
EVIKS 

Fondsstyret 

 
 

Protokoll fra fondsstyremøte 1-20. 

 

 

Dato: 

Sted: 

Arkiv: 

Tirsdag 07. desember 2020, kl. 09.00-11.00. 

Eidsfoss VBA 

  

 

 

Status 

Til stede: 

 

 

 

 

Adm.: 

 

Vidar Ullenrød, Thomas Sveri, Anne Bjørg Rian og Øivind Kleven 

Øivind Kleven deltok ikke i behandling av søknad 2020-01 og 2020-08 

og Vidar Ullenrød deltok ikke i behandlingen av søknad 2020-2 

grunnet inhabilitet. 

 

Tanja Breyholtz. 

 

 

FS 01-20: Godkjenning av innkalling og saksdokumentene Å 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

FS 02-20: Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/19). Å 

Innstilling: Godkjennes.  

Vedtak: Godkjennes.  

   

FS 03-20: Orientering aktuelle saker Å 

Innstilling: Til orientering.  

Behandling: 

Vedtak: 

Det ble gitt orientering om aktuelle saker. 

Til orientering. 

 

 

FS 04-20: Økonomisk oversikt Eikerenfondet. Å 

Innstilling: Til orientering.  

Behandling: 

Vedtak: 

Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet. 

Til orientering. 

 

   

FS 05-20: Retningslinjer til Fondet og habilitet Å 

Innstilling: Til orientering.  

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt 

habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det 

tildeles midler 

Godkjennes. 

 

   

 

FS 06-20: 

 

Søknader til Eikerenfondet 2021. 

Å 

Innstilling: Godkjennes.  

Behandling: 

 

 

 

Vedtak: 

Daglig leders innstilling ble godkjent med noen presiseringer til 

enkelte søknader. Oversikt over vedtak i den enkelte sak følger 

protokollen. 

 

Godkjennes. 

 

   

FS 07-20: Eventuelt Å 

 

 

Neste møte: Ikke 

avtalt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

Ikke avtalt. 

 

 



 Vedtak søkere til Eikerenfondet pr 01.11.20 for 2021. 
Nr/ 

Side 

nr. 

Søker Adresse Kontakt-

person 

Tema for 

 søknad 

Beløp Kort vurdering  Innstilling 

Fondsstyret 

Vedtak  

Fondsstyret 

2020-

1 

Eikeren 

Fiskevernforening  

og Eiker Båtforening 

Bjørn-Egil Kristoffersen 

Nøstetangen 5 

3300 Hokksund 

eikern@eikernfiskevern-

forening.net 

Bjørn-Egil 

Kristoffersen 

Søppelplukking i 

Fiskum-vannet og 

Eikeren 

Fjerne søppel og 

rydding i gytebekker  

 

Totalsum 

50000,- 

 

 

 

15000,- 

 

65000,- 

Søppelplukking i vann, 

strandsone og bunn i 

strand hvor det kan 

nåes. 

Rydding langs 

gytebekker 

Tiltaket dekkes av 

retningslinjene i fondet. 

 

Tilskudd betales i 

etterkant av oversendt 

dokumentasjon / 

timelister etc. 

 

65 000,- 

 

65 000,-  

 

Tilskudd betales i 

etterkant etter 

nærmere tilsendt 

dokumentasjon.   

 

Dokumentasjonskrav 

avklares med revisor. 

2020-

2 

Øvre Eiker 

kommune 

v/ Vegard Knutsen 

 Vegard 

Knutsen 

Støtte 

farekartlegging av 

forurensningsrisiko 

av 

drikkevannsressursen 

i Eikeren 

230 000,- Dette oppfattes som et 

positivt tiltak og et 

prosjekt i tråd med 

fondets formål. 

230 000,- 230 000,- 

 

2020-

3 

MS Eikern 

venneforening 

helgeni3@broadpark.no Helge Nilsen Rense Eikeren for 

tømmer - spesielt ved 

Eidsfoss 

Omsøkt beløp skal 

dekke leie av MS 

Eikeren 2 turer av 4 

timer samt lastebil 

for bortkjøring. Det 

beregnes for øvrig 

egeninnsats i 

prosjektet. 

70 000,- Dette oppfattes som et 

positivt tiltak, men med 

vel så stor interesse for 

andre aktører 

eksempelvis innehavere 

av båter. Det foreslås 

derfor at Eikerenfondet 

støtter prosjektet med 

kostnaden til 

bortkjøring av tømmer 

og at det forutsettes at 

andre interessenter kan 

bistå med beløp knyttet 

til innsamling av 

tømmeret. 

Prosjektet må 

dokumenteres før 

utbetaling av midler. 

 

Inntil  

Kr 25 000,- etter 

dokumenterte 

kostnader til 

bortkjøring. 

Inntil  

Kr 25 000,- etter 

dokumenterte 

kostnader til 

bortkjøring. 

2020-

4 

Kim Lande Kim.j.lande@gmail.com  Årlig plukking av 

plast på jorder etter 

nedpløying av plast 

fra 

Kr 100 000,- 

plastplukking 

Kr 200 000,- 

til montering 

Dette oppfattes som et 

positivt tiltak, men 

fondet gir ikke støtte 

direkte til investeringer. 

Dugnadsstøtte gis i 

ettertid til lag / 

foreninger etter 

oversendt 

Inntil kr 20 000 for 

2021 innvilges til 

støtte for 

plastplukking ved 

  



jordbærproduksjon 

samt montering av 

rister ved 

bekkeutløp. 

 

av rister i to 

bekkeutløp 

 

Investering knyttet til 

rister i bekkeutløp 

anbefales således ikke å 

støttes. Imidlertid 

anbefales å støtte 

faktisk plukking av 

søppel som 

dugnadsarbeid, men 

etter dokumentasjon 

over utført arbeid 

(timelister) med direkte 

utbetaling til lag eller 

foreninger når dette er 

utført. Det forutsettes at 

arbeidet koordineres 

med berørte grunneiere 

dersom flere er berørt. 

dokumentasjon. bruk av lag og 

foreninger.  

 

Fondet opplyser om 

muligheten for også 

å søke kommende år. 

 

Tilskudd betales i 

etterkant etter 

nærmere tilsendt 

dokumentasjon.   

 

Dokumentasjonskrav 

avklares med revisor. 

2020-

5 

Roger Humlebrek 

 

Skarru Gård  

Hakavikveien 16 

3322 Fiskum 

 

Roger 

Humlebrek 

 

Søknad om støtte til 

utprøving i praksis 

av om kompost og 

kompostpreparater 

kan bidra til å 

redusere avrenning 

av jord, 

næringsstoffer og 

plantevernmidler 

Kr 296 500,- 

av en total 

kostnad på 

Kr 379 000,- 

Øvrig dekkes 

av 

egeninnsats 

Dette oppfattes som et 

interessant prosjekt, 

men prosjektet er også 

landbruksmessig 

interesse. Det 

oppfordres til at 

landbrukets SMIL-

midler eller tilsvarende 

ordninger inngår i 

prosjektet for å få til et 

spleiselag mellom 

interessegruppene i 

prosjektet.  

 

Kr 148 250,- (50 % 

av omsøkt beløp) 

innvilges under 

forutsetning av at 

prosjektet 

fullfinansieres med 

midler fra 

landbruksinteressene 

Kr 148 250,- (50 % 

av omsøkt beløp) 

innvilges under 

forutsetning av at 

prosjektet 

fullfinansieres med 

midler fra 

landbruksinteressene. 

 

2018-

4 

Miljøoptimaliserende 

tiltak i Loeselva 

 

Ingjerd Loe 

loeingj@gmail.com 

Ingerd Loe Opprensking av 

Loeselva 

1 152 000,- Positivt at elveløpet 

renskes. Imidlertid er 

det mange flere 

interesser i dette 

prosjektet enn 

miljøoptimalisering 

knyttet til 

drikkevannsinteressene. 

Andre brukergrupper / 

interesser bør delta i 

finansieringen. 

Eikerenfondet bør i så 

måte delta med en 

andel. Det forutsettes at 

prosjektet 

fullfinansieres før 

100 000,-  



utbetaling av midler.  

2019-

4 

Miljøoptimaliserende 

tiltak i Loeselva- del 

2 

 

Ingjerd Loe 

loeingj@gmail.com 

Ingerd Loe Opprensking av 

Loeselva 

500 000,- Det vises til tidligere 

behandling av søknad 

2018-4 (se ovenfor). 

Det foreslås å 

videreføre bevilgningen 

i 2018 for 2019 til 2020 

med de samme 

forbehold og krav som 

tidligere vedtatt. 

Søknad 2019-4 erstatter 

således 2018-4. 

100 000,-  

 

2019-

4 

Miljøoptimaliserende 

tiltak i Loeselva- del 

1 

 

Ingjerd Loe 

loeingj@gmail.com 

Ingerd Loe Opprensking av 

Loeselva 

Beløp 

ukjent 

I søknad fra 2019 - 

Miljøoptimaliserende 

tiltak i Loeselva- del 2 

fremkommer at eget 

skriv vedrørende 

praktisk gjennomføring 

og finansiering av tiltak 

– del 1 for 2019 

ettersendes etter ny 

befaring med NVE og 

Øvre Eiker kommune 

06.11.2019.  

 

Ytterligere 

dokumentasjon er ikke 

oversendt. 

Avslås  

 

2020-

6 

Miljøoptimaliserende 

tiltak i Loeselva- del 

1 

 

Ingjerd Loe 

loeingj@gmail.com 

Ingerd Loe Opprensking av 

Loeselva 

Tidligere innvilget 

beløp til delprosjekt 

2 omsøkes til å 

dekke delprosjekt 1. 

Kr 100 000,- Fondet har tidligere 

avslått støtte til 

delprosjekt 1, men med 

forbehold om 

fullfinansiering og 

formelle godkjenninger 

støttes delprosjekt 2. 

Tidligere vedtak 

opprettholdes. 

 

Avslås Maks 25 % av 

prosjektets kostnad 

begrenset oppad til 

kr 100 000,- bevilges 

totalt til delprosjekt 1 

og 2.   

 

Det forutsettes 

fullfinansiert samt 

formelle 

godkjenninger for 

tiltaket. 

2015-

3 

2019-

3 

2020-

7 

Spredt avløp Hof 

kommune 

Tilsynet for spredt avløp 

i Lier 

Nina Rukke Tidligere godkjent 

søknad 

0,- Tilsynskontoret har 

oversendt 

dokumentasjon på 

utført arbeid. Detaljert 

økonomioversikt er 

ikke oversendt. Dette 

avventes før endelig 

Tidligere bevilget 

ramme frigis. 

Tidligere bevilget 

ramme frigis. 






