
 

 

Referat fra årsmøte i Steinssletta kulturlandskap 

 
Sted:  Kleivstua 
Dato:  22.01.2014, kl 1730 
 
1. Velkommen 
Jan Fredrik Hornemann (leder for grunneierutvalget) åpnet møtet og ønsket velkommen.  
 
2. Valg av ordstyrer 
Arild Hungerholdt ble valgt til ordstyrer. Det er 22 stemmeberettigede som er tilstede på årsmøtet. 
 
3. Humler og bier på Steinssletta ved Åsmund Tysse, Fylkesmannen i Buskerud 
I 2013 ble det gjennomført en registrering av humler og bier på Steinssletta. Registreringene ble 
gjennomført av Biofokus. Det foreligger en rapport fra disse registreringene. For å bedre 
levevilkårene til humler, bier og insekter kan følgende tiltak være aktuelle: mer blomsterplanter, så 
rødkløver/honningurt, plante selje, rydde gamle beiter, tynne og åpne skog, små «slåttemarker». For 
de spesielt interesserte kan et insekthotell være tingen! 
 
4. Jordstrukturfeltet ved Nerstein, Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud 
Det ble anlagt et forsøksfelt sommeren 2013, på ca ett mål, som ble tilsådd i midten av juni. Noen 
plantearter har en egen evne til å gjenskape liv i «død jord», såkalte pionerarter (vintervikke, 
honningurt, blodkløver). Målsettingen er å øke innholdet av humus i jorda, slik at dette på sikt kan gi 
bedre avlinger. Foreløpig er resultatene ikke helt klare. 
 
5. Midtdelere på Steinssletta 
Det ble orientert kort om status i planprosessen. Alle rundkjøringene som lå inne i planen er nå tatt 
ut, det samme med forbikjøringsfeltene. Alle kryssene og ferdselsmulighetene skal visstnok 
opprettholdes slik om i dag. Det ligger trolig an en utvidelse av vegen (3 meter) uten fysisk midtdeler 
(blir langsgående striper med ruglefelt) i løpet av 2015. 
 
6. Årsmelding 
Denne er sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet. Det ble en kort gjennomgang av årsmeldinga. 

Ingen merknader eller kommentarer til årsmeldinga. Årsmeldinga ble godkjent. 

 

I forvaltningsplanen for Steinssletta kulturlandskapsområde fremgår det av punkt 5.1; 

«Rammevilkårene for aktiv drift er optimale fra naturens side i dette området. Det anses derfor ikke å 

være nødvendig med spesielle tiltak ut over de generelle virkemidlene i landbruket, verken på kort 

eller på lang sikt, for å sikre et aktivt landbruk». Det ble reist spørsmål om dette bør endres, for å 

møte utfordringer bl.a. med humlebestand og jordpakking. Styret vil følge opp dette fremover. 

 
 
  



 

 

7. Regnskap 
I 2013 fikk Steinssletta kulturlandskap tildelt kr 960 000 ,-. Av disse fikk grunneierutvalget disponere 
kr 153 807,- 
 
Saldo 01.01.2013:  kr 57 824,48,- 
Inntekter:  kr 153 846,00,- 
Utgifter:  kr 192 723,25,- 
Saldo per 31.12.2013 kr 18 947,23,- 
 
Ingen merknader eller kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent.  
 
Grunneierutvalget oppfordret alle til å søke om tilskudd til tiltak , husk å lage kostnadsoverslag. Jan 
Fredrik Hornemann påpekte at grunneierutvalget ikke er med når søknader om tilskudd fra de 
enkelte eiendommene skal behandles.  
 
Steinssletta kulturlandskapsområde har kommet med innspill for nytt budsjett i 2014 på kr 
1 130 000,-. Årets tildeling er foreløpig uklart. 
 
8. Nye vedtekter 
Det ble foreslått to endringer i vedtektene:  
 
6. Årsmøtet avholdes innen utgangen av november 
Forslag til endring: Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar 
 
7. Vedtektene vedtas og endres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. 
Forslag til tillegg: Vedtektene vedtas og endres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte på årsmøte. 
 
De foreslåtte endringene av vedtektene ble godkjent. 
 
9. Valg 
Anders Strande, leder for valgkomiteen, redegjorde for hvem i styret som er på valg. Samtlige i styret 
har stilt til gjenvalg. Revisor er på valg, og har stilt til gjenvalg. I valgkomiteen er Anders Strande på 
valg, og ønsker avløsning.  
 
Følgende personer ble valgt ved akklamasjon: 
 
Leder:  Jan Fredrik Hornemann 
Styremedlem:  Arild Hungerholt 
Styremedlem:  Knut Bjella 
 
Revisor:  Rolf Christian Johansen 
 
Valgkomite:  Helge Bihli leder og Sven Bjørnstad. 
 
 
Referent: Heidi Skagnæs. 

Møtet hevet kl 1855  
(Kvelden fortsatte med middag og uformelt samvær) 


