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1 Innledning 
DS-Fiskestell har igjen hatt et innholdsrikt år, det framgår av en fyldig årsrapport. Det er lagt  

ned et betydelig antall dugnadstimer innen fiskekultivering, og vi har deltatt på en  

del arrangementer der vi bidrar til å gi allmenheten gode naturopplevelser samtidig som vi  

markedsfører vårt arbeid innen fiskekultivering.  

 

På årsmøtet i DS-Fiskestell 12. januar 2016 ble følgende medlemmer gjenvalgt for 1 år i 

styret: 

Tor Andreassen – kasserer 

Truls Hafslund - materialforvalter 

Lloyd Arne Nilsen – styremedlem 

Hans Olav Sørumengen – styremedlem 

 

På årsmøtet i DS i mars 2014 ble følgende medlemmer valgt: 

Per Ivar Gundersen – nestleder 

John Tollefsen - sekretær 

 

2 Mannskapsliste 
Nye medlemmer i DS-Fiskestell:   

De som ikke har vært aktivt med i Fiskestell er strøket fra mannskapslista. 

Antall aktive medlemmer er 53. Se kap. 12.1. 

 

Nye medlemmer: 

Bjørn Espegard 

Nils Petter Kaalen 

Ingvild Mehren Nystrøm 

Egil Solberg 

 

3 Avholdte fellesmøter 
- Årsmøte 12. januar 

- Vårmøte 14. april. 

- Hyggekveld ved Lelanghytta 28. – 29. august. 

-     Høstmøte 1. desember. 

 

4 Økonomi 
DS-Fiskestell har en sunn økonomi. 
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5 Fiskekultivering 
 

5.1 Blektjern 
Lag: John Tollefsen og Roar Hansen  

Medgått arbeidstid:18 timer 

 

Et godt besøkt tjern hvor lokalbefolkningen både bader og fisker. Jevnlig søppelrydding er 

nødvendig. Krepsefiske er ikke tillatt og plakater er satt opp. Ingen ulovlig krepsing er 

observert. 

 

Storfisk tatt i Blektjern som jeg har målt / veid 

13. mai:vekt: 650 gr. lengde:. 38 cm, K-faktor 1.18 

 

Det ble satt ut i Blektjern 325 2.-somrig ørret samme helga som det ble satt ut ørret i 

Drammensmarka, dvs 15. september. 

 

30. mai: Det var en del folk rundt vannet, men kun en fisker. Det var sol og blikkstille slik at 

muligheten for få ørret i tjernet var minimal. Kl.20.00 så fiskeren en ørret.nær land og marken 

tok den med en gang. Vekt 1025 gr, lengde 44 cm, K-faktor 1.20, en svært feit fisk. Dette var 

en hunn - mye rogn - skulle nok ha gytt denne høsten. Jeg har ikke veid/målt såpass stor fisk i 

Blektjern på mange år. 

 

5.2 Dammyrdammen og Kårevann 
Lag: Per-Ivar Gundersen med flere 

Medgått arbeidstid:4 timer 

 

 Tynnefiske er ikke utført i Kårevann i 2016. 

 

Det er observert ørret på utløpsbekken i oktober. Det bør vurderes noen enkle tiltak i 

utløpsbekken slik at det blir mulig for ørret å gyte. Kanskje vi bør tilføre bekken noe mer 

gytegrus. Siste måling av pH var 6,0. Det bør vurderes manuell kalking da Kårevann ikke var 

med på kalkingsplan for 2016. 

 

Dersom det er midler til innkjøp av kalk, er det en grei jobb å tilføre dette i innløpsbekker. 

Mulig vi forsøker med ruser i Dammyrdammen i 2017 siden bygging av demningen er 

fullført. Vi benytter da ruser som er brukt i Kårevann. Prøver å få tak i en båt som kan 

benyttes til rusefiske i Dammyrdammen. 

 

5.3 Drammensmarka 
Lag: Tor Andreassen, Petter Øijord, John Tollefsen med flere. 

Medgått arbeidstid: 70 timer 

  

Vannprøver er blitt innhentet for Fylkesmannen i Buskerud i tillegg til at alle «store» vann i 

Drammensmarka er prøvetatt og målt med eget pH-meter. Tabell i kap. 14.1 viser resultatene 

av pH-målingene.  

 

Krepsing er ulovlig i Landfalltjern, Klopptjern og Blektjern og det er ikke observert krepsing i 

år. 
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Området er flittig brukt av allmenheten, og vi legger ned mye innsats her, blant annet 

overføringsfiske og settefisk. Se kap. 6. 

 

5.4 Dypingen 
Lag: Ole Ellevåg og Lars Kornerud med flere. 

Medgått arbeidstid: 4 timer 

 

Befaring og vannprøver.  

 

5.5 Elgskottjern 
Team: Erik og Simen Steenberg Jonassen og Jan Hovland,  

Oppfisket ørekyte: Ca. 6000 stk 

Overført ørret: 114 stk (Overført til Langevann) 

Medgått arbeidstid: Ca. 60 timer:  

 

Jobben med utfisking av ørekyte fortsatte også i år. Ruser ble lagt ut litt sent i år, i slutten av 

juli. Fangsten er god ved første tømming hvorpå antall oppfisket ørekyte som vanlig synker 

raskt på de neste tømmingene. Fangsten av ørekyte gikk litt opp i forhold til fjoråret.  

De som fisker i vannet får som regel alltid bra med ørret, men fisken er fortsatt forholdsvis 

småfallen, men en og annen bra fisk innimellom. 8-10 ørret på 1-2 timers tur er vanlig. Vi får 

flere fisk på rundt 30cm med tilfredsstillende kvalitet, men også mange på 15-20cm som er 

magre. 

Snitt K-faktor er i år målt til 0,93 som er ned fra fjoråret. Dette er snittet fra 6 stk fisk som ble 

tatt på flue tidlig i sesongen og 8 stk fra august. K-faktor varierer mye, fra 0,82 til 1,14. 

Generelt kan vi trygt si at noen fortsatt er veldig magre, mens andre har en meget god kvalitet.  

 

Tabell K-faktor ørret 

År 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

0,93 0,97 0,90 0,91 0,94 0,85 

 

Antall og størrelse på overføringsfisk 

År 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

114 stk 6-20cm 150 stk 5-15cm 

39 stk 15-25cm 

23,9cm 21,0cm 20,4cm 18,5cm 

 

Tabell oppfisket ørekyte 

År 2016  2015  2014 2013 2012 2011 

6000 stk 4700 stk 7500 stk 8000 stk 7400 stk 4200 stk 

 

For å få full effekt av rusefisket etter ørekyte bør dette utføres i 2 perioder av 2 uker. Vi har 

hittil bare klart en periode, men førsøker videre også neste år. Dette er et evighetsprosjekt som 

må fortsettes kontinuerlig, hvis ikke vil vannet fort falle tilbake til gammel standard. Med 

hjelp av noen ivrige juniorer håper vi å øke aktiviteten til neste år. 

 

Ruser + el.fiske i bekken i gytetiden resulterte i 114stk ørret som ble overført til Langevann. 

El.fiske ble utført 22. oktober. El.fiske viser seg mye mer effektivt enn rusefiske og vil være 

det vi satser på fremover. 
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Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

5.6 Langevann 
Team: Erik Steenberg Jonassen og Jan Hovland,  

Oppfisket ørekyte: 0 stk 

Utsatt ørret: 114 stk (Overført fra Elgskottjern) 

Medgått arbeidstid: Ca. 20 timer:  

 

Vi har i år brukt veldig lite tid på Langevann. Arbeidet med vannet har i all hovedsak bestått 

av noe søppelrydding i tillegg til overføringsfiske. Vi har kun hatt 1 fisketur til vannet som 

ikke ga noe fisk. 

Under el. fiske på bekken mellom Langevann og Elgskottjern i begynnelsen av gytetiden så vi 

også i år mange store flotte ørret. Vi stopper el. fiske når vi kom inn på gyteområdene for 

ørreten fra Langevann. I Langevann bruker ørreten, som tidligere beskrevet, øvre del av 

utløpsbekk til Elgskottjern som gytebekk. 

Vi tror ørreten har store problemer med å komme seg tilbake til Langevann etter gyting og det 

er ønskelig å se nærmere på mulighet for å hjelpe fisken tilbake event. stenge utløp i 

gytetiden. 

 

5.7 Flaggervann 
Lag: Tormod Knudsen med flere. 

 

Lite, men stor fisk. Tilsyn og vannprøver. 
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5.8 Sandungen 
Lag: Jan Erik Knudsen med flere. 

Oppfisket abbor: 107kg  snittvekt: 21,5g 

Medgått arbeidstid: 96 timer 

 

5.9 Guritjern 
Lag: Ole Ellevåg og Lars Kornerud med flere 

Medgått arbeidstid: 48,5timer 

Oppfisket abbor: 17 kg og ca. 2 liter rogn 

 

Utsetting av ruser startet 1 mai i år og det ble utført 6 røktinger frem til 5. juni, utfallet ble ca 

17kg småabbor og ca 2 liter rogn. Snittlengden på abboren var ca 15cm, det ble i år også en 

del ørret i rusene og de fleste lå på 20-25cm og var slanke. Ser ikke nødvendigheten av 

rusefiske i Guritjern i 2017, satser heller på Dypingen. Det har også blitt noe flytting og 

henting av båter og tatt vannprøver fra noen vann. Har hatt vareopptelling på ruser til 

Guritjern hvor det var en del som måtte vrakes. Båt ved Guritjern overføres til Dypingen. 

 

Telling av fisk på Guritjernsbekken ble utført, var kanskje litt lite vann.  

 

5.10 Glitre 
Lag: Borgar Pedersen og Truls Hafslund 

Laget har gjennomført 39 tilsynsturer med til sammen 156 timer. 

Finneklipping og utsett av 800 stk. settefisk – 23 timer 

Stamfiske – 72 timer. 

 

Laget har byttet roller slik at Borgar Pedersen har overlatt laglederjobben til Truls Hafslund.  

 

Generelt har aktiviteten i Glitreområdet økt når det gjelder leirslagning, sykling og 

motorferdsel. Fritidsfisket er tilsynelatende noe lavere enn tidligere, selv om det de senere 

årene også har vært liten aktivitet på dette området. 

 

På grunn av økt menneskelig aktivitet er det blitt mer forsøpling i området som vi har fjernet. 

Spesielt blir det liggende igjen emballasje etter mat og drikke, energitilskudd, sykkelslanger 

og toalettpapir. Noen tomflasker og engangsgriller og annen søppel er også fjernet. 

 

Fettfinneklipping av 800 stk. 2-somrige ørret fra DOFA samt utsetting av disse i Glitre ble 

gjennomført den 24. september av fem personer fra DS-Fiskestell. Ørreten ble satt ut på fem 

forskjellige steder. Det er ønskelig at en representant fra Glitrevannverket er med på utsetting 

av settefisk fra neste sesong. 

 

Stamfisket med dugnadsmannskaper fra Fiskestell kom sent i gang på grunn av liten 

vannføring i Sandungselva. Det var uvanlig mye groe (alger) i elva og på gyteplassene. 

DOFA fikk i år 1,2 liter rogn. 

 

Noen spesielle hendelser i rapporten fra tilsynet: 

 

29.4: Telt ved Trulsodden. To engelsktalende personer. 

12.6: Tre personer teltet ved Båthuset nedenfor Damhagan. Kom fra Eiksetra. 
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25.6: En bil ved Båthuset. To personer drikker kaffe – med matkurv. De hadde nøkkel til 

bommen, men ingen kjøretillatelse. 

16.7: Telt ved Båthuset. Familie med barn. 

17.7: Lavvo ved Mørkbråtan. Bil, ATV og motorsykkel parkert i traktorvei. Ingen 

kjøretillatelse. Registreringsnummer notert.  

21.7. Telt ved Båthuset. En person kom kjørende fra Sylling og hadde ikke sett noen 

informasjonstavler. 

27.7: Tre gutter badet i Hundvika. De hadde gått fra Krokstadelva. 

9.8:   Fem personer lå i hver sin gapahuk ved Gorbuvika. Tilsynet var med Svein Kjenner fra 

Glitrevannverket ned til disse (fremmedspråklige) og ba dem rydde leiren. 

28.8: Telt ved Støa. Et par hadde gått fra Sponevollen og hadde ikke sett informasjon om 

teltforbud. 

18.9: Skogbrann ved Elgskottjern. Truls meldte til brannvesenet ca. kl. 16:20. Ringte fra 

Dammen. Møtte brannvesenet ved Glitrebommen for å låse opp. Viste vei fram til 

brannstedet. Brannvesenet kom fra Sylling. 

Forsterkninger kom fra Drammen og var ved Saga ca. kl. 20:30. Borgar kjørte foran og viste 

disse vei fram til Tretjerna ved Elgskottjern.  

Truls lot bommen stå oppe for at brannbilene og eventuelt forsterkninger kunne kjøre inn og 

ut. Noen hadde låst bommen sent på kvelden slik at brannvesenet ikke kom seg ut igjen. De 

hadde ikke nøkkel og måtte ringe Knut Birkeland i Lier beitelag for å få låst opp bommen. 

Etter denne hendelsen sjekket Truls forholdene for mobildekning (med Telenor) i 

Glitreområdet og fant ut at det er dekning utenfor døra ved Glitreplassen.  

21.10: Organisert sykkeltur for et firma med ca. 20 personer. Bil parkert nedenfor 

Glitreplassen hvor det var stopplass for gruppa. 

 

Det er et stort problem med telting ved Glitre. Skilting med informasjon bør settes nær 

bommene. 

 

5.10.1 Fettfinneklipping hos DOFA 24. september.  

Deltakere: Terje Ove Brown, Jan Erik Nielsen, Jan Erik Knudsen, Truls Hafslund og John 

Tollefsen.  

 

Prosedyre: frakte fisken i håv fra anlegget til et kar med bedøvingsvæske, la fisken ligge i 

karet noen minutter, ta opp en og en fisk og klippe øvre fettfinne med saks, slippe ut fisken i 

et annet kar, frakte fisken i håv til kar på tilhenger.  

 

Truls Hafslund, Jan Erik Nielsen og John Tollefsen frigjorde fisken på fem forskjellige steder 

i Glitre. 
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Fettfinneklipping 

Foto: John Tollefsen 

 

5.11 Lelangen 
Lag: Jan Erik Nielsen, Ronny Hansen og Øyvind Bjerknes 

Oppfisket abbor: 53.1kg snittvekt 28.0g 

Medgått arbeidstid: 80 timer 

 

Tynningsfiske og vannprøver.  

 

Fra Øyvind Bjerknes: En kar fra Drammen har fått to store fine ørreter i Lelangen. Den ene 

var på 1,2kg og den andre på 1,5kg. De var i fin kondisjon, røde og fine. De jeg har fått de to 

siste årene har vært reine fjellfisker, røde og fine. Da er det vel bare å fortsette med rusene til 

våren. 

 

5.12 Svarttjern 
Lag:Jan Erik Nielsen 

Båten som ble brukt til tynnefiske er fjernet. Kun vannprøve til Fylkesmannen, ellers ingen 

aktivitet. 

 

5.13 Grunnvannet ved Saga 
Lag: Roar Hansen 

Siden vi prøvefisket dette vannet i oktober 1976, er det gjort svært lite med vannet - bortsett 

fra at vi i i noen år fisket med ruser etter abbor. Det er alt for mye ørret i vannet. Siden Georg 

Bråten Sjåstad døde, er det svært få som fisker i vannet. Det er nok ikke bare små fisk som er 

årsaken, det har etter hvert blitt vanskelig å komme til. 

 

En innløpsbekk fra Indre Elgtjern som er privat. 

 

Det har alltid vært tilfredsstillende pH i vannet selv om det aldri har blitt kalket. 
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Etter at det kom bru over innløpsbekken, kan nok gytefisken til tider har vanskelig for å 

komme frem 

 

Dette er et "myrvann" som blir mindre og mindre for hvert år. Jeg tror at årsaken til at ørreten 

har dårlig K-faktor at det for dårlig med næring. 

 

Det er skikkelig bilvei helt fram til bekken - har det noen hensikt å legge ut gytegrus i en bekk 

hvor lengden på ørret ligger på max. 25 cm? 

 

Noen andre må overta Grunvannet fra 2017. La dem få en båt og f.eks. 20 små teiner og så 

kan de overføre 20-22 cm ørret til andre vann i marka. 

 

5.13 Nordområdet 
Lag: Tormod Knudsen, Lloyd Nilsen, og Hans Olav Sørumengen med flere. 

Medgått arbeidstid: 100 timer 

 

Nordområdet er fra Lårvika og Sandtjern i nord til Sørsneisa i sør. 
 

Pene tjern nord: mye fisk pga gytebekk 

Pene tjern midtre: lite fisk pga mange fiskere. Ulovlig hogst til bålbrenning.                       

Pene tjern søndre: mye fisk. 

Ulstjern: tilstrekkelig med fisk. 

Lille Elgtjern: tilstrekkelig med fisk. 

5.14 Store Bomla 
Lag: Hans Olav Sørumengen 

 

Det har ikke vært utført noe jobb på Bomla i 2016, kun tatt vannprøver og hatt tilsyn, 

vannstanden er nå stabil så vi får håpe dette har en positiv effekt på byttedyra til ørreten så 

den blir feit og fin. 

 

5.15 Sandtjern og Lårvika 
Lag: Lloyd A. Nilsen og Nils Petter Kaalen 

 

28. mai ble det gjennomført overføringsfiske med strømapparat fra bekkene ved Saga, 

Sneisene og bekken mellom Store og Vesle Nykjua.  Kun 14 fisk ble fanget, lite vann må ta 

skylden for dette. 13 stk deltok på dugnaden denne dagen, kjempebra. Fisken ble båret opp til 

Lårvika samme dag, i tillegg er det 10. september satt ut 100 stk 2- somrig fisk fra DOFA. 

Fisken var i veldig god form tross lang transport fra Landfaldtjern via Djupengrop.  Svein 

Halaas, John Tollefsen og Lloyd tok den turen. 

 

Har besøkt vannet 4 ganger i år, kun noen vak er observert ( stor fisk ) . Vannprøver tatt både 

vår og høst, pH vår: 5,7. Pent og ryddig rundt vannet . 

 

Har besøkt Sandtjern 3 ganger i år. Vannet ser ut til å ha en bra balanse, med fisk av 

forskjellig størrelse, og god pH-verdi. Ingen utsett av fisk i år. Lite søppel og ellers pent og 

ryddig rundt vannet. pH- verdi vår : 6,4 
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Flere fiskere etter at gangavstand fra bom har blitt kortere. 

 

 
Foto: Lloyd A. Nilsen 

 

5.16 Vesle Bumla 
Lag: Morten Bille med flere. 

Oppfisket abbor: 7,45 kg  Snittvekt: 124 g 

Medgått arbeidstid: X timer 

 

Stor abbor og liten ørret. Båten beholdes ved vannet inntil videre. 

 

5.17 Sandungselva 
Lag: Lars Erik Moen, Bjørn Espegard, Borgar Pedersen 

Medgått arbeidstid: 32 timer 

 

Se også: 

Fisketelling: kap. 8.5 

Stamfiske: kap. 8.7 

Bekkerestaurering kap. 11.4.1  

 

Flere befaringer av Sandungselva er gjennomført. Noe søppel er fjernet. 

 

Det ble registrert en del mindre flomskader på terskler for gytegrus og andre restaurerte 

områder. Disse skadene er delvis opprettet ved at en del store og mindre stein er lagt tilbake i 

tersklene på gytefeltene Gullfaks A og Gullfaks B. Det er behov for tilførsel av noe gytegrus 

samt ytterligere forstrekning av tersklene på disse stedene – i tillegg til på Snøhvit-feltet. 

 

Fangarmen som skal lede vann inn i kanalen til Ekofisk-feltet var ganske sterkt skadet av 

flom. Denne ble i stor grad reparert. 

 

Det ble foretatt en utvidelse og fordypning i inngangen til en nyanlagt sidebekk – 

Guttebekken som renner inn i en dam ved elva nær Sandungsbrakka. Denne dammen var 

tidligere innestengt, men fungerer nå som oppvekstområde og tilholdsted for ørret. Det er en 

ulempe at minken har reir i en fjellknaus like ved. 
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Under fisketellingen i Sandungselva den 11. oktober ble det kun registrert 11 smolt av ørret 

(1-3-somrige). Det lave antall fisk skyldes etter alt å dømme noe problemer med el-apparatet 

og dårlig sikt på grunn av skyer og motlys. 

 

 
Fra venstre: Marius Moen, Thomas Espegard, Bjørn Espegard 

og Lars Erik Moen. Foto: Borgar Pedersen 

 

Dårlig sikt og mye algevekst i elva under el-fisket gjorde at det var vanskelig å holde seg på 

bena. Noe som også kan ha hatt innvirkning på resultatet av tellingen. Det ble behov for å 

tømme både gummistøvler og vadere for vann. 

 

 
Thomas og Bjørn Espegard tømmer gummistøvler. Foto: Borgar Pedersen 
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Den 17. oktober ble vi oppmerksomme på en røys med kvist og plank som stengte elva i 

svingen nedenfor Sandungsbrua. Noen hadde laget et stengsel for vann og fisk. Det var 

rivningsmaterialer etter vedlikeholdsarbeid på brua, samt store steiner fra veiskuldra og kvist 

som var benyttet for å lage en demning i elva. Dette ble ryddet og kjørt bort med bil den 20. 

oktober. 

 

 
Planker som var lagt i Sandungselva 

Foto: Lloyd A. Nilsen 

 

Vi har etter en søknad i år mottatt kr. 25.000,- fra Norges Jeger- og Fiskerforbund til 

delfinansiering av restaureringstiltak på Sandungsdemningen. Dette temaet har versert i 

mange år da demningen er i svært dårlig forfatning. Det er de senere årene gjennomført flere 

befaringer med grunneier, Glitrevannverket og DS-Fiskestell. Detaljer om bakgrunn og 

forslag til tiltak er beskrevet i søknaden. Det vises også til en artikkel om saken av Roar 

Hansen i Sportsfisker՚n nr. 5-2016 side 7 og 8. 

 

5.18 Størrtjern 
Lag: Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 10 timer 

 

Vannprøve og tilsyn. 

 

5.19 Himmerikstjern 
Lag: Tore Jørgensen med flere. 

Medgått arbeidstid: 5 timer 

 

Vannprøve og tilsyn. 
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5.20 Tretjerna 
Lag: Tore Jørgensen med flere. 

Medgått arbeidstid: 30 timer 

Vannprøve og tilsyn. 

 

Etter avtale med Tore Jørgensen som egentlig er ansvarlig for Tretjenna overførte vi også i år 

noe fisk til disse vannene. 

 

22. oktober fanget vi noe ørret i 

Dypingsbekken (fra Vrangla) og 

overførte til Tretjenna. 

 

Midtre Tretjenna fikk følgende fisk: 

30 stk 30-38cm 

 

Nedre Tretjenna fikk følgende fisk: 

25 stk 5-10cm 

 

Vi har ut over dette drevet tilsyn og 

rydding ved vannene på vår vei til 

Elgskottjern og Langevann. I begge 

disse vannene er det kommet 

varierende tilbakemeldinger. Generelt 

bra fiske på forsommeren, om enn 

noe mager fisk, særlig i det nedre 

vannet. Litt utpå sommeren og 

seinsommeren er imidlertid fisken i 

veldig fin kondisjon. 

 

Mvh 

Erik Steenberg Jonassen 

med hjelp av juniorene Simen, 

Vebjørn og Petter 

 

 

Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

5.21 Vrangla 

Lag: Tor Andreassen og Øyvind Ramberg 

Oppfisket abbor:1357 abbor  Snittvekt 27,9 gram. 17,5liter rogn. 

Medgått arbeidstid: 58 timer 

Størrelsen på abboren ved tynnefiske minker årlig. Stor ørret. Demningen er restaurert slik at 

vannstanden er høy og stabil. Bekken er mellom Lille Vrangla og Vrangla er oversvømt. 

Mindre gytemuligheter? 
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5.22 Garsjø 
Lag: Roar Hansen, Sverre Langeng, Robert Sørlie og Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 106 timer 

Oppfisket abbor: 4698 stk, 134 kg, snitt 28,5g 

 

Vi har i år brukt 50 små ruser og 1 stor ruse, smårusene fisket bra i år. Vi ønsker oss 25 stk 

nye småruser til 2017, 

Det er i fra 2008 – 2016 tatt opp ca 37.700 abbor som utgjør ca 1400 kg (ref. Roar H.), men 

det er mye å tynnfiske opp enda. 

Det er også fanget noe ørret, men disse er også små enda (20-25cm). Det er godt besøk av 

familier rundt vannet og ved gapahuken. 

 

Takk til alle som har bidratt.  

   

Roger Aune 

Lagleder 

 

Fra Roar Hansen:.Da det bodde fastboende på Eiksetra, alle med etternavnet Tveten, ble det 

både lystret og fisket med garn. Jeg var"sur" på, dette men det viste seg at dette var det eneste 

riktige med de gytebekkene som er i Garsjø. Da alle falt fra, ble det etter kort tid for mye ørret 

i vannet og det ble heller ikke noe bedre da det i september 2011 ble pøset ut 3700 2-somrig 

fisk i vannet. 

Under fisketellingen 9-10-2013 og 16-10- 2013 fikk vi et resultat som forteller det meste, 

ingen bekker i marka var i nærheten. Liseterbekken og Grunnvannsbekken burde vært fysisk 

stengt slik at fisken ikke kom opp bekken for å gyte. Alternativt som de gjør på bekken inn i 

Elgskott, sette ut ruser og overføre fisk til andre vann i marka. Dersom man får stengt disse 2 

bekkene, er det kun 2 igjen - disse blir gjerne bunnfryst om vinteren og således ingen fare for 

ny-rekruttering. 

 

Min far ble pensjonist i 1975 og de bodde på hytta i mange år - gjerne fra mai til september 

mnd. og ifølge hytteboka hadde de ikke noe problemer med å holde seg med ørret (både stekt 

og kokt ). De siste 4-5 årene har jeg ikke fått en eneste brukbar ørret i Garsjø. 

 

Spesielt Liseterbekken er helt avhengig av at demningen på Løken renner over. 

Grunnvannsbekken får vann både fra Lelangen og Svarthavna, så der er det større 

slingringsmonn. 

 

Det er mye humus i Garsjø, men pH har alltid vært bra fordi det er kalk i fjellet hvor bekken 

renner mellom Løken og Garsjø, 

 

5.23 Løken og Vrangen 
Lag: Hans Olav Sørumengen, Marit Høisveen med flere 

Medgått arbeidstid: 60 timer 

Oppfisket abbor: 2908 Snittvekt: 35g 

 

Først en stor takk til Unni Veiby som har bidratt med mange timer, Marit Høisveen og Terje 

Ove Brown som har en tur hver seg. En litt kald og fuktig vår gjorde jobben litt strevsom til 

tider, men stort sett mest moro. Årets tall er som følger:  

antall abbor 2908 stk. som veide 82,91 kg med et snitt på 35 gram, ca 8,5 liter rogn, jobben 

ble gjort på 60 timer.  
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Det har blitt brukt elmotor hele tiden noe som gjør jobben veldig mye lettere. 

 

Overføringsfiske fra Garsjø ga kun 8 stk ørret 

 

5.24 Hvalsputten 

Lag: Turid Avdal 

Fiskeplasser og stier på vestsiden av vannet er blitt ryddet. Siden vannet trenger mer fisk, ble 

det overført 10 stk fra Sørsneisa 20/9. Snitt-vekt 100 g. Fisken er litt rødlig i fargen som tyder 

på at det er noe tilgang på krepsedyr i vannet. Til tider veldig mye mygg i lufta. Ønskelig med 

20 stk overførings-fisk neste år (som helst er fettfinneklippet). 

 
Sum kultivering / tilsyn :  15 timer 

 

5.25 Sørsneisa 
Lag: Truls Hafslund og Øyvind Green 

Sum arbeid + tilsyn 30 timer 

 
5x19mm og 5x21mm garn ble satt ut i sørenden av vannet og røktet hver tredje time den 20. 

september. Fangsten var 42 stk med snitt-lengde 17-20 cm. 10 stk ble overført til Hvalspytten 

og 17 til Lille Åsvann, mens 14 ble spist. 

 

Fisket er avhengig av om det er lavtrykk eller høytrykk da fisken er mer aktiv når det er 

høytrykk. 

 

Hvis to mann hadde brukt en dag i Sørsneisa med 30 garn hadde det blitt mer overføringsfisk 

samtidig som vi hadde fått tynnet ut en god del. Jeg var alene denne dagen og med en mann til 

ville det kunne gjennomføres mye enklere. Problemet med å sette garn når du er alene er at 

det kan lett settes for stramt og det skjedde noen ganger. 

 

Det er lite trafikk rundt vannet. Fra neste år fortsetter overføringsfiske samt at det prioriteres 

rydding av fiskeplasser og stier. 

 

5.26 Mellomsneisa 
Lag: Truls Hafslund 

Sum Arbeid / tilsyn :  10 t 

 
Lite aktivitet på kultiverings-siden ved vannet. Fisken er i god kondisjon og fisk fra 100 til 

300 g ble tatt på stang i sommer. Det  har også i år hvert fiskekonkurranse i begge vann. Her 

vil det bli foretatt rydding av fiskeplasser og stier neste år. 

 

5.27 Åsvanna 
Lag: Hans Erik Green  

Medgått arbeidstid: 2 timer 

 

Vesle Åsvann: Foretatt rydding av fiskeplass på motsatt side av veien. Overført ørret fra 

Sørsneisa. 

 

Ingen kultiveringsarbeid på Åsvanna i år, kun tilsyn og vannprøver. 
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5.28 Jøssjø 

Truls Hafslund og Borgar Pedersen har vært i kontakt med Kongen fra Glomsrudkollen JFF 

med tanke på kultivering av vannet. 

Hvis ungdomsgruppa kan ta over ansvaret for Løken og Vrangen, ønsker Hans Olav 

Sørumengen å bli lagleder. 

 

6 Fiskeutsett 
10. september: vi har satt ut fisk i følgende vann i Drammensmarka. 

Landfalltjern 350 ørret 

Ytre Langevann 100 ørret 

Golaiten 150 ørret 

Myrdammen 50 ørret 

Vakkertjern 50 ørret 

Blektjern 325 ørret 

Tjuvtjern: 100 ørret 

 

I tillegg har vi satt ut 100 fisk i Lårvika i Finnemarkas nordområde i dag. 

Vi takker: Lloyd, John og Svein som tok seg inn til Lårvika, en drøy tur fra Djupengrop med 

tunge sekker. 

Tore og Øyvind bar hver sin bør fra Tverken til Ytre Langevann 

Jostein, Odd og Tor fylte opp sekken og gikk fra Tverken til Goliaten, mens Hans Olav hadde 

den drøye turen fra Eiksetra til Vakkertjern. 

På returen fra Tverken ble det en kort stopp v/ Myrdammmen hvor Jostein og Tor satte ut de 

50 fiskene som skulle dit. 

Vi takker også Trond som hadde fylt opp tanken med 1125 fisk fra anlegget. 

 

75 fisk mellom 12-25cm ble satt ut i Bjelketjern den 18. september.. 

 

7 Prøvefiske 
Prøvefiske i har ikke blitt foretatt i 2016. Søknad om prøvefiske i Glitre til Fylkesmannen 

v/Erik Garnås ble kun besvart muntlig om at Glitrevannverket ikke kan pålegges prøvefiske 

mer enn hvert 10. år. Siden forrige prøvefiske var i 2010, vil det si i 2020.  

 

8 Kalking og vannprøver i Finnemarka 
8.1 Kalking 
Finnemarka og Drammensmarka ble kalket som planlagt i år.  Kalkingsteamet fra Pegasus har 

store kjøretøy og det kan bli problematisk hvis veier har rast ut i tillegg til at det er ingen eller 

svært dårlig mobildekning i hele området. Pga at en bro hadde blitt ødelagt av tømmerkjøring 

i nærheten av Sneisene, måtte de kjøre rundt. Etter å ha fått utlevert universalnøkkel, ble den 

levert tilbake til DS-Fiskestell v/Erik Steenberg Jonassen ved fullført kalking. 

 

8.2 Kalkingsplan 
Kalkingsplanen fra 2015 ble ikke oppdatert i 2016. 

 

8.3 Vannprøver 
Resultater fra vannprøvetaking i 2015 finnes i kapittel 14.1.  
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I 2013 ble det bevilget midler til prøvetaking både vår og høst. I 2014 ble ekstra midler 

trukket tilbake slik at vi nå, som tidligere år tar vi vannprøver i regi av Fylkesmannen i 

Buskerud en gang i året. Fiskestell tar i tillegg til dette egne prøver ved behov som analyseres 

med et enkelt måleinstrument.  De aller fleste vann har bra pH-verdier og ingen har pH under 

5.   

 

8.4 Registrering av fisk i gytebekkene til Glitre 
Da det er et mål å få en selvproduserende ørretstamme i Glitre, tyder både fisketellinger, 

stamfiske og prøvefiske på at det går i riktig retning, og at våre restaureringstiltak med 

gytegrus, terskler o.a. i Sandungselva har hatt en bra effekt. Det er viktig å kartlegge/telle 

ørret i gytebekkene rundt Glitre hvert år for å få et godt sammenligningsgrunnlag og for å 

fange opp naturlige svingninger over tid. 

 

8.5 Fisketelling i Sandungselva og Guritjernsbekken  
Dato:11. oktober 

Deltakere i Guritjernsbekken: Ole Ellevog, Lars Kornerud og John Tollefsen 

Deltakere i Sandungselva: Borgar Pedersen, Lars Erik og Marius Moen, Bjørn og Thomas 

Espegård 

 

Medgått arbeidstid: 90 timer 

 

Vi fisket ørret med el-apparat og målte lengden til hver fisk. 

 

 
El-fiske i Guritjernsbekken 

Foto: John Tollefsen 

 

Telling i Guritjernsbekken foregikk ca hundre meter over Glitreveien til noen dype kulper i 

nærheten av Guritjern. Det var lite vann i bekken og dette kan ha bidratt til det lave antallet 

fisk. 

 

Type Antall 

1-somrig 30 

2-somrig 29 

3-somrig 3 

Gytefisk 1 
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Tellingen i Sandungsbekken ble foretatt fra oset til brua. Problemer med el-apparatet førte til 

svært lave tall. 

 

Type Antall 

1-somrig 6 

2-somrig 3 

3-somrig 2 

Gytefisk 0 

 

8.6 Resultat av fisketelling 

Pga lite regn og problemer med det ene el-apparatet gjorde at årets fisketelling hadde en noe 

begrenset verdi. Imidlertid viser stamfisket i kap. 8.7 at det i høy grad foregår gyting i 

Sandungselva og at behovet for settefisk i Glitre sannsynligvis kan reduseres. 

8.7 Stamfiske 

Ansvarlig: Tormod Knudsen 

Deltakere: Tor Andreassen, Lloyd Nilsen, Truls Hafslund med flere. 10 mann totalt. 

Medgått arbeidstid: 72  timer 

 
Stamfisket begynte 19. oktober i år. Tre mann fra Fiskestell reiste til Sandungsbrakka for å 

hente utstyr til stamfiske og å rydde i oset til Sandungselva der fella skulle settes opp. Da vi 

var ferdige, var fella perfekt satt opp samt at vannet ble ledet inn i begge ender av fella. 

 

Det var lite vannføring i år samt mye grønske, men det ser ikke ut som om det har noe å si på 

gytefisken. Den skal opp, og Truls Hafslund så gytefisk på bekken allerede 7. oktober. Han så 

også fisk i Vranglebekken og i bekken ved Bordvika. Ikke mange, men fisken var i gang med 

å komme seg opp. Gyteplassene ble begynt og ryddes av fisk 12. oktober ved at det dukket 

opp lyse flekker på gyteplassene som viser at ørreten fjerner grønske før gyteplassene kan taes 

i bruk. 

 

Fangst:  

 døgn 1.  1 hunn + en liten hann som ble sluppet ut 

                     2.   9 hunner   + 7 hanner 

                     3    9 hunner   + 5 hanner 

                     4    3 hunner 

                     5   11 hunner  + 5 hanner 

                     6     5 hunner  + 1 hann 

                     7     1 hunn   +  1 hann 

               Sum :   49 hunner     19 hanner 

 

Stryking  av fisken ble gjennomført lørdag 29. oktober hvor 6 mann fra Fiskestell, 2 gjester og 

røkteren var til stede.  

 

Røkteren på DOFA skulle ha 1 liter rogn som normalt tilsier 22 fisk med den størrelsen på 

fisken vi normalt får i Glitre. Røkteren strøk 39 hunner og 15 hanner og han var meget 
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fornøyd med kondisjonen på fisken i år. Vi tror dette kommer av at vannstanden i Glitre har 

vært stabil i hele sommer slik at at mattilgangen har vært god. 

 

Resultatet var 1,2 l rogn som tilsvarer ca. 6000 rognkorn. Røkteren ønsker et mer forutsigbart 

antall settefisk for fremtiden. 

 

Stamfiske gjort unna på en uke er ikke verst  De to siste dagene hvor fella stod oppe, økte 

vannføringen en god del, så mye at blader og grønske begynte å komme for fullt og begge 

ledegarna på sidene la seg ned. Dette forklarer hvorfor det ble så lite fisk de to siste dagene. 

 

 
Trond Håvelsen røkter fisk 

Foto: John Tollefsen 

 

9 Overføringsfiske 
9.1 Overføringsfiske fra Rotua og Sneisebekken til Lårvika 
Deltakere: Lloyd Nilsen. Erik Steenberg Jonassen, brødrene Green, Hans Olav Sørumengen, 

Håvard Sveen, John Tollefsen med flere 

Dato: 28. mai 

Medgått arbeidstid: 100 timer 

 

Vi hadde med to el-apparater, men bare et av dem virket. Vi fikk 14 ørret og 

aldersfordelingen var følgende: 

 

7 1-somrig 

3 2-somrig 

2 2-somrig 
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El-fiske i Rotua 

Foto: John Tollefsen 

 

El-fiske i Grukkedøla nord for Lille Nykjua ga ingen fisk. Etterpå kjørte vi til nordenden av 

Åsvanna hvor vi parkerte. Vi gikk via Svarttjern, inn på blåmerka fra Djupengrop som fører 

til Lårvika og Sandtjern. Hans Olav var utmerket veiviser ( tror han kunne gått der i blinde ) 

Vi brukte akkurat 1 time i bratt og tildels krevende terreng før vi kom fram til Lårvika. 

 

 
El-fiske i Sneisebekken 

Foto: John Tollefsen 
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9.2 Overføringsfiske fra Dypingbekken til Tretjenna 
Medgått arbeidstid: 20 timer 

Deltakere: Jan Hovland, Erik Steenberg Jonassen og Simen Jonassen 

 

9.3 Overføringsfiske fra Hvalsdambekken til Klopptjern 18. september 
Medgått arbeidstid: 12 timer 

Deltakere: Petter Øijord, Borgar Pedersen, Sari Cinningham, Hans Støvern og John Tollefsen 

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.  

 

Foto: John Tollefsen 

10 Materiell, kontor og brakker 
10.1 Materiell 
Medgått arbeidstid:56 timer 

Følgende utstyr har blitt kjøpt:1 stk motorsag m/ vernebukse, hjelm og visir, 2 ekstra kjeder, 

fil samt 150 stk Kina-ruser i tillegg til noe utstyr til el- fiske. Litt forbruksutstyr har også blitt 

kjøpt. 

 

10.2 Kontor 
Deltakere: Jan Erik Knudsen med flere 

Medgått arbeidstid: ukjent 

 

Det elektriske anlegget er gjort ferdig av Tormod Knudsen. 

Både lageret og kontoret ble ferdig på dugnaden i vår hvor det var mange som deltok. 
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Gjenstående arbeider: 

 Vindskier og isbord på en side. 

 Netting på ventiler . 

 Noe finish-arbeid på gesimskasser . 

 Takrenner og beslag . 

 Forslag om å lage carport på venstre side av bygget (der båten og materialene 

ligger) 

Det var planlagt en dugnad i begynnelsen av august, men den regnet bokstavelig bort. 

 

Kodelåsen fikk ny kode 1. juli og dette må gjøres årlig av sikkerhetsgrunner. 

 

10.3 Sandungsbrakka 

Har vært brukt ved stamfiske i tillegg til tilsyn i Finnemarka. 

 

10.4 Bomlebekkbrakka 

Har vært brukt ved Hauern og Jubileumskonkurransen i tillegg til tilsyn i Finnemarka. 

En dugnadsgjeng ryddet veien til brakka 8. oktober. 

 

 

Foto: Terje Ove Brown 
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11 Øvrige aktivitere 

11.1 Skogdagene ved Garsjø 

Tradisjonen tro deltok DS- Fiskestell på årets Skogdager. Arrangementet gikk over 2 dager på 

den flotte og idylliske tomta til Tormod Tveten, som ligger ned mot Garsjø. 

14 skoleklasser med elever fra 6. klassetrinn i Lier fikk innføring i praktisk fiske og ikke 

minst livet under vannoverflaten. 

Alle klassene fikk fisk, til stor begeistring for både elever og lærere. De som ønsket det, fikk 

med seg fisken hjem. 

Det var for anledningen satt opp et kar med abbor, ørret, kreps og bunndyr fra Garsjø. Borgar 

Pedersen og Petter Øijord delte villig vekk sin kunnskap om livet i vannet med lydhøre og 

nysgjerrige elever samlet rundt karet. 

Truls Hafslund hadde også en stand ved en dam nærmere Eiksetra hvor elevene fikk innføring 

i insektslære. 

DS- Fiskestell deltok i år med 10 mann, og jobben ble som tidligere utført i nydelig vær. Det 

er alltid koselig å være med på Skogdagene. 

 

 
Foto: Lloyd A. Nilsen 

 

11.2 Elvefestivalen 
Elvefestivalen foregikk 23. august ved Union Brygge. Fiskekonkurransen for barn og unge 

under 16 år hadde ca. 45 deltakere. Iver Otterlei Johansen på 9 år vant konkurransen, mens  

Magnus Borge Garnås på 16 år kom på andre plass. 
 

11.3 Hauern 
Totalt deltok 21 medlemmer av DS. På søndag stilte følgende antall mannskaper: 
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- Nykjua: 7 

- Saga:13 

 

Foto: John Tollefsen 

Utstyret ble fraktet til postene på lørdag, mens Hauern foregikk på søndg. 

Sammendrag 

Deltakerne var fornøyde med serveringen ved alle postene. 

Rydding av postene etter løpet gikk bra. 

Radiokommunikasjon mellom postene må opprettes fra 2017. 

Takk til alle som hjalp til på Hauern. Håper at alle vil stille opp neste år. 

 

11.4 Bekkerestaurering 

11.4.1 Sandungselva 

Deltakere:Borgar Pedersen og John Tollefsen 

Dato: 11. oktober 

 

Vi restaurerte noen terskler som brukes til å hindre at gytegrusen blir ført ned til Glitre. 

Borgar utvidet åpningen til en liten sidebekk i nærheten av Sandungsbrakka. 
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Fjerning av stein ved inngangen til en sidebekk til Sandungselva 

Foto: John Tollefsen 

 

 

11.5 Gapahuk ved Garsjø og Nordsneisa 
Ansvarlig: Hans Olav Sørumengen. 

 

Gapahuken på Garsjø har definitivt vært en suksess, vet det er mange fra Fiskestell som er 

innom og rydder og holder orden. Kjempefint, fortsett med det. 

 

Gapahuken på Nordsneisa blei veldig forsinket på grunn av lang saksbehandling i Modum 

kommune. Den skulle vært påbegynt våren 2016, men blei først satt opp på høsten samme år. 

Når den først kom ble jobben gjort unna i en fei og det gjenstår kun en meter med " skigard " 

på hver side og en port, noe vi må få ordnet før dyra blir slept på skauen til våren. En stor takk 

til Truls Hafslund, Roger Aune, Robert Sørli + Sørli jr fra undertegnede. 

 

For gapahukgjengen. Hans Olav Sørumengen 
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Foto: Hans Olav Sørumengen 

 

11.6 Fiskekonkurranse ved Sneisene 
DS. Klubbmesterskap 11. juni. 

Størst fisk og vinner av gavekort pålydende kr. 2.000,- ble Lloyd A. Nilsen med en flott ørret 

på 300 gram. 

 

Konkurransen om mest fisk (i vekt) fikk dette utfallet. 

1. Tormod Knudsen 2800 gr. 

2. Hans Olav Sørumengen 2730 gr. 

3. Per Ivar Gundersen 1910 gr. 

4. Jan Erik Knudsen 1570 gr. 

5. Lloyd A. Nilsen 1500 gr. 

6. Robert Sørli 1330 gr. 
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7. Lars Atle Dahl 650 gr. 

8. Ronny Hansen 640 gr. 

9. Gunnar Olsen Skar 580 gr. 

10. Per Øivind Ask 530 gr. 

11. Hans Petter Nyhuus 370 gr. 

12. Roger Aune 310 gr. 

13. Ove Ronny Fossum 300 gr. 

14. Tor Andreassen 220 gr. 

15. Jan Erik Nielsen 170 gr. 

16. Ole Jørgen Myrvang 110 gr. 

Kvinneklassen 

May Lena Fossum 190 gr. 

Barn: 

Lina A. Hansen 80 gr. 

 

11.7 Hyggekveld på Lelangsplassen 
Jan Erik Knudsen og Terje Ove Brown arrangerte hyggekveld for alle medlemmer av 

Fiskestell på Lelangsplassen ved Lelangen lørdag 28. august – søndag 29. august. 
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Foto: Terje Ove Brown 

 

11.8 Kvikksølv i fisk 
Med bakgrunn i økte og alt for høye nivåer av kvikksølv i fisk andre steder på Østlandet de 

siste årene, søkte vi Fylkesmannen og fikk i 2014 innvilget kr. 25.000,- til 

kvikksølvundersøkelser av fisk i Finnemarka.  

 

Vi venter fortsatt på rapport fra NIVA og vi har fått beskjed om at vi skal få resultatene i 

januar 2017. 

 

11.9 Tømming av hytta på Gjevlekollen 
Dato: 1. oktober 

Arbeidstid: 12 timer 
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Lloyd A Nilsen, Hans Olav Sørumengen og John Tollefsen gikk fra enden av veien i nærheten 

av Lurtopp til Gjevlekollen for å tømme hytta for mest mulig utstyr etter at Torkel Skoglund 

fra Statskog ba om det. Vi fylte hver vår ryggsekk med utstyr, bar det tilbake til bilen og 

kjørte det til kontoret hvor vi tømte det i en tilhenger. 

 

11.10 Vrangenhytta 
Deltakere: Unni Veiby, Roger Aune og Robert Søli 

 

Vrangenhytta har blitt vasket og malt, men det gjenstår en del arbeid før hytta kan leies ut. 

 

 

12 Vedlegg 
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12.1 Mannskapsliste 
 

ETTERNAVN FORNAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

Andreassen Tor Vrangla/Drammensmarka Kasserer 

Aune Roger Størrtjern/Garsjø Lagleder 

Avdal Turid Hvalsputten Lagleder 

Bille Morten Lille Bomla  

Bjerknes Øivind Lelangen/Svarttjern  

Brown Terje Ove Svarttjern  

Christensen  Petter Nordområdet   

Ellevåg Ole Guritjern/Dypingen Lagleder 

Espegard Bjørn   

Fjeldseth Øyvind Drammensmarka  

Gjerstad Mathias   

Green Hans Erik Åsvanna Lagleder 

Green Øivind Nord-Sneisa Lagleder 

Gundersen Per Ivar 
Dammyrvann/Kårevann/ 
Elgtjern/Sandungen 

Lagleder/Nestleder 

Hafslund Truls 
Overføringsfiske/Glitre/ 
Sør- og Mellom-Sneisa 

Materialforvalter/Lagleder 

Halaas Svein Lårvika/Sandtjern  

Hansen Roar Grunnvannet Lagleder 

Hansen Ronny Lelangen  

Hovland Jan Elgskottjern/Langvann  

Håvelsen Bjørn   

Juul Nilsen Øivind Drammensmarka  

Jørgensen Tore Tretjerna/Himmerikestjern Lagleder 

Kaalen Nils Petter Sandtjern/Lårvika  

Kirkemo  Anne-Mette 
Fylkessekretær Buskerud. 
Ikke medlem DS 

 

Knudsen Jan Erik Sandungen/Nordområdet Lagleder 

Knudsen Tormod Flagervann/V Bumla/Nordområdet Lagleder 

Kornerud Lars Dypingen/Guritjern Lagleder 

Langeng Sverre Sandungen  

Mathisen Dag   

Mehren Nystrøm Yngvild   

Moen Lars Erik Drammensmarka/Størrtjern  

Myrvang Erland 
Kårevann/Dammyrdammen/ 
Tillkallingshjelp 

 

Møller Finn Ivar Vrangla Brakkesjef SB, lagleder 

Møller Harald Inge Glitre  



31 

 

Nielsen Jan Erik Lelangen Lagleder 

Nilsen Lloyd Lårvika/Sandtjern Lagleder 

Nyhus Hans Petter Lårvika/Sandtjern  

Olsen Fredmund Guritjern/Dypingen  

Pedersen Borgar 
Sandungsbekken/ 
Guritjernsbekken/Glitra/Glitre 

Lagleder 

Ramberg Øyvind Vrangla  

Sandvig Aleksander   

Solberg Egil   

Solberg Øivind Nordområdet  Brakkesjef BBB 

Steenberg Jonassen Erik Elgskottjern/Langvann Lagleder 

Støvern Hans Tilkallingshjelp  

Sveen Håvard Flagervann  

Sveri Thomas Drammensmarka  

Sørli Paul Robert 
Drammensmarka/Garsjø/ 
Størrtjern 

 

Sørumengen Hans Olav Løken-Vrangen/Store Bumla Lagleder/midlertidig brakkesjef for SB 

Teigen Hans Jørgen 
Dammyrvann/Kårevann/ 
Elgtjern 

 

Tollefsen John Drammensmarka/Blektjern Lagleder 

Veiby Unni Garsjø/Løken-Vrangen  

Øijord Petter Drammensmarka  

 

 

12.2 Dugnadstimer 

Dugnadstimer DS-Fiskestell 2016 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 425 

Fiskekultivering 960 

Prøvefiske 0 

Fiskekartlegging 60 

Kalking 10 

Vannprøver 130 

Stamfiske 72 

Dugnader 700 

Øvrige aktiviteter 90 

Sum 2447 
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13 Tynnefiske 
 

13.1 Røkterapport for Garsjø 

 
 Dato Vekt Snitt Antall Timer 
Roar H 
Sverre L 
Robert S 
Roger A 

6/5 til 
9/6 
2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 
16 
41 
37 

Sum  134kg 28,5g 4698 106 

 

 

13.2 Røkterapport for Vesle Bomla 
 
 Dato Vekt Snitt Antall Timer 
 21. mai 

4. juni 
Ca 5kg 
2.450kg 

130g 
117g 

39 
21 

 

Sum  7.45kg 124g 60  

 

 

13.3 Røkterapport for Sandungen 

 
 Dato Vekt Snitt Antall abbor Mengde rogn Antall ørret Timer 
 23. april til 29. mai 106,98kg 21,5g 4700 Ca. 17 liter 31 96 

Sum        
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13.4 Røkterapport for Vrangla 
 

Deltagere 
Dato 

Kilo 
Abbor 

Snitt
vekt 

Ant
all 

Ro
gn 

Stor 
Abbor 

Ør
ret 

Tempe
ratur 

Dugnad
stimer Notater 

Øyvind og 
Finn Ivar 

9. mai 
2016 

      11 10 
79 ruser satt ut 

Øyvind og 
Tor 

13. mai 
2016 

16.10 22.15 727 7 4 3 12 12 
Høy vannstand. Ryddet noe søppel 

Øyvind og 
Finn Ivar 

19. mai 
2016 

8.00 28.57 280 4.5 2 1 12 12 
1 ørret ca. 0,8 kg. Sjekket utløpet av vannet pga. vannstanden og så at det var bygd 
opp en voll i hovedløpet på ca. 0,5 m. Ryddet noe søppel 

Øyvind og 
Tor 

25. mai 
2016 

5.80 35.15 165 1.5 3 1 12 12 
1 Abbor utsatt ca. 1 kg. Veldig høy vannstand. Vannet gikk over den nybygde vollen 

Finn Ivar og 
Tor 

1. juni 
2016 

8.00 43.24 185 4.5 3 8 12 12 
1 ørret ca. 1 kg. Mye klekking på gang 

  
         

  

  
         

Slutt 

 
         

 

 
SUM 37.9 27.93 

135
7 

17.
5 

12 13  58 
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13.5 Røkterappport for Lelangen 
 

Tynnefiske av abbor i Lelangen 2016 

DATO ANTALL 
VEKT I GRAM 

 
SNITTVEKT I 

GRAM 
ROGN L TEINER DELTAGERE 

TIMER 
 

2/5 - 2016       10 

8/5 - 2016 230 6270 29,85 4,5 37 Hansen/Nielsen 10 

15/5 - 2016 355 14340 40,39 8 37 Hansen/Nielsen 10 

23/5 - 2016 106 4600 43,40 3 37 Hansen/Nielsen 10 

31/5 - 2016 31 1170 37,74 0 37 Hansen/Nielsen 10 

SUM 2016 702 26470 37,70 15,5   50 

SUM 2015 552 1607 29,11 7,5    

 

Gjennomsnittet av abboren i Lelangen har økt noe i 2016 Det er også tatt ørret med bedre kondisjon en på lenge, den har også blitt mye rødere i 

kjøttet. Jeg vil vente med å gjøre noe med gytebekken som renner inn vannet ved snuplassen da vi har fanget en del små ørret i teinene som har 

gytt i vannet eller i en bekk. Til sammen har vi fått ca. 30 ørret som er sluppet fri igjen. I 2015 benyttet vi 25 teiner. 

 

TYNNEFISKE AV ABBOR I LELANGEN 2016 UTFØRT AV Ø BJERKNES 

 ANTALL VEKT I GRAM 
SNITTVEKT I  

GRAM 
ROGN TEINER DELTAGER  

SUM 2016 1193 28625 23.9 15  Ø Bjerknes  

SUM 2015  38800  7,5  Ø Bjerknes  

Øyvin Bjerknes har i år benyttet 35 teiner i 2015 ble det benyttet 25 teiner. 
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14 Vannprøver og kalkingsplan 
 

Vannprøver Finnemarka 

      2014 2015 2016  

Nr. Merket Innsjø/vatn Kommune Dato pH Dato pH Dato pH  

1 5282 Sandtjern Modum 17.jun 6.19 8.jun 6.19 12. jun 6,29  

2 5284 Lårvika Modum 17.jun 5.90  5.82 28. mai 5,70  

3 5500 Vrangla Nedre Eiker 12.jun 6.53 3.jun 6.64 19. jun 6,70  

4 5484 Tretjerna Nedre Eiker 10.jun 6.09 3.jun 6.11 15. jun 6,32  

5 5345 Nordsneisa Modum 3.jun 5.90 31.mai 5.92 2. jul 5,86  

6 5353 Mellomsneisa Modum 3.jun 6.03  6.33 9. jul 6,36  

7 5367 Lillesneisa Modum 3.jun 5.90  7.89  6,33  

8 5376 Sørsneisa Modum 3.jun 5.99  6.07 16. jul 6,16  

9 5356 
Åsvanna v. 
Sneisene 

Modum 3.jun 6.31 31.mai 6.13 2. jul 6,36  

10 5296 Ulstjern Modum 2.jun 5.75 28. jun 5.86 25. jun 6,06  

11 80204 Vesle Elgstjern Modum 2.jun 5.50 20.jun 5.87 2. jul 5,59  

12 5309 S. Pene tjern Modum 17.jun 6.24 20.jun 5.97 25. jun 5,90  

13 5305 N. Pene tjern Modum 17.jun 5.63  6.08 25. jun 5,84  

14 5314 Pene tjern Modum 17.jun 5.91  6.68 25. jun 6,58  

15 5295 Elgstjern Modum 3.jun 5.59 20.jun 5.86 30. jun 6,37  

16 5303 Vesle Bomla Modum 14.jun 5.97 20.jun 5.85 9. jul 5,87  

17 5300 Store Bomla Modum 14.jun 6.07  6.36 25. jun 6,10  

18 5494 Langvatn Nedre Eiker 13.jul 6.49    6,76  

19 80205 Ormetjern. KJFF Nedre Eiker 13.jul 6.33 13.jul 6.29 19. jun 6,36  

20 5312 Bjelketjern Modum 17.jun 6.10 20.jun 6.36 25. jun 5,97 UT 

21 80207 Ormtjern Modum 5.jul 5.95   25. jun 5,78  

22 5321 Øvre Damtjern Lier 28.jun 5.78 4. aug 6.50 9. jul 6,30  
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Vannprøver Finnemarka 

        2014 2015  2016  

Nr. Merket Innsjø/vatn Kommune Dato pH Dato pH Dato pH  

23 5317 
Kroktjern v. 
Ormtjern 

Modum 5.jul 4.78 1. nov 6.40 25. jun 6,45  

24 5355 Flaggervann Modum 5.jul 5.65  5.76 9. jul 5,69  

25 80208 Størtjern Øvre Eiker 1.jun 6.23 24.jun 6.45  6,68  

26 80209 
Kroktjern v. 
Gamptj og Kutj 

Modum NV 
Glitre 

28.jun 5.91 5. jul 4.92  - INN 

27 5395 Kutjern Modum 5.jul 6.23 5. jul 6.33 9.jul 6,05 UT 

28 80210 Gampetjern Modum  -  -  - UT 

29 5461 Himmerikestjern Lier 14.jun 5.88    6,14  

30 205503 Hvalsputten Lier 3.jun 6.36 4.aug 6.82 16. jun 6,74 UT 

31 5476 Lelangen Lier 14.jun 6.55 23.mai 6.54 18.jun 6,97 UT 

32  
Svarttjern v. 
Lelangen 

Lier 14.jun 6.57 24.okt 6.50 18. jun 6,56 UT 

33  Tunga Nedre Eiker 29.jul 6.64  -  - UT 

34  Kårevann Lier   8. nov. 6  5,7 UT 

35  
Bergetjern (Sør 
for V.Bomla) 

Modum     9. jul 5,5  

Vannprøver Drammensmarka 

36  Tjuvtjern Drammen 14.jun 5.12 23.mai 5.36 16. jul 5,44  

37  Vakkertjern Drammen 10.jun 5.46 23.mai 5.86 16. jul 5,77  

38  Tverråstjern Drammen 14.jan 6.2 23.mai 6.16 16.jul 5,90 UT 

39  Ytre Langvann Drammen 13.jul 6.25 21.jun 6.16 16.jul 5,47 UT 

40  Goliaten Drammen 13.jul 6.46 23.mai 6.35 16.jul 6,14 UT 

41  Myrdammen Drammen 13.jul 5.9 21.jun 5.72 10.jul 5,80 UT 

Grønn rad: Vann som skal kalkes på nytt 

Blå rader: Van som ikke skal kalkes 
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14.1 Interne vannprøver 
Tabellene viser resultatene av våre egne vannprøver og vannprøvene til Fylkesmannen i 

Buskerud. Avvik på mer enn 0,5 er merket med rødt. 

 

Finnemarka 

Dato Vann Egne målinger VestfoldLAB Dato 
Egne 

målinger 

28.mai Lårvika 5.7 5.82  6 

12.juni Sandtjern 6.4 6.29 29.sep. 6.5 

25.juni Store Bomla 6.1 6.10   
9.juli Vesle Bomla 5.8 5.87   

9.juli 
Minste 

Bomla/Bergetjern 5.5    

 Vesle Nykjua 6    
16.juni Hvalsputten 6.2 6.74 12.okt. 6.3 

9.juli Øvre Damtjern 5.9 6.30   
9.juli Nedre Damtjern 5.9    

25.juni Urdtjern 5.7 6.06   
25.juni Pene tjern nord 5.7 5.84   
25.juni Pen tjern sør (midtre)   6.58   
25.juni Pene tjern sør 6.4 5.90   
25.juni Bjelketjern 5.9 5.97   
25.juni Ormtjern 6.4 5.78   
25.juni Kroktjern 6.2 6.45   

 Tverrelva 5.5    

 Solbergelva 5.9    
30.juni Store Elgtjern 6.1 6.37   
2.juli Vesle Elgtjern 6.5 5.59   

 Størrtjern 6.2 6.68   

 Sandungen   12.okt. 6.3 

 Grunnvannet 6.4  13.okt. 6.4 

 Glitre 6.1  12.okt. 6.3 

 Jøssjø 6.3    

 Store Dypingen   12.okt. 6 

 Lille Dypingen   12.okt. 6.1 

 Guritjern 6.1  12.okt. 6.2 

9. juli Kutjern 6.1 6.05   

 Kroktjern       

 Himmerikestjern   6.14   

 Elgskottjern      
2. juli Nordsneisa 5.9 5.86 12.okt. 6.2 

 Lillesneisa,Damsneisa   6.33   
9. juli Mellomsneisa 6.6 6.36   
16.juli Sørsneisa 6 6.16   
9.juli Flaggervann 6 5.69   
2.juli Åsvanna 6.5 6.36   

 Store Åsvann 6    

 Lille Åsvann 6.2    
18.juni Svarttjern 6.2 6.56   
18.juni Lelangen 6.9 6.97 29.okt. 6.3 

 Dammyrdammen 6.2    

 Kårevann 5.7    
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18.juni Grunnvann v/Garsjø 6.7  
 

 
18.juni Garsjø 6.7  

 
 

16.juli Løken 6.1  
 

 
16.juli Vrangen 6.1  

 
 

 Øvre Tretjern    
 

 

 Midtre Tretjern 6.1  
 

 
15.juni Nedre Tretjern 6.2 6.32  

 
19. juni Langvann   6.76  

 
19.juni Vrangla 6.3 6.7 12.okt. 6.2 

19.juni Lille Vrangla 6.5  
 

 
19.juni Ormetjern 5.9 6.36  

 

 Svarvestolputten   12.okt. 5.8 

 Vranglebekken   12.okt. 6.5 

 Glitra   12.okt. 6.5 

 Rotua   12.okt. 5.9 

 

Drammensmarka 

Dato Vann 
Egne 

målinger VestfoldLAB Dato Egne målinger 

16.juli Ytre Langvann 6 5.47 10.okt. 6.3 

17.juli Hvalsdammen 6.3    
16.juli Tjuvtjern 6 5.44 10.okt. 6.4 

17.juli Klopptjern 6.7    

 Blektjern   8.aug. 6.6 

16.juli Vakkertjern 5.9 5.77 10.okt. 6.9 

10.juli Myrdammen 6 5.80   
16.juli Tverråsvann 6.1 5.90 10.okt. 6.3 

16.juli Goliaten 6.1 6.14 10.okt. 6.2 

10.juli Landfaldtjern 6.6    
 

 

15 Tillatelse til kultiveringstiltak i kalka vatn i Finnemarka 
Fylkesmannen har mottatt søknad fra Drammens Sportsfiskere om tillatelse til fangst og 

utsetting av ørret i kalka og forsuringsutsatte vatn i Finnemarka. Fylkesmannen gir tillatelse 

til utsetting av ørret på nærmere vilkår. Hensikten er å opprettholde fiske i kalka vatn med 

hensyn på fritidsfiske. Tillatelsen gjelder for perioden 2015-2019. Vedtaket kan påklages til 

Miljødirektoratet. 

 

Fullstendige brev er lagt ut på hejemmesiden til DS og finnes på: 

http://drammenssportsfiskere.no/fiskestell-dokumentarkiv/ 

 

16 Presseomtale 
Byavisa 14. september i forbindelse med utsetting av settefisk. Ref. 

http://byavisadrammen.no/utgaver/343-2016/#12  side 13. 

 

17 Tynnefiske/rusefiske etter abbor i Finnemarka fra 2008 til 2016 
Medlemmer av Drammens Sportsfiskere har helt siden 1949 ( DOFA ble stiftet i 1948 ) vært 

aktive med Fiskekultivering i marka. Rusefiske etter abbor har i alle år hatt 1ste prioritet og da 

«Kina» teinene (Ø 35 cm, L 63 cm ) gjorde sitt inntok i marka, fikk dette fiske en «ny vår.» 

P.g.a.vanskeligheter med leveringen, måtte en  bl.a. i Sandungen fra 2013, benytte adskillig 

http://drammenssportsfiskere.no/fiskestell-dokumentarkiv/
http://byavisadrammen.no/utgaver/343-2016/#12
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større ruser som fisket like bra som de minste, men var en del tyngre og håndtere .Helt til 

midten av 1970 årene, ble stålruser (netting) benyttet. Disse som var store og tunge, ble 

prefabrikert på verksteder i Drammen - bl.a.National Industri og Refsum Mek. Verksted.Det 

var dårlig med biler i 1950 årene, slik at «nettingen» stort sett ble fraktet på ryggen f.eks.fra 

Steindamtjern til Sandungskoia hvor de ble «sydd» sammen. Til Glitre / Guritjern ble det 

benyttet bil til Demningen på Glitre. På den tid var det kun i Glitre vi hadde  båt, - i 

Sandungen – Dypingen – Guritjern ble det benyttet tømmerflåta til rusefiskingen.  Deretter 

kom Mora rusene ( svenske). Disse ble spent opp på forskjellige måter.. Mest benyttet var 

elektrikerrør. En av våre som jobbet i et elektrofirma i Drammen, var «hoffleverandør» av 

sådanne rør- ferdig kuttet i riktig lengde. Fra 2009 ble «Kinesiske» ruser som nevnt ovenfor, 

benyttet  Disse er lette å handtere – de fisker meget godt – noe som også disse tallene 

bekrefter.: 

Det er tilsammen de siste 9 årene,  tatt opp i Finnemarka ca. 3416 kg /med gj.snittsvekt 

f.eks.30 gr.= ca.114.000 abbor. 

 

Garsjø.:  39.4 ha – 2008 – 2016 = ca. 1409 kg. (2015 inkl.med ca. 25 kg  - gj.snitt  ca.39 gr.) 

           (2016 inkl.med ca.134kg gj.snitt ca. 28 gr.) 

 

Lelangen.: 24 ha – 2008 til 2016.= ca.598 kg / (2015 inkl.med ca. 50 kg – gj.snitt ca. 30 gr.) 

               (2016 inkl. med ca.55  kg – gj.snitt ca. 29 gr, 

 

Svarttjern.: 4.3 ha – 2010 til 2015 = ca.100 kg  (2015 inkl.ca.10 kg – gj.snitt 28 gr.) 

Det er ikke rusefisket etter abbor i 2016 

 

Guritjern.: 9 ha –  2013 – 2016=  ca. 172 kg (2015 inkl.med ca. 18 kg – gj.snitt ? ) 

        (2016 inkl.med ca. 17 kg – gj.snitt ? ) 

 

Sandungen.: 55 ha – 2013 – 2016= ca. 417 kg  (2015 inkl.med ca. 87 kg – gj.snitt ca.43 gr.) 

        (2016 inkl.med ca. 107 kg – gj-snitt ca. 21.5 

gr.) 

 

Vrangla.: ? ha -  2012 til 2016=  ca. 263  kg (2015 inkl. med ca. 52 kg -gj.snitt ca.31 gr.) 

                         (2016 inkl.med ca. 38 kg – gj.snitt ca.28 gr.) 

Oppstart 2014.: 

Løken / Vrangen.: ? ha. 2014- 2016=  ca. 392 kg.( 2015 inkl.med ca. 109 kg – gj.nitt 40 gr.) 

            (2016 inkl.med ca. 83 kg- gj.snitt 29 gr.) 

 

Kårevann.: ? ha.  2014-2015 =  ca. 32 kg. (2015 inkl.med ca. 7 kg  - gj.snitt ca. 63 gr.) 

Det ble ikke rusefisket etter abbor i 2016. 

 

Oppstart 2015.: Vesle Bumla.: 6.5 ha – 24.7 kg – 343 abbor – gj.snitt 72 gr. Det ble fisket 

med 100 ruser.2016 – 30 ruser – 7.450 kg – 60 abbor – gj.snitt 124 gr. Tilsammen 2015-2016 

= ca.32 kg 

Tynnefiske etter abbor foreløpig avsluttet i 2016.Med snittvekt på 124 gr. i 2016 (fin matfisk ) 

har det ingen hensikt å fortsette tynnefiske.Det har aldri tidligere vært tatt abbor under 

rusefiske med gj.snitt over 100 gr. 

     Roar 

 




