Vassdrag og vassdragsvern
- Øystein Engen deltok under en befaring av Godfarfoss 17.09, i regi av NVE, og skrev også
historien om Dagalifallene og Godfarfoss (se nettsidene til NIB og NNV). Han gjorde
filmopptak langs Dagalifallene inkl. Godfarfoss i løpet av juni, juli og september. Han lagde
også en kortfilm på 10 minutter om Liervassdraget og anadrom laksefisk.
Samferdsel
- Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom leverte en omfattende høringsuttalelse til
«Kommunedelplan med konsekvensutredning for E 16 Skaret-Hønefoss», datert 14.03.13.
- NiB har avgitt høringsuttalelse – 25.06.13 - til Statens vegvesen Region sør til
«Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2».
- NiB har avgitt høringsuttalelse (11.12.13) til NOW AS’ søknad om ruteløyve mellom
Notodden og Oslo.
Klima- og energiplaner i Buskerud
NiB, ved ansvarlig Roar Carlsen, startet i 2011 med kartlegging av hvordan klima- og
energiplanene for kommunene i Buskerud og for Buskerud fylkeskommune har blitt fulgt opp.
Ulla Nordgarden, Kjell Arild Dokka og Roar Carlsen har deltatt i prosjektet.
Det har vært et omfattende arbeid med gjennomgang og evaluering av samtlige energi- og
klimaplanene i Buskerud. I tillegg har vi stilt hver kommune 12 spørsmål. Hensikten med
prosjektet har vært å undersøke hvordan arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp i
kommunene går. Prosjektet fortsetter i 2014 frem til en rapport fra arbeidet ferdigstilles i mars
2014.
Oljefri-kampanjen
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og
til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Naturvernforbundet bidrar til at dette gjennom oljefrikampanjen (www.oljefri.no). Kampanjen går ut på at Naturvernforbundet sjekker og
forhåndsgodkjenner leverandører som kan tilby produkter og tjenester for å bli oljefri. Når
dette er utført lanseres kampanjen i et område, og de som bor i området kan legge inn sitt
postnummer og få opp en liste over godkjente leverandører.
Naturvernforbundet i Buskerud jobber for å lansere Oljefri i Nedre Buskerud, og søkte derfor
om midler til kartlegging den 28.10.13. Vi søkte Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud
fylkeskommune samt kommunene Drammen, Hole, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre
Eiker, Røyken, Sigdal og Øvre Eiker. Vi har ikke mottatt et eneste positivt svar og har dermed
ikke kommet i gang med dette prosjektet i Nedre Buskerud.
Avfall og forurensning
Styreleder Harald Baardseth har vært ansvarlig for dette fagfeltet. NiB anmeldte en bedrift nær
Langebru ved Hokksund for ulovlig brenning av avfall (foregikk 04.09) og for deponering av
urene eller forurensende masser. Saken ble henlagt av lensmannskontoret.
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Fugletreff Buskerud 2013
NiB inviterte til Fugletreff Buskerud 2013 med heldags møte på Tyrifjord hotell på Vikersund
lørdag 26. oktober. Hovedinnlegg under samlingen kom fra Erlend Rolstad over temaet
«Predasjon på skogsfugl fra hønsehauk og kongeørn”.
Øvrige innslag under møtet var bl.a.: Resultater fra kartlegging av horndykker, jaktfalk,
vandrefalk og kongeørn i Buskerud, samt presentasjon av sjeldne fugler i Buskerud i 2013.
NiB mottok kr 10 000 i aktivitetsstøtte fra Norges Naturvernforbund og kr 7 000 i fondsmidler
fra Norsk Ornitologisk Forening til gjennomføringen. Totalt 29 personer deltok under treffet.
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 2013 er ca. 10
personer knytta til gruppa. Gruppas sekretariat er lagt til NiB v/fylkessekretær. Det ble
gjennomførte 2 samlinger i 2013, - en uformell i kongeørngruppa, samt møtet på Tyrifjord
hotell 26. oktober (se under Fugletreff 2013).
Arbeid med kongeørn i Buskerud fylke 2013
Arbeidet med kartlegging av kongeørn i Buskerud for 2013 ble koordinert av Thor Erik
Jelstad (ikke medlem av rovfuglgruppa), og det er lagt ned et omfattende registreringsarbeid
på arten gjennom året. Flere av medlemmene av gruppa har bidratt. Arbeidet med arten for
2013 ble presentert under fugletreffet på Tyrifjord og hovedtallene er publisert i tidsskriftet
Kungsörnen. Gruppas medlemmer har vært engasjert i flere saker knyttet til skogsdrift,
anleggsvirksomhet og vassdragsutbygging nær hekkelokaliteter og høringsuttalelse til revidert
forvaltningsplan for store rovdyr i region 2. Kongeørngruppa hadde møte på Austvoll på Flå
27-28. september.
Arbeid med vandrefalk i Buskerud fylke 2013
Ansvarlig for arten/arbeidet, Tore Gunnarsen, har gjennomført en fylkesdekkende inventering
også i 2013. Han har fått hjelp av flere av de andre i rovfuglgruppa. Fylkesmannen i Buskerud
støttet arbeidet med 25 000 kr for 2013. Det et presentert en samlerapport for resultatene i
2012 og 2013 i februar 2014.
I 2012 ble det funnet 42 par i Buskerud mens dette i 2013 var redusert til 40 par. Det er en
tydelig tendens til at artens tilvekst i Buskerud nå er i ferd med å avta og kanskje nesten helt
flate ut. I 2012 kom det 71 vandrefalkunger på vingene i Buskerud. Det tilsvarende resultatet
for året 2013 var redusert til 61.
Arbeid med jaktfalk i Buskerud fylke 2013
Det ble gjennomført kartlegging av jaktfalk i Buskerud også i 2013, i regi av Rovfuglgruppa i
NiB. Dette arbeidet har pågått kontinuerlig siden 2009. Lars Egil Furuseth og Per Furuseth har
vært ansvarlige. Arbeidet har i hovedsak gått ut på å kartlegge hekkeplassene, bestanden,
hekkeresultatene osv. Arbeidet i 2013 ble utført i stor grad på lik linje med tidligere år.
Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Buskerud med kr. 10 000. Det er utarbeidet en
prosjektrapport til Fylkesmannen i februar 2014.
Det ble ikke funnet noen nye lokaliteter i 2013, men en antatt lokalitet ble bekreftet som
hekkeplass for jaktfalk, og dermed opererer vi nå med 18 kjente lokaliteter. 17 av disse ble
besøkt i 2013. På 13 av disse lokalitetene ble det funnet jaktfalk eller ferske spor etter den, og
av disse observerte vi 10 lokaliteter med revirhevdende fugl. På 7 av disse lokalitetene var det
vellykkede hekkinger med til sammen minst 11 unger på vingene.
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I november utgaven av Natur&Miljø (NNV sitt tidsskrift) ble arbeidet med jaktfalk i
Buskerud presentert i en større artikkel, og Lars Egil Furuseth bidro med innspill og bilder.
Kartlegging av horndykker
På oppdrag fra FmBu har NiB gjennomført en kartlegging av horndykker i Buskerud. Arbeidet
har blitt utført av Torgrim Breiehagen (ansvarlig) og Per Furuseth, tilknytta rovfuglgruppa.
Det er laget en rapport fra arbeidet, som sammenfatter en kartlegging av hekkende
horndykker i Buskerud i 2013. NiB har mottatt kr 15 000 i støtte fra FmBu til arbeidet.
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 2013 ble ytterligere 8 bøker solgt,
med inntekter på kr 2 560. Kr 5 000 er tillagt i rentemidler. Innestående bokført overskudd fra
prosjektet 31.12.13 er kr 211 428. Det er færre enn 10 bøker igjen for salg.
Øvrig arbeid
- NiB påklaget vedtak om detaljregulering av Eilevstølen i Hol kommune, i brev av 28.03.13.
Klagen førte ikke fram.
- Per Furuseth deltar som representant for Naturvernforbundet i Rådgivende utvalg for
Hallingskarvet nasjonalpark.
- NiB har gitt innspill til Kommunedelplan Nore og Uvdal øst, i brevs form til kommunen
31.10.13.
Arbeid med slåttekurs, kulturlandskap og internasjonale kontakter
Slåttemarka på Ryghsetra
Fra skjøtselsplanen (Kjørmo, K., 2011): Ryghsetra er en landbrukseiendom i Nedre Eiker kommune
med 27 daa slåttemark med verdi A – svært viktig. Eiendommen som helhet er et svært viktig element i
landskapsrommet, og verdiene som er knyttet til den er av lokal, regional og nasjonal betydning. Det er
gammeldags drift med hest og ljåslått helt fram til 1980-tallet som har formet vegetasjonen og skapt
den store diversiteten. Siden 1994 har Naturvernforbundet i Buskerud i samarbeid med grunneierne
Sigrid og Odd Wendelborg (tom. 2012) arrangert årlige slåttekurs for å bevare slåttenga. Ryghsetra ble
i 2011 med i det Nasjonale oppfølgingsarbeidet for handlingsplan for slåttemark.
Verdibegrunnelse: A-svært viktig. Lokaliteten er i god hevd gjennom at NiB har årlige slåttekurs på
stedet. Enga er generelt artsrik og har en god slåttemarksstruktur ved at artene er jevnt fordelt. Enga har
en god kontinuitet.
Det 20. slåttekurset på Ryghsetra
Kurset fant sted i tidsrommet torsdag 11. til søndag 14. juli. Programmet ble gjennomført i
strålende sommervær. Kurset hadde 20 ordinære deltakere, medbringende 4 barn. På
gjestelista var det én person fra Latvia, 3 fra Extremadura i Spania, totalt 5 personer fra
Gyimes i Romania samt 2 personer fra England. Nye grunneiere på Ryghsetra – som bidro
under hele kurset - var Aud Harstad Bakken og Gunnar Bakken. Under festmiddagen på
lørdag ble 79 personer servert. Det ble gjennomført åpen dag, - Slåttegilde -, på lørdag 13. juli
i tidsrommet 13 – 16, med ca. 60 eksternt besøkende (totalt var 120 personer til stede). Som
en markering av det 20. slåttekurset ble det gjennomført en konsert i enga med jentegruppa
Halvsøstra.
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Rekordavling!
Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Stort sett alt graset ble hesja.
Pressing fant sted 1. august. Resultatet ble 329 baller á 20,5 kg, dvs. ei avling på ca. 6,75 tonn
høy, og av meget god kvalitet. - Dette er på linje med det vi hadde i toppåret 2012! - Hele
avlinga ble omsatt umiddelbart. Årets kurs hadde en omsetning på 175 600 kr.
Arbeid på Ryghsetra, ekstra midler fra DN/Fylkesmannen i Buskerud
NiB mottok på seinhøsten 2011 midler fra Fylkesmannen i Buskerud/Direktoratet for
naturforvaltning, til konkrete tiltak på Ryghsetra og knytta til slåttekurset. Arbeidet ble
avsluttet i 2013: Skigarden ned mot vannet samt mellom vei og låve, ble ferdigstilt. Heftet
«Insekter og andre småkryp i enga på Ryghsetra» ble ferdig i april. Entomolog Arne Fjellberg
var forfatter. Heftet, på 40 sider i A4 format og i farger, ble trykket opp i 300 eks. 100 eks.
gikk til Fylkesmannen i Buskerud, mens øvrige blir brukt av NiB i arbeidet med slåttekurset
og andre aktiviteter tilknytta kulturlandskapet.
Internasjonalt
Transilvania, Romania
I samarbeid med organisasjonene ADEPT (www.fundatia-adept.org/) og Pogany-havas
(www.poganyhavas.ro) gjennomførte NiB en studietur til Transilvania 24. juni – 3. juli. Turen
var fulltegna med 20 personer. Hovedtema for turen var botanikk, entomologi og biologisk
mangfold i kulturlandskapet, samt besøk til 3 ulike kulturer. Overnattinger skjedde i Viscri
(4), Gyimes (2) og Magura (3). Turen hadde en omsetning på 182’ kr.
NiB støtta arbeidet til Pogány-havas i 2013 med 1 000 euro. Det ble levert en prosjektsøknad,
og det er også levert informasjon om bruk av midlene. 5 personer fra området deltok under
slåttekurset på Rygshsetra.
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. NiB støttet i 2013 driften av
kurs- og leirstedet La Fontanita med 1 000 euro.
Under Slåttekurset på Ryghsetra var det 3 gjester fra ADENEX, og under reisa til Transilvania
var det 4 deltakere fra regionen.
Darbu februar 2014
Styret / fylkessekretær NiB
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