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Drammens Sportsfiskere 
Vannmiljøutvalget 

 

     
 

Årsberetning 2016 

 
På styremøte 27. april ble følgende styre valgt: 

Hans Støvern (leder) 

Petter Øijord (nestleder),  

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (kasserer) 

Truls Hafslund (styremedlem) 

 

Truls Hafslund har siden trukket seg fra Vannmiljøutvalget. 

 

Øivind Juul Nilsen (medlem) 

Sari Cunningham (biolog og aktiv bidragsyter, men ikke medlem) 

Lars Erik Moen (nytt medlem) 

 

Holmen 

Høringsbrev vedrørende oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn  
av planprogram for Holmen, Drammen kommune. 11. mai 2016 

 
Damtjern ved Lierskogen 
Høringssvar: Detaljregulering Saga – Gjellebekk, Pillefabrikken, 31.10.2016 

Store sprengnings- og  utbyggingsarbeider er i år gjennomført ved Hølaløkka tett 
inntil vannet på nordsiden. Det er fare for ytterligere forurensning av et vann 

som allerede er i økologisk ubalanse.  
 

Slottet, Storsand 
Høringssvar: Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand – varsel om utvidelse 

av planområdet og høring og offentlig ettersyn av planprogram., 11.05.2016. 
 
Jernbane Drammen-Vestfold 

Høringssvar: Intercity Drammen-Kobbervikdalen – Kommunedelplan med KU til 
off. Ettersyn, 26. august 2016 

Vi ba om å få tilsendt bystyrevedtak i 1991 om restaurering av bekker som er 
lagt i rør. Vi fikk tilsendt bystyrets vedtak  29. april 1991 om Kommunedelplan 
for Drammenselva. 

 
Klopptjern 

3 befaringer: 17. juli, 4.september og 2. oktober. Dugnad 8. og 9. oktober for å 
hogge ned trær som sperret for utsikten fra sørenden av vannet. Fjernet søppel i 

og ved vannet. Noen tømmerstokker måtte bli igjen fordi de var tunge og 
uhåndterlige. 
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Klopptjern etter at dugnaden var ferdig. Foto: John Tollefsen 
 
 

Våre ønsker: 

 åpne bekken som er lagt i rør fra Klopptjern forbi paviljongen og lage en 
gytegrop. 

 fjerne steinfyllingen som deler tjernet i to og erstatte den med en bro.  
 ha med skoleklasser for undervisning i naturen. 
 foreta en biologisk undersøkelse av plantelivet i tillegg til dyrelivet i en 

salamander-dam mellom Klopptjern og Prins Oskars utsikt. 
 

Møte med Ellen Hønsi på Glitrevannverket 21. november 2016: 
Hønsi opplyste at dammen etter analyse har behov for å få påstøpt en innvendig 

plate og at det vil bli etablert et overløp på nordsiden av demningen. Dette vil 

medføre: 

 Gjenåpning av bekkeløpet (uten gytemuligheter) ned mot 

Klopptjernbassenget hvorfra bekken allerede går åpent i dagen ned mot 

Frydenbergdammen.  

 Huset på nedsiden av dammen blir fjernet. 

 Den bratte stien opp til Kanonveien blir stengt. 

 Overløpet vil danne et fall og en kulp skal etableres på nedsiden for å ta i 

mot vannet.   

 Dagens mulighet i det lukkede overløpet til å regulere vannstanden er 

begrenset til 0,5 m. Det nye overløpet vil bedre muligheten til 

flomdemping. 

 Dammen skal revurderes hver 15 år, men behovet for  nedtapping skal 

vurderes til en 30-års periode om dykking kan være et alternativ. Et 

problem er at oppfylling av vannet vil ta flere år om ikke Glitre-vann kan 

benyttes. Det må avklores og det er en kostbar affære.  
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VMUs svar: 

 Tiltakene ikke synes å være i strid med aktuelle DS-forslag eller 

kulturminnevernet. 

 Vårt forslag om åpent avløp (i traseen til det lukkede røret forbi 

paviljongen) er ikke ment som flomdemping, men natur-rehabilitering og 

kan ikke erstatte det overløp som nå er under etablering. 

 Våre fysiske tiltak er ikke avhengig av samtidighet, men vi vil ha felles 
interesse av å utbedre bratt adkomst for tunge kjøretøy/gravemaskin. 

 

 
Overføringsfiske fra Hvalsdammen til Klopptjern søndag 18. september 

Vannmiløutvalget utførte el-fiske i bekken som går fra Myrdammen og 
Landfalltjern til Hvalsdammen. 57 1-somrige, 21 2-somrige, 3 3-somrige og to 
gytefisk ble overført til Klopptjern hvor både store og små fulgte spent med på 

frigjøringen av fisken. 
Fra tidligere hadde vi gjennomført 2 befaringer: 27. juni og 17. juli. 

  

El-fiske i Myreseterbekken. Foto: John Tollefsen 
 

Lierstranda 
Befaring av Blåbringebærstranda med tanke på søppelrydding og søke om 

økonomisk støtte fra Plastreturs miljøprosjekt. Søkt om støtte 5. desember 2016. 
https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastreturs-A 
 

https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastreturs-A
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Blåbringebærstranda. Foto: John Tollefsen 
 
Styremøter 

27. april 
16.juni 

11. juli 
22. august 
12. oktober 

 
Møter med NJFF Buskerud v/Knut Johan Ruud og Anne-Mette Kirkemo 

20. november 
13. Desember 
NJFF Buskerud har etablert et eget Vannmiljøutvalg med utgangspunkt i mye av 

det arbeidet VMU-DS allerede har gjort. VMU-DS deltar på møtene i VMU-NJFF 

Buskerud som gjelder for hele Buskerud. 

Store oppgaver for 2017 vil være å gi høringssvar på fornyet konsesjon av 
vannkraftverk og å hindre rotenonbehandling av Drammensvassdraget for å 

utrydde gyro. 
 
Intervju med Petter Øijord  

Intervju om Miljøforhold i Drammensfjorden og Drammenelva 8. august 2016 
Utført av Ragnhild Sjoner Syrstad v/Menon Economics 

 
Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 
Naturmangfoldloven – verneområder og artsforvaltning, 6. april, 2016  

Akvatiske økosystemtjenester, Norsk vannforening, 16. april 2016 
Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning, Oslo og Bærum 

elveforum, 27. april 2016 
Temakveld om vannkraft i Vest-Viken, FNF Buskerud, 2. mai 2016 
Restaurering av vassdrag og våtmarker 2016, Norsk vannforening, 30. - 31. 

august 2016 
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Forum Finnemarka, Glitrevannverket, 9. september 2016 
Seminaret Aktuelle vannrelaterte FoU-prosjekter ble avlyst pga for få påmeldte. 
Workshop om tilskuddsmidler for frivillige organisasjoner, Buskerud 

fylkeskommune og Forum for Natur og Friluftsliv, Buskerud, 26. september 2016 
Politisk påvirking for natur og friluftsliv. 28 september 2016 

OOF Jubileumsseminar Marka og de grønne lungene. Er det plass til alle? 17. 
oktober 2016 
Storørreten – en glemt nasjonalskatt, NJFF, 23. - 24. november 2016 

 
Korrespondanse 

Miljøplastforurensning fra kunstgressbaner, brev til Drammen, Lier, Nedre og 
Øvre Eiker og Modum kommune,  18. oktober 2016 
 

Pressemeldinger 
Pressemelding vedrørende oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 

planprogram for Holmen, Drammen kommune. 23. mai 2016 
 
Sjøørretprosjektet Kjøsterudbekken 

Skrevet søknad om støtte til kjøp av ekkolodd for undersøkelser av sjøørretens 
vandringer i Drammensfjorden fra NJFF. Denne er ikke sendt til NJFF fordi vi 

trenger å alliere oss med master-studenter i biologi som kan utføre til dels 
tidkrevende målinger og analyser i tillegg til å skrive rapporter. 

 
Drammensfjorden og elva 
Kun aktivitet i forbindelse med Holmen som beskrevet over.  

Som vist på http://prosjekt.fylkesmannen.no/rendrammensfjord/ : 
Miljøprosjektet Ren Drammensfjord får ikke økonomisk støtte fra 

Miljødirektoratet til miljøovervåkning av Drammensfjorden i 2016. Det er opp til 
kommunene som sogner til Drammensfjorden å betale for overvåkingen. 
 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/rendrammensfjord/



