i Lier
Årsberetning for 2014
Årsmøtet ble avholdt i Lier Frivillighetssentrals lokaler 4. mars.
Styret har bestått av Erik Jacobsen (leder), Jens Kristian Andresen, Odd Grimm Torstensen og
Tore Wiik. Det har vært avholdt tre styremøter, og styret har ellers hatt jevnlig kontakt pr.
epost.
26. september deltok leder på “Salamandersamling” på Renskaug vertsgård. Etterpå var det
befaring til salamanderdammen på gården og den på Grette gård, samt åpning av
salamanderparken ved Funnesdal i regi av Fylkesmannen i Buskerud. Børre K. Dervo, forsker
i NINA orienterte både der og på Renskaug. Leder deltok også på seminar om naturmangfold
5.- 6.november på Kongsberg i regi av Fylkesmannen.
Naturvernforbundet i Lier har 89 medlemmer ved utgangen av året. Det er 0,4% av Liers
befolkning. Styret oppfordrer medlemmene til å ta den enkle utfordringen med å verve (minst)
ett betalende medlem hver.

Skog
Som dere har forstått, er det en prosess på gang i forvaltningen for utvidet vern av Finnemarka
naturreservat. Vurderingsområdet er vist her:

De gule flekkene er såkalte “kjerneområder”, som er av særlig verdi for biologisk mangfold.
I høst sendte styret i tillegg innspill om ett kjerneområde til sørøst ved store Nykjua.
Miljødirektoratet har opplyst om at skogtaksering ble utført i høst på Statskogs grunn. Når det
gjelder de private eiendommene er taksering blitt utsatt.
Det forventes at et formelt verneforslag blir sendt på høring i 2016.
I brev datert 12. desember meldte Fylkesmannen i Buskerud om at bekkekløfta Glitra (461
dekar) var formelt vernet som naturreservat.
”Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske
mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske
prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel
naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og
flere truete og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.”
Det er Statskog som er grunneier.

Haugerudmyra
Til Miljøutvalget 26. august, stilte leder følgende spørsmål:
Vil Lier kommune pushe på Fylkesmannen i forhold til å få satt i gang tiltak for å få tatt vare
på Haugerudmyra?
Svar fra Rådmannen:
På bakgrunn av forekomsten av myrflangre vedtok kommunestyret i kommuneplanen at
område Haugerudmyra skulle omdefineres til LNF (landbruk, næring, friluft)-område med
hensynssone naturområde for å ivareta artens voksested. For øvrig ivaretas dette av
Naturmangfoldloven som sikrer vern om arten myrflangre. Vi kjenner ikke til at det foreligger
noen konkrete forslag eller innspill om å restaurere området. Dette vil vi ta initiativ til å
undersøke.
Etter dette er skogen rundt myra avvirket til helt opptil Kongeveien, jamfør regulering fra
1972.
Lier kommune v/ landbrukskontoret har konkludert med at hovedhogsten rundt myra har
skjedd i tråd med gjeldende regelverk og sertifiseringsordninger.
Den 29. oktober befarte imidlertid kommunen området. Der observerte de at grunneier har
utvidet eksisterende lysløype og etablert en ny trasé gjennom naturtypen som er registrert i
naturbase. Kommunen konkluderte med at tiltakene på selve myra var fullstendig uakseptable,
og engasjerte floravokter Finn Michelsen til å vurdere inngrepene i forhold til myrflangre.
SABIMAS vurdering etter å ha lest notatet er at dette representerer en sterk forverring av
situasjonen for myrflangrene på myra. Det gjør at det haster mer enn noensinne å få på plass
skjøtsel og bevaringstiltak som monner. Slike tiltak må starte allerede våren 2015. Etter at det
ulovlige inngrepet fant sted, har det vært meningen at Lier kommune skulle diskutere
situasjonen i møte med Fylkesmannen der også SABIMA og N. i Lier skulle være med. Møtet
har ennå ikke funnet sted.

Avfall
Til Miljøutvalget 26. august etterlyste leder en gjenbrukscontainer ved kommunens
avfallsmottak:
Grønne Liers innbyggere kaster mye fint og fullt brukbare ting. Mange ville ha brukt det om
igjen hvis de fikk en ordentlig valgmulighet. For flere år siden etterlyste Naturvernforbundet i
Lier en gjenbrukscontainer ved RfDs avfallsmottak her i Lier. Vi gjorde det i dette utvalget,
men har ikke registrert noen endring. Spørsmålet blir derfor:
Vil Lier kommune sørge for at vi endelig har fått slik container når driften er i gang på
Lyngås?
Svar fra RfD:
RfD er enig med spørsmålsstiller i at gode ombruksløsninger er et svært viktig miljøtiltak.
Dessverre er det arealmessige begrensninger ved dagens stasjon som har gjort at vi ikke har
kunnet tilby dette tidligere. RfD har lenge ønsket å gjøre noe med dette.
På den nye gjenvinningsstasjonen som åpner sommeren 2015 vil innbyggerne oppleve et langt
bedre tilbud. Det vil ikke bare bli en container, men et eget bygg hvor man kan levere
brukbare gjenstander som kan komme andre til nytte.
Økt satsing på ombruk er beskrevet i RfDs selskapsstrategi som et prioritert arbeidsområde,
og gjenvinningsstasjonen i Lier vil være den første i vårt område som får det nye konseptet.
Vi er overbevist om at innbyggerne kommer til å bli svært fornøyde med det nye tilbudet.

Slåtteprosjektet
På oppdrag fra oss har BioFokus kartlagt en kalkrik slåttemark med A-verdi (”svært viktig”)
på plassen Flåret i Merenmarka. Området er dokumentert med registrering av karplanter og
fotografier, og det er laget en oppdatert naturtypebeskrivelse for området. Det finnes en rekke
hageplanter i lokaliteten. Særlig i sør og nordvest har mange arter fortrengt den stedegne
slåttemarksvegetasjonen. Hagelupin utgjør den største trusselen, og har nå også begynt å spre
seg inn på de grunnlendte partiene. Vi vil gjøre forsøk på å fortrenge hagelupin ved gjentatt
slått før blomstring. I år som i fjor klippet vi blomsterstander, som ble brent.
Til tross for mange fremmede arter er størstedelen av det avgrensede området fritt for slike.
BioFokus-notat 2014-20 ble finansiert med midler fra lokallaget (kr 5000,-) og støtte fra
Fylkesmannen i Buskerud (kr 5000,-). Notatet kan lastes ned fra nettet.
19. og 20. juli ble om lag 7 mål slått med ljå av en dugnadsgjeng med folk fra styret og
lokalmiljø. Nøkkelen til å få til engasjement over lang tid, er nettopp at folk fra lokalmiljøet
deltar.
Høyet ble hesjet på tre hesjer og presset til om lag 70 firkantballer av en av våre lokale
medhjelpere. Ansvaret for omsetting av høyet er pålagt bruksforvalter.
I tråd med faglig anbefaling fikk bruksforvalter Borgar Pedersen en hogstmaskin til å avvirke
en stor bestand grantrær samt enkeltstående graner som skygger for enga. Dette ble gjort i
desember d.å.
I 2015 blir det søkt Fylksemannen om midler til innkjøp av en 2-hjuls slåmaskin. Det er
nødvendig med tanke på den fremtidige realismen i prosjektet, som omfatter 20-30 mål
slåttemark og gammel kulturmark.
Leder og Borgar Pedersen deltok på slåttekurset på Ryghsetra 10.-13. juli for å lære og å bli
inspirert. Deltagelsen ble dekket av fylkeslaget.

Tranby natursti 2014
Vedlikeholdsansvarlig Irene Vedaa og Tore Wiik har avgitt følgende rapport:
I samsvar med vedlikeholdsavtalen har vi gjennomført regelmessig ettersyn på stativer,
plakater og retningspiler, plukket søppel og ryddet vindfall. På grunn av hogst/forberedelse
til utbygging på det regulerte industriområdet rundt Aker Solutions, ble det behov for noe
ekstra kvistrydding ved inngangen til post 10.
På sikt bør en regne med at det kan bli nødvendig å legge om stien mellom post 9 Granskog
og post 10 Dyrelivet i en vanndam, og post 9 må kanskje flyttes. Post 10 ligger i skjermsonen
langs Høgdabakken og vil trolig ikke bli berørt, men vi er ikke kjent med detaljer mht.
hvordan planlagt utbygging evt. vil påvirke selve dammen.
Post 2 Gråor ble rasert da det ble kantryddet langs lysløypa i høst. Tiltak for å erstatte denne
posten er utsatt til våren. Til våren er det også behov for noe ekstra vedlikehold/fornyelse av
plakater på hovedtavla. Siste ettersyn på stien i 2014 ble gjennomført 31. desember.
Vedlikeholdsavtalen utløp 31.12. Det forhandles om å videreføre avtalen for en ny 5-års
periode.
Prioriterte saker i 2015
- “Kommunedelplan for Gullaug – planprogram – høringsutgave”
- Innspill til de politiske partiene i forkant av høstens kommunevalg
- Jordvern
- Forberede påvirkning av ny verneforskrift for Finnemarka naturreservat. Blant annet er
dagens jaktpress på skogsfugl for sterkt både i og utenfor reservatet. I tillegg er jakttiden for
lang (19.9.-23.12.) og kommer i konflikt med allmenhetens interesser.
Det er sterkt behov for å endre Statskogs jaktpolicy. Styret vil jobbe med dette. Dagens
praksis er verken i tråd med god viltforvaltning eller allemannsretten.
Statskog står for en skogbrukspraksis i Finnemarka der skog helt ned i hogstklasse III blir
avvirket. Dette er under enhver kritikk, og vi vil forsøke å påvirke dette.
Aktiviteter 1. halvår 2015
9. mars kl. 19: Årsmøte på Lier Frivillighetssentral kl 19
23. mars: Årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud på Kongsberg kl 18.
Lokallaget kan stille med 4 delegater. Åpent for ”menige” medlemmer etter påmelding, men
disse har ikke stemmerett.
9. april: Foredrag om humler i Norge kl 19 på hovedbiblioteket i Lierbyen.
Roald Bengtson, cand.philol. og filosof fra Universitetet i Oslo vil fortelle om humlenes
fascinerende liv og truslene mot deres eksistens. Gratis adgang.
6.-7. juni: Ha “naturstand” under Lierdagene på 3x3 meter i anledning Friluftslivets år!
(Kanskje får vi prisen for beste stand, slik vi gjorde i 2001.)
18.-19. juli (alt. 25.-26.): Gjennomføre slåttonn i Flåret.

Lier, 20. februar 2015,
Styret

