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Tilstede:  
Offentlig institusjoner:   
Bjørn Ringstad   Drammen kommune 
Espen Lysaker   Nedre Eiker kommune 
Dag Præsterud   Modum kommune 
Lise-Berith Lian   Buskerud Fylkeskommune 
Olav Thøger Haaverstad Fylkesmannen i Buskerud  
Grunneiere   
Ivar Rustad    Statskog 
Sverre Hennum   Nedre Eiker Grunneierlag 
Hans Edvard Ovenstad   Oddevald og Meren grunneierlag  
Hans Solberg   Lier Bondelag 
Wiggo Andersen   Lier bondelag  
Sverre H Renskaug  Lier skogeierlag 
Jan Henrik Aasland   Ytre Lier bondelag 
Knut Birkeland   Finnemarka beitelag 
Organisasjoner  
Thomas Andre T. Sveri  FNF Buskerud 
Linda Verde    DNT Drammen og Omegn 
Anne-Mette Kirkemo  NJFF Buskerud 
Petter Øijord    Drammen Sportsfiskere  
Martin Lindal   Naturvernforbundet i Buskerud 
Erik Jacobsen   Naturvernforbundet i Lier 
Anne Sørensen   Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud 
Tom Helgesen   Drammensmarkas venner  
Hans Petter Vila  Drammensmarkas venner 
Hans Støvern    Drammen friluftsforum 
Øivind Kristensen   Buskerud idrettskrets 
Hytteforening  
Magne Grønvold  Solberg hytteeierforening 
Kai Ekstrøm    Drammensmarka Hytteeierforening 
 
Arild Eek, Renato Coco  Glitrevannverket 
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Referat møte i Forum Finnemarka -  
en samarbeidsarena for helhetlig bærekraftig forvaltning av naturområdene begrenset 
av Tyrifjorden/Holsfjorden, Lierelva og Drammenselva  

 

Dato: Tirsdag 16. oktober 2018 

Tid:  kl 18.30 – 21.00  

Sted:  Friluftslivets hus, DNT Drammen. Nedre Storgate 10.  
Møteleder: Arild Eek 
Referent: Renato Coco / Ragnhild Leirset  
 

 
1. Linda Verde, DNT Drammen ønsket velkommen til Friluftslivets hus og fortalte litt om 

bakgrunnen og intensjonen med huset. Dette er møtelokaler som stilles til 
disposisjon for frivillige lag og foreninger og skal fungere som et samlingspunkt.  
 
Arild Eek, Glitrevannverket åpnet forumet og hadde opprop. Det var 28 tilstede, med 
representanter fra grunneiere, offentlig sektor og frivillig sektor, se forøvrig listen på 
s. 1.  

 
2.  Lise-Berith Lian, rådgiver friluftsliv Buskerud Fylkeskommune, gjennomgikk 

«Friluftslivskartlegging i Buskerud. Hvordan kan vi bruke resultatene?». Kartleggingen 
er igangsatt for å gi kommunen et virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta 
arealer for friluftsliv. På bakgrunn av kartleggingen foreligger det nå et temakart 
friluftsliv i naturbasen (naturbase.no). Kartet er ikke juridisk bindende men skal 
vektlegges ved kommunal planlegging. Ved bruk av ulike kartlag i naturbasen kan 
eventuelle konfliktområder synliggjøres. Det er viktig at kommunene synligjør hvilke 
skjønn som ligger til grunn om det igangsettes tiltak i et friluftsområde med høy 
kvalitet. Finnemarka er et veldig aktuelt område å utarbeide en regional sti- og 
løypeplan for.  
Se for øvrig vedlagte presentasjon.  

 
3.  Linda Verde, styreleder i DNT Drammen og Omegn presenterte «Bynært friluftsliv i 

Finnemarka». Å stimulere til bynært friluftsliv er særlig viktig med tanke på eldre, 
småbarnsforeldre og flerkulturelle. Det gir økt mulighet til å gi ulike turgrupper et 
tilbud i nærområdet. Særlig vellykket blir det når man kan kombinere kultur, natur og 
tur. Godt samarbeid med kommunene, grunneierne og ikke minst dyktige og 
engasjerte dugnadere er premissgivende for å få til tilretteleggingen for nærfriluftsliv. 
Det er fortsatt planer for noen flere hytter, Damhuset og Damslett, begge ved 
Nerdammen. Det er ikke planlagt noen flere skiltprosjekter, og det er 
dugnadsmannskap knyttet til alle løypene. Turistforeningen ser at nærfriluftsliv 
nytter. Der det tilrettelegges for nærfriluftliv, strømmer folk til.    
Grunneiere bekrefter at de ser økt bruk av marka. De har en bekymring for at det blir 
for stort press på enkelt områder. Bjørn Ringstad, Drammen kommune, ser at det er 
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økt press på Finnemarka av besøkende fra Asker/Bærum fordi det ryktes om gode 
turmuligheter. De er svært fornøyd med innsatsen DNT Drammen gjør med 
tilrettelegging for nærfriluftsliv. Arild Eek foreslår at kommunen legger opp til 
kvalitative tellepunker for å kartlegge bruken, tilsvarende det Lier kommune har (se: 
http://lieropplevelser.no/turtellere/ ). Dette ble støttet av flere.  
Knut Birkeland, beitelaget, etterlyser flere ferister for å hindre dyra å følge de stadig 
bedre tilrettelagte veiene. 

 
4.  Ivar Rustad, Statskog, presenterte tanker om «Statskog og friluftsliv i Finnemarka 

2018»  
Statskogs ordtak er «Vi gir deg naturen». Med det ønsker de å tilrettelegge for 
friluftsliv. Det gjøres blant annet ved å tilrettelegge med parkeringsplasser, 
informasjonsskilt, utleiehytter, åpne gapahuker og selvfølgelig salg av jakt- og 
fiskekort. Det ble uttrykt takknemlighet for godt samarbeid med kommuner og 
frivillige organisasjoner og da særlig Drammen sportsfiskere. Det legges ned 
betydelige dugnadstimer fra alle som brenner for friluftsliv i Finnemarka. Det ble 
påpekt at «sammen får vi til mye mer».  
Utsiktsbua «Gjevlekollbua» ble åpnet med stor festivitas i 2018. Dette har vært en 
stor satsing. Det har kommet noe kritikk på arkitekturen (massivtre) og også i forhold 
til slitasje og søppel når det utvikles et slikt turmål. Samtidig viser jo slitasjen og alle 
hyggelige meldinger på facebook at mange setter pris på å ha et slikt turmål og for å 
kanalisere ferdsel og opprette et turmål har det vært et svært vellykket prosjekt. Nå 
er de i gang med å restaurere Fallet for å tilby en koselig plass å nyte nista si på for 
barnefamilier og andre, i passe gåavstand (6 km), fra parkeringen på Rustanveien. 
Videre er det planer for å plassere ut steinbord og benker etter modell fra Sølvverket 
i Kongsberg. Statskog er åpne for gode forslag for kanalisering og tilrettelegging for 
friluftslivet også videre.  
Dag Præsterud, Modum kommune, påpeker utfordringer med søppel og slitasjen når 
det tilrettelegges for mange brukere. I sommer har det også vært spesielt 
utfordrende med fare for skogbrann (det gjelder generelt i utmark).  
Statskog mottok en del klager om for grov pukk på skogsbilveiene i sommer, særlig 
fra syklister. De tar kritikk på valg av pukk. I en våtere sommer ville pukken ha lagt 
seg bedre. Grunneiere var fornøyd med valg av pukk.  
Kai Ekstrøm, hytteeierforeningen, lurte på hvilke motiv er det for å sette ut benker? 
Bjørn Ringstad, Drammen kommune, sier at benker fungerer godt som turmål og 
kanalisering. Anne Sørensen, NOF, ser benker som et godt nærmiljøtiltak. Thomas 
Sveri, FNF Buskerud, påpeker at andre nasjonaliteter har andre tradisjoner der bord 
og benker fører til økt friluftsliv og større bruk av naturen. Ivar Rustad sier de har fått 
mange gode tilbakemeldinger på benkene der de er satt opp. 

5. Olav Thøger Haaverstad, Fylkesmannen i Buskerud, om «Foreslått utvidelse av 
Finnemarka naturreservat – høringsinnspill og tilrådning»  

Finnemarka naturreservat ble opprettet i 1993, og nå foreligger det planer om en 
utvidelse gjennom frivillig vern og vern av Statskog, som har vært ute på høring. 
Vernet er interessant fordi det ikke er kjent større naturskogområder på det sentrale 

http://lieropplevelser.no/turtellere/
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Østlandet i samme høydedrag dominert av gran, og med samme forekomst av 
rødlista naturtyper og forskjellige kalkskogtyper og rikmyrer. Området er vurdert til å 
være nasjonalt verneverdig. Det kom inn totalt 30 innspill på oppstartsmeldingen og 
høringen. Hvordan de ulike innspillene er ivaretatt, se vedlagte presentasjon. En 
forvaltningsplan skal sluttføres i kort tid etter vernevedtaket. Vernevedtaket 
forventes i 2018 eller starten av 2019, men er avhengig av at det oppnås enighet med 
de private grunneierne.   

6.  Relevante planer fra kommunene:  
Bjørn Ringstad, Drammen kommune: Drammen har startet å gruse opp veier særlig 
med hensyn til eldre turgåere. Vasshella dam (ligger i Nedre Eiker, men eies av 
Drammen) kommer til å bli rehabilitert.  
Espen Lysker, Nedre Eiker kommune, har ikke nytt å melde.  
Dag Præsterud, Modum kommune, Modum er ferdig med friluftskartleggingen og har 
sendt det videre. De opplever en del konflikter når områder blir mer tatt i bruk, 
særlig er dette knyttet mot syklister. De har hatt laserscanning av marka, noe som 
har gitt et veldig godt grunnlag for detaljkart.  
Arild Eek for Lier kommune: de ønsker å ha med seg flere samarbeidspartnere for å få 
bedre mobildekning i Finnemarka. Meld direkte tilbake til Lier om interesse.  

 
 7.  Åpen post 

Her ble det en diskusjon om hvordan grunneiere og brukere og kommuner kan bli 
bedre så alle interesser hensyntas.  
Deltagerne er positive til opprettholdelse av forumet og at møte en gang i året er 
passe intervall.  

 
 


