
 

Drammens Sportsfiskere 

Vannmiljøutvalget 

 

Postboks 335 Bragernes 
3001 Drammen http://drammenssportsfiskere.no/vannmiljoutvalget/ 
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c/o John Tolllefsen                                                                                                                                                 

Stibolts gate 12A                                                                                                                                                 

3044 Drammen                                                                                                                                           

biketol@gmail.com 

Drammen, 16. juni 2017 

Drammen kommune 

Natur, kultur, idrett og fritid 

kommunepost@drammen.kommune.no 

 

Buskerud Fylkeskommune 

Vestre Viken vannregion 

3007 Drammen 

postmottak@bfk.no 

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Landbruks- og Miljøvernavdelingen 

3007 Drammen 

fmbupost@fylkesmannen.no 

 

Lier kommune 

kristoffer.overland@lier.kommune.no 

 

Høringsbrev angående Rehabilitering av Dam Klopptjern 

Drammens sportsfiskere Vannmiljøutvalget viser til sak 5164568/O-01 Følgebrev til nabovarsel og vil 

komme med et høringssvar selv om fristen har gått ut. 

Klopptjern ble brukt som drikkevann for Drammens innbyggere fra 1860- til 1970-tallet da det ble 

overflødig pga. vann fra Glitre. Imidlertid mener vi at et vann som har gitt så mye til byens 

innbyggere i så mange år må behandles bedre enn det som blir gjort av Drammen kommune. 

Drammen kommune kaller Klopptjern en dam som innebærer at det er menneskeskapt, mens vi via  
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NGU har blitt fortalt at kløfta som Klopptjern befinner seg i, ble gravd ut i istiden. To bergarter møtes 

i dette området og har blitt erodert i løpet av millioner av år. Siden har isen gravd ut en dyp kløft. 

Vi har informert Drammen kommune, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune om vår 

bekymring for Klopptjern, men vi har kun fått et generelt brev tilbake om at alt blir tatt hånd om på 

beste måte av kommunen.  Våre anbefalinger har blitt ignorert. 

Demningen ved Klopptjern 

I vinter ble det satt opp røde og hvite plastbånd ved demningen, men de er revet ned. Imidlertid var 

det ingen forklaring på hvorfor de var der. Nå som vannstanden er ca. 3 m under overflaten på 

demningen, vil det være farlig å falle ned på sidene av vannet, men det er ikke satt opp noen form for 

sikring. Siden vannet skal tappes ned ytterligere, vil enda større områder tørrlegges og øke faren for 

alvorlige skader ved fall. 

Vi ble ikke informert om når tappingen skulle begynne og heller ikke blitt fortalt hvor lenge den skal 

vare. Når starter arbeidet? Drammen kommune har ikke fått tilbud på utførelse av arbeidet og kan 

derfor ikke svare. Vi er klar over at dette arbeidet er pålagt av NVE og vi har ikke noe imot at demningen 

sikres mot brudd, men vi har noe imot måten det gjøres på.  

Det finnes ingen informasjonstavler ved tjernet om nedtappingen, hvorfor det gjøres og hvor lang tid 

det vil ta før tjernet blir fylt opp igjen. 

Drammen kommune har tilsynelatende ingen planer for bevaring av kreps i Klopptjern. Vi er avhengig 

av biologisk mangfold og overføringsfiske av kreps er ikke aktuelt. Drammen kommune følger ikke 

Vanndirektivet fordi økologisk tilstand kan bli permanent forringet. 

Klopptjern er et viktig rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Da vi overførte ørret fra 

innløpsbekken til Hvalsdammen til Klopptjern i september 2016, var det mange familier som var ved 

Klopptjern. Mer eller mindre alle sammen fulgte spent med idet vi frigjorde fiskene i Klopptjern, og 

dette viser at det er mulig å engasjere barn og unge i livet i Klopptjern. Imidlertid krever dette at 

kommunen er opptatt av å ta vare på livet i vannet og å følge Vanndirektivet.  

Vi har blitt lovet at det skal legges en kulvert i den store steinfyllinga, og det er nevnt i Følgebrev til 

nabovarsel fra Norconsult, men ikke i nabovarselet. Imidlertid er det en tegning av ei bru og en kulvert 

som kan være det vi ber om. 

To kulper, en stor og en liten er adskilt fra resten av vannet ved nedtappingen. Kulpen på sørsiden av 

steinfyllinga er svært grunn og fisken, som lever der, vil dø sakte hvis den ikke blir reddet. 
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Kulp på sørsiden av steinfyllinga 

Kulpen på nordsiden av steinfyllinga er adskilt fra resten av Klopptjern med ei steinfylling som 

sannsynligvis er laget av mennesker. Den er ringet inn med turkis i neste bilde. Steinene er så tunge at 

profesjonelle må fjerne dem. 
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Kulp ved nordsiden av steinfyllinga 

 

Vi ber om å møtes for en befaring ved Klopptjern for å gå gjennom i fellesskap hva som kan gjøres for 

å bedre forholdene for livet i Klopptjern. 

 

Med vennlig hilsen 

Petter Øijord (sign.)  John Tollefsen (sign.) 

Nesteeder VMU   Sekretær VMU 
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