Årsmelding 2019
Årsmøtet 2018
Årsmøtet var på Kleivstua den 23. januar 2019. Det var 38 oppmøtte hvorav 27 var grunneiere.
Representanter fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Hole Kommune og Landbrukskontoret var også
tilstede.
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Styremøter
Grunneierutvalget har hatt 7 styremøter i 2019. I tillegg har Knut, Øivind og Knut deltatt på 4 møter i
arbeidsutvalget.

Budsjett
I 2019 har grunneierutvalget ikke blitt tildelt nye midler, da det har vært igjen penger fra 2018.

Kantrydding og beitepussing
Grunneierutvalget synes vedlikeholdskostnadene til beitepusser/krattknuser har vært for store, og
har derfor i høst solgt både beitepusseren og krattknuseren.
Det gis imidlertid fremdeles 50% tilskudd for å leie inn noen til å utføre kantrydding.
I tillegg har vi i 2019 gitt engangstilskudd til de grunneierne som ønsker å investere i beitepusser selv.
3 grunneiere har benyttet seg av dette, og mottatt kr. 10.000,- i tilskudd.

Pionerblanding
Satsen for blomstereng utgjør nå kr. 1.000,- pr. dekar, og det ble totalt sådd 175 dekar. Ny rekord!

Fremmede arter
Ole Henrik Brekke fra Statens Naturoppsyn har luket fremmede arter i kulturlandskapet. Han plukket
78 søplesekker med Kjempespringfrø og 15 sekker Kanadagullris. Totalt ble det levert 1050 kg
planteavfall.

Skjøtsel Vakerbekken
Roar Langbråten har påbegynt hogst langs bekken fra Vollgata mot Vaker. Så snart føret tillater det
vil arbeidet fortsette.

Mudreprosjekt Vakerbekken og Myrabekken
Det er gjort avtale med entreprenør Åsmund Pettersen og Sønn AS om å mudre opp Myrabekken fra
Pumpehuset ved Stein til fangdammen hos Harald Hurum, og Vakerbekken fra Pumpehuset ved Stein
opp til «Vestigardsbrua» i Vollgata. Prosjektet påbegynnes februar/mars 2020.

Infoskilt
Infoskiltet er montert på Halvdanshaugen og sti over jordet er slått to ganger i løpet av sommeren.
Skiltet som står ved parkeringen på Stein er reparert.

Sosial kveld
8. november inviterte vi til sosialt samvær på stabburet på Bjørke, 20 stykker tilstede.

Gamle stedsnavn
Arbeidet med innsamling av gamle stedsnavn er avsluttet. Det er samlet inn mange navn, og disse
skal nå digitaliseres på kart.

Humusprosjektet
Humusprøver tas hvert år på 10 eiendommer. Vi har i år bedt Norsk landbruksrådgivning om å lage
en statistikk for å vise utviklingen så langt i prosjektet. Denne vil bli lagt ut på nettsiden.
Beitedyr
Det var 30 sauer og 15 skottefe på beite i Steinsvika i sommer. De gjør en meget god jobb med å
holde vegetasjon nede. På Bjørke har det vært 5 hester. På Mo har det vært både hester og kuer og
på Bjørnstad har det vært kuer.
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