
Blåbringebærstranda. 

Anlagt 1992-93 av et prosjekt ledet av Fylkesmannens miljøvernavdeling. 
(Pampusprosjektet) med økonomisk støtte fra Lier kommune, Lier 
Industriterminal,  og Aksjon Vannmiljø (Videreføring av Miljøpakke Drammen).  
Anlegget ble samordnet med andre vannmiljøtiltak i området. Bla steinbrygge 
utenfor nåværende Bringbygg, opprydding av sprengsteinfylling og linjejustering 
av strandsonen på vestsiden av Tømmerterminalen, beplantning langs gater og 
bygg  på fyllingsområdet utenfor Lierstranda. Samtidig ble det gjennomført 
vannmiljøtiltak på friluftsområdene Gilhusodden, Engersand og Lahellholmen og 
flere steder langs Drammenselva.  

Eksempelområde. 

Vannmiljøtiltakenes visjon  var å bidra til en økologisk og landskapsmessig 
rehablitering av strandstrekningene i indre Drammensfjord. Flere 
eksempelområder (modellområder) ble planlagt.. Blåbringebærstranda skulle 
høste erfaring med opparbeidingsmetodikk, funksjon og økonomi med tanke på 
full rehabilitering av alle strender mellom Drammenselva og Lierelva. I dette 
området var det gjennom flere år gjennomført utfyllingsarbeider, uten tanke på 
konsekvenser for natur og landskap. Området fremsto som forsøplet og lite 
tiltalende. Ferskvannskorridoren mellom elveutløpene var flere steder brutt og 
negativt påvirket. Viktige grunnvannsområder var borte. Sivbelter og annen 
vegetasjon langs Lierstranda var fjernet. Fugle og fiskelivet var redusert og  truet 
av nye inngrep. Men nå (1992) ble elvene og fjorden renset og strendene skulle 
vinnes tilbake. 

Medvirkning. 

Samarbeidspartnere på Blåbringbærstranda var Fylkesmannen i Buskerud, 
frivillige organisasjoner, bl.a. Drammens Sportsfiskere, kommunen og berørte 
grunneiere. Foruten en gravemaskinfører, tilførsel av kulestein og rød granitt, 
deltok dugnadshjelp fra Sportsfiskerne og en gjeng frivillige arbeidsledige med 
en pensjonert arbeidsleder fra ”Arbeid for trygd”. Gilhusodden og Linnesstranda 
ble brukt som referanseområde. Herfra ble det med spader, trillebårer og små 
hengere hentet plantemateriale, trær og bunnsubstrat til strandplantefeltet. 
Biologiske forhold på land og ute i vannet ble studert. Ca 20 arter villplanter ble 
hentet fra referanseområdet og plantet ut. Deriblant blåbringebær som har 
etablert seg villig på den magre og værutsatte stranda. Det ble murt opp Ja-
benker og steingrill. En sørgepil ble innkjøpt og plantet ved vannet til minne om 
den grønne og historiske Lierstranda som hadde gått tapt. Utfordringen med 
Blåbringebærstranda var først og fremst å forme fyllingskantene med 
gjennomtenkte overganger til vann og terrenget omkring. De måtte 
ereosjonssikres og være geoteknisk stabile. Resultatet 25 år etter er 
overraskende godt, selv uten rydding og stell. Den lille stranda har fine estetiske 
verdier, rikt biologisk mangfold og er en solrik og god fiskeplass etter laks og 
spesielt sjøørret. Nå vil vi rydde vekk plast og drivtømmer som ikke skal få  
overta det fine lokale vannmiljøet som er skapt. 




