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RESTAURERING AV KLOPPTJERN 

Vi viser til brev kommuneplan Drammen (arealdel) er bl.a adressert til: 

Drammen kommune med kopi til Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud 

Fylkeskommune NJFF Buskerud, 16. februar 2015. Vi siterer følgende fra 

brevet: 

2. Klopptjern ved Drammen 

Siden det ikke foreligger data for kjemisk tilstand i vannet, har man 

begrenset mulighet til å fastsette økologisk tilstand. Kjemiske og 

biologiske undersøkelser må gjennomføres i forbindelse med fremtidige 

tiltak. 

Vannet har sirkulasjonsproblemer på grunn av en steinfylling som deler 

vannet i to. Dette medfører økt økologisk belastning, og fyllingen må 

derfor fjernes og erstattes med en bro. 

Vannstanden synker i perioder på grunn av uregulert tapping med opptil 

en meter. Dette medfører sterkt press og varmestress på arter som fisk  
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og kreps. Dårlig sirkulasjon og lav vannstand reduserer 

oksygenmetningen og virker forringende på økosystemene. 

Gjenåpning og restaurering av utløpsbekken må gjennomføres for å sikre 

gyte- og oppvekstsvilkår. 

Klopptjern er et mye benyttet og viktig rekreasjonsområde for 

lokalbefolkningen. Spesielt er vannet en viktig pedagogisk arena for barn 

og unge. 

Vannet og området har behov for et naturoppsyn som hindrer faste 

bosettinger i sommerhalvåret. 

Vi går ut fra at brevet ble sendt til vassdragsansvarlige i både Drammen 

kommune, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Imidlertid har det gått 2 

år uten at vi har fått svar. Vi sendte et nytt brev til Natur, kultur, idrett og 

fritid i Drammen kommune 6. januar i år, men svaret vi fikk ga ingen 

beskrivelse av hvordan våre forslag vil bli hensyntatt. 

Vi har dessverre ikke funnet noen tiltaksplan for Klopptjern i 

vannportalen: http://www.vannportalen.no/vestviken  Imidlertid finnes 

dette på vann-nett.no: http://www.vann-

nett.no/portal/Water?WaterbodyID=012-5637-L     

Siden vi ikke føler at vi kommer noen vei med Natur, kultur, idrett og 

fritid i Drammen kommune, ønsker vi å møte vassdragsansvarlige hos 

Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune hver for seg eller 

begge samtidig. 

 

Med vennlig hilsen 

Petter Øijord     John Tollefsen 
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