Referat fra årsmøte i Buskerud jordvernallianse 25. november 2015
Sted: Vestsideveien 86, Lier
Tilstede: 11 personer

Sak 1:
a: Valg av møteleder
Per Olav Krekling
b: Innkalling
Godkjent
d: Saksliste
Godkjent
d: Valg av to representanter som skal underskrive protokollen:
Hilde Dahler Nordlid og Nils Kristian Aker

Sak 2: Årsmelding:
Denne ble lest opp av sekretær Kristin Stryken.
Godkjent.

Sak 3: Regnskap:
Denne ble gjennomgått av kasserer Hanne Bredde Vig. Revidert av revisor Hans Solberg.
Godkjent

Sak 4: Forslag fra salen til arbeidsplan for 2016:


Jobbe med konkrete jordvernsaker:
o Samferdsel:
 Riksvei 35 Hokksund – Åmot
 Europavei 134, nye trasèer
 Lierdiagonalen Lier‐Eiker
 Dagslett – Linnes. Liers politikere må komme med nye forslag
 Jernbaneverket ønsker dobbeltspor. Er ikke gitt at de velger å legge det til de
etablerte trasèene.



Forslag om å lage arbeidsgrupper som kan jobbe med konkrete saker, slik at det ikke trenger
å være de som sitter i styret som må ta alt. Lurt å knytte personer som er kjent lokalt til å
jobbe med saker. Arbeidsgruppene kan skrive høringsuttalelser, skrive avisinnlegg, etc…







Ønske om at vi sender ut et nyhetsbrev til medlemmene, slik at det er lettere å vite hva som
skjer; statistikk, utvikling i jordvernsaker, nye jordvernsaker, aktuelle møter…
Styret ønsker tips fra sine medlemmer om de vet om kommende jordvernsaker.
Forslag om å presse på politikere til å etablere mottakssystemer for matjord. Slik det er i dag,
kan masse matjord fra byggeområder dumpes på fyllinga, og det er lovstridig å ta til seg
matjorda og bruke den. Få på plass lovverk som om å etablere godkjente mottaksanlegg;
grunneiere som kan mellomlagre eller bruke matjorda på egen åker. Hans Erik Fuglerud
ønskes som konsulent.
Forslag om regleverk om når man kan kjøre på matjord, dette gjelder spesielt i
anleggsområder der det er matjord som skal kunne brukes videre. Restriksjoner for når man
kan kjøre på jorden for å unngå pakkingsskader. Hans Erik Fuglerud ønskes som konsulent.

Sak 5: Valg:
Valgkomitèens innstilling ble godkjent.
Leder:
Kirsti Marie Lager Lyngås, Lier – gjenvalgt for 1 år

Styremedlemmer:
Per Olav Krekling, Øvre Eiker – på valg i 2016
Hanne Bredde Vig, Drammen – på valg i 2016
Kristin Stryken, Nedre Eiker – gjenvalgt for 2 år
Ole B. Hoen, Øvre Eiker – ny, valgt for 2 år

1. vara:
Dag Arne Roum – gjenvalgt for 1 år
2. vara:
Rønnaug Kristine Slotfeldt, Øvre Eiker – ny, valgt for 1 år

Valgkomitè:
1. Trine Slotfeldt til 2016
2. Hilde Dahler Nordlid til 2017
3. Anders Thorrud – ny, til 2018

Referent: Kristin Stryken
Hilde Daler Nordlid

Nils Kristian Aker

