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Prøvekrepsing på Landfalltjern med Truls Hafslund 

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

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

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

markedsfører vårt arbeid innen fiskekultivering.  

 

På årsmøtet i DS-Fiskestell den 9. januar 2017 ble følgende medlemmer gjenvalgt for 1 år i 

styret: 

Per Ivar Gundersen - nestleder 

Tor Andreassen – kasserer 

Truls Hafslund - materialforvalter 

Lloyd Arne Nilsen – styremedlem 

Hans Olav Sørumengen – styremedlem 

 

Følgende medlemmer ble valgt for 2 år på årsmøtet til DS den 9. mars 2017: 

John Tollefsen – sekretær 

 

Per Ivar Gundersen trakk seg som nestleder i løpet av vårsemesteret, mens Truls Hafslund 

meldte seg frivillig som leder. 

 

2 Lederens hjørne 
Undertegnede tok på seg ledervervet i år, da vi hadde mistet nestlederen Dette for at vi fortsatt 

kunne ha et styre. Vi fikk også inn et nytt medlem i styret: Ole Ellevåg I år har styret bestått 

av: 

 

                                 Truls Hafslund   Leder 

                                 John Tollefsen   Sekretær 

                                 Tor Andreassen   Kasserer 

                                 Lloyd Nilsen   Styremedlem 

                                 Hans Olav Sørumengen  Styremedlem 

                                 Ole Ellevåg   Styremedlem 

 

Det er blitt avholdt 5 styremøter og et ekstraordinært styremøte i år Likeledes har det blitt 

holdt: 

 Årsmøte 9. januar 
 Vårmøte 3. april 
 Høstmøte 24. oktober 

 

I år ble det også julebord på oss da hyggekvelden i august ble avlyst. 

 

Arrangementer som DS Fiskestell har vært med på: 

 Fiskekonkurranse ved Sneisene 10. juni 
 Småtråkkets dag på Eiksetra 12. august 
 Elvefestivalen 27.  august 

 

Det har i år igjen vært et aktivt år, hvor Dypingbekk-prosjektet var den største dugnaden. Mye 

av tiden i styret har gått med til problemstillingene rundt Sandungsbrakka, da vi fikk beskjed 

om at brakka måtte fjernes fra nedslagsfeltet til Glitre. 
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Jeg vil si at dugnadsånden er bra i Fiskestell. Folk møter opp når vi sender ut mail legger ut på 

nettet eller ringer. Kjempebra. 

 

Vi har noen lagledere som ikke har hatt muligheten til å følge opp vannene sine av 

forskjellige grunner. Noen har heller ikke har hatt mulighet til å være med på dugnader. Hvis 

man sier ifra så andre kan få hjulpet til med de oppgavene som må gjøres, så setter vi stor pris 

på det, da det er flere som vil ha et ansvar i marka. Dette gjelder bare i den perioden man ikke 

har tid eller mulighet til å delta på Fiskestell sine aktiviteter. 

 

Fiskestell har blitt forandret ut ifra sine gamle oppgaver de siste årene da vi har tatt på oss mer 

jobb for Statskog når det gjelder tilrettelegging for allmenheten. Nå er det ikke bare 

fiskekultivering vi driver med lenger. Vi har hjulpet Statskog med flere prosjekter gjennom de 

siste åra, og disse skal eller må ha tilsyn og vedlikehold. Dette gjør at vi har fått flere 

oppgaver å ta oss, av samt at vi får betalt for de jobbene vi gjør. 

 

Jeg takker alle i Fiskestell for i år, og håper på et nytt år med mange aktiviteter. 

 

Truls Hafslund 

 

3 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: 

Espen Avdal 

 

4 Avholdte fellesmøter 
- Årsmøte 9. januar 

- Vårmøte 3. april 

-     Høstmøte 24. oktober 

-  Julebord 1. desember 

 

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

6.1 Blektjern 
Lag: John Tollefsen og Roar Hansen  

Medgått arbeidstid: ca 20 timer 

 

I 2017 har jeg totalt vært der 6 ganger - første gang 8. mai og siste gang 29. september. 

 

Jeg har alltid tatt en tur på formiddagen, og har for første gang siden jeg startet opp på 

Blektjern i 1990-årene, ikke sett en eneste en som har fisket i vannet. 

 

Jeg har heller ikke vært med å redusere fiskebestanden i vannet, har kun tatt opp 3 ørret.  

 

1 x 32 cm -vekt 410 gr. K-faktor 1.25 

1 x 38 cm -vekt 635 gr.     "        1.15 

1 x 26 cm -vekt 200 gr.     "        1.15 

 

Feite/fine fisker - med fin rødfarge.  

 

Disse ble tatt på mark og det som var nytt i år, var at den krepsen som stjal marken og som 

satt på helt inn til land (ble lett ristet av), var av brukbar størrelse, d.v.s.over 10 cm. Tidigere 

var det mindre kreps som hang på marken inn til land. 

 

Hadde på land 4-5 ørret på flue (den minste 12 cm/største rundt 25 cm) og disse ble satt ut 

igjen 

 

På min første tur 8. mai ble jeg overrasket at det var minimalt med søppel. Det ble også lite 

pantepenger til Røde Kors-automaten, kun kr.4.50 

 

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

 

Prøvekrepsing søndag 20. og mandag 21. august ga et godt resultat som etter vår mening gir 

grunn til å arrangere krepsing for barn og unge i september 2018 i samarbeid med Drammen 

kommune. Resultatene ble sendt til Erik Garnås ved Fylkesmannen i Buskerud og Widar 

Tandberg i Drammen kommune. 
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Prøvekrepsing m/Truls Hafslund 

Foto: John Tollefsen 

 

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

 

6.2.1 Dammyrdammen 

Oppfisket abbor: 72 abbor, 1,75kg, 24,31g i snitt  

Medgått arbeidstid: 24 timer 

 

Dammyrdammen er et vanskelig vann å foreta rusefiske i da det kan være store variasjoner i 

vannstand. Vi opplevde en senkning av vannstand på ca to meter på 3 dager. Vannstanden ble 

mere stabil utover sommeren. 

 

Dette var første gang vi har foretatt rusefiske i Dammyrdammen og vi er derfor litt ukjente 

med hvor abboren gyter. Vi har forsøkt med flest ruser i vestre del av vannet i år og det har 

vært benyttet 20 stk store ruser.  

 

Det er trolig ikke store mengder med abbor i vannet da rusefiske ikke ga de store mengdene 

med abbor. Vi fikk kun en stor abbor, mens resten var småabbor. 

 

Det er tatt 15 stk laksesmolt i ruser. Dette kan umulig være heldig når vi skal forsøke å få en 

brukbar ørretbestand i Dammyrdammen.  
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Foto: Per Ivar Gundersen 

 

6.2.2 Kårevann 

Oppfisket abbor: 286 abbor, 17,26kg, 60,35g i snitt  

Medgått arbeidstid: 24 timer 

 

Det har vært en økning av abbor i Kårevann. Da vi ikke utførte rusefiske i Kårevann i 2016, 

kan dette være en naturlig årsak til økningen. Størrelsen på sbboren har økt og det er mye pen 

abbor å få på sommeren. 

 

Vi har tatt bra med småørret i rusene og fisken virker til å være i god kondisjon. Det har blitt 

tatt fin ørret i vannet i løpet av sommeren. Det har vært en stor økning med besøk av fiskere 

etter at bommen er flyttet til Rustanveien. Dessverre medfører dette mye mer forsøpling rundt 

vannet. 

 

 
Foto: Per Ivar Gundersen 

 

Vi vil mest sannsynlig gjennomføre rusefiske i 2018 også. 
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6.3 Drammensmarka 
Lag: Tor Andreassen, Petter Øijord, John Tollefsen med flere. 

Medgått arbeidstid: ca 40 timer 

  

Vannprøver er blitt hentet 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.  

 

Prøvekrepsing ble utført i Landfalltjern av Truls Hafslund og John Tollefsen 13. og 14. 

august. All krepsen ble målt og sluppet fri etterpå. Prøvekrepsingen viste at krepsen i 

Landfalltjern bør få vokse videre og at krepsing må forbys inntil videre.  

 

Krepsing er ikke tillatt og det er ikke observert krepsing i år. 

 

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

av fiskekort. 

 

Borgar Pedersen har sett på utløpsbekken til Goliaten og konkludert med at et tonn gytegrus 

kan fylles i bekken. Vi rakk ikke å få til en dugnad i løpet av desember for å fylle opp grusen i 

sekker og la Turistforeningen frakte dem til vannet på vinterføre. Dette må gjøres våren 2018. 

 

 
Utløpsbekken til Goliaten  

Foto: Borgar Pedersen 

 

Siden Kjøsterudbekken opprinnelig er en gytebekk for sjøørret, og pH i både i bekken og i 

Gamledammen var 5,8 den 29. oktober, er det mulig vi kommer til å legge ut skjellsand i 

innløpsbekken og utløpsbekken til Gamledammen i løpet av 2018. 
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Se kap. 12.4.4 om bekkerestaurering ved Goliaten. 

 

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

Medgått arbeidstid: Ca 22 timer 

 

Befaring og vannprøver.Det ble tatt opp ca 30 kg abbor med snitt på 17 cm og 2 l rogn 45 

ruser. Startet 24. mai og avsluttet 13. juni. 

 

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

Oppfisket ørekyte: Ca. 4800 stk 

Overført ørret: 75 stk (Overført til Langevann) 

Medgått arbeidstid: Ca. 60 timer:  

 

Jobben med utfisking av ørekyte fortsatte også i år. Ruser ble satt ut l3.juni og fangsten er 

som vanlig veldig god ved første tømming hvorpå antall oppfisket ørekyte som vanlig synker 

raskt på de neste tømmingene. Fangsten av ørekyte gikk litt ned i forhold til fjoråret. Vi planla 

en andre periode med rusefiske etter ferien, men denne ble aldri noe av. 

 

 
Rusefiske av ørekyte Foto: Erik Steenberg Jonassen 
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Man får alltid bra med fisk når man tar turen innom dette vannet, men fisken er fortsatt 

forholdsvis småfallen, med 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 tidlig i juni målt til 0,83 mens det senere i sesongen lå i overkant av 0,9. Dette 

gir et snitt på 0,89 som fortsatt er litt ned fra fjoråret. K-faktor tar seg imidlertid opp i løpet av 

sommeren, men generelt kan vi trygt si at noen fortsatt er veldig magre, mens andre har en 

meget god kvalitet.  

 

Tabell K-faktor ørret 

År 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

0,89 0,93 0,97 0,90 0,91 0,94 0,85 

 

Antall og størrelse på overføringsfisk 

År 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

75 stk 6-35cm 114 stk 6-20cm 150 stk 5-15cm 

39 stk 15-25cm 

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

 

Tabell oppfisket ørekyte 

År 2017 2016  2015  2014 2013 2012 2011 

4800 stk 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 fortsatt stor aktivitet neste år. 

 

Ruser + el.fiske i bekken i gytetiden i tillegg til noen fisk tatt på flue, resulterte i 75 stk ørret 

som ble overført til Langevann. 

 

El.fiske ble i år utført 29. oktober. El.fiske viser seg mye mer effektivt enn rusefiske og vil 

være det vi satser på fremover. 
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Rusefiske ved bekk fra Elgskottjern 

Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

6.6 Langevann 
Team: Erik Steenberg Jonassen og Jan Hovland,  

Oppfisket ørekyte: 0 stk 

Utsatt ørret: 75 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 på 

vårparten hvor vi fikk en litt mager ørret på 35cm og en kjempeflott ørret på 37cm. 

 

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. 

 

6.7 Flaggervann 
Lag: Håvard Sveen 

 

Lite, men stor fisk. Tilsyn og vannprøver. 
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6.8 Guritjern 
Lag: Ole Ellevåg 

Medgått arbeidstid:  

Oppfisket abbor: ingen 

 

Tynnefiske i Guritjern er utsatt på ubestemt tid. Telling av fisk på Guritjernsbekken ble utført 

den 24. september 

 

6.9 Glitre 
Lag: Truls Hafslund og Borgar Pedersen  

 

Laget har gjennomført 37 tilsynsturer med til sammen 151 timer. 

Finneklipping og utsett av 800 stk. settefisk – 21 timer (med flere deltakere) 

Stamfiske – 88 timer (med flere deltakere). 

 

Menneskelig aktivitet i Glitreområdet er noe økende når det gjelder  

sykling og motorferdsel. Flere biler uten synlig kjøretillatelse er observert.  Fritidsfisket ligger 

på et lavt nivå som tidligere. 

 

Det er ikke observert sykkelslanger i år. Brukt toalettpapir er observert i økende grad også 

nær vannkanten. Noen tomflasker/bokser og engangsgriller og annen søppel er fjernet. 

 

Finneklipping (høyre brystfinne) av 800 stk. 2-somrige ørret fra Dofa samt utsetting av disse i 

Glitre ble gjennomført den 9. september av fem personer fra DS-Fiskestell. Ørreten ble satt ut 

på fem forskjellige steder i vannet.  

 

Stamfisket med dugnadsmannskaper fra Fiskestell startet 9. oktober og ble avsluttet 2. 

november. Det var i perioder stor vannføring, mye vind og en del løv og furunåler i 

Sandungselva, noe som gjorde at ledegarnet på rusa la seg ned så fisken gikk forbi. Dofa fikk 

i år 0,9 liter rogn – som ble strøket av 17 hunnørret. 

 

Noen spesielle hendelser i rapporten fra tilsynet: 

4.2.: Motorsyklist med stor cross-sykkel kjørte fra Bordvika, over isen på Glitre og forsøkte å 

kjøre blåmerket sti mot Lelangen, via veien som går til Himmerikestjern. 

 

11.2.: To unge gutter fra Asker og Oslo var på fisketur (og pilket) og lå i telt ved Trulsodden. 

Etter å ha blitt informert om reglene for Glitrevannet, flyttet de teltet utenfor 100-meter 

grensen. 

 

19.2.: Bil uten kjøretillatelse parkert ved oppkjøringen til Damhagan. En person med hund 

gikk over isen mot Glitre. 

 

17.4: En ATV (firhjuls motorsykkel) kom fra Jøssjøveien, snudde ved Glitreplassen og 

returnerte. 

 

1.5.: To ATV-er kom fra Glitrebommen og kjørte rundt Glitre. 

 

22.5.: Plakater for Statskog samt for Fellesfiskekortet ble satt opp på tavlene rundt Glitre. 
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17.5.: En familiefar med to barn syklet fra Glitrebommen via Saga til Støa ved Glitre hvor de 

hadde teltet. De fant ikke informasjon om regler om Glitre og nedslagsfeltet på Inatur. 

 

14.7.: To karer fra Modum holdt på med å slå opp telt på Støalandet. De flyttet teltet et godt 

stykke opp i traktorveien mot Bottolfs etter at de ble informert om reglene. 

 

31.7.: Noen har ryddet veien ned til Saglandsvika, slik at det blir fremkommelig med bil. Det 

er flere ganger i sommer observert 3-4 personer som har sittet og hatt kafferast med bord og 

campingstoler på dette stedet. 

 

11.8.: To fiskere i Hundvika (ved Sandungselvas utløp) hadde med seg sovepose og skulle 

overnatte på stedet. Det ble informert om reglene samt overlevert en informasjonsbrosjyre. 

 

2.9.: En campingvogn parkert ved Jøssjøkrysset. Informasjonsbrosjyre ble satt i døra. 

 

13.9.: En mann fra Estland hadde satt opp gapahuk på en tange mellom Saglandsvika og 

Hundvika. Personen ble informert og sa ja takk til å bli kjørt til Sandungen – hvor han satte 

opp gapahuken. Det er ønskelig med en informasjon på flere språk. 

 

24.9.: Jegere begynner å gjøre seg klare til elgjakta som begynner den 25.9. Fra jaktstart og 

utover er det stort sett jegere og syklister rundt vannet. 

 

6.9.1 Fettfinneklipping hos DOFA 9. september.  

Deltakere: Truls Hafslund, Jan Erik Nielsen, Terje Brown, Hans Olav Sørumengen og Borgar 

Pedersen. 

 

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

ligge i karet noen minutter, ta opp en og en fisk og klippe høyre brystfinne med 

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

 

De 800 finneklippede to-somrige ørretene ble transportert til Glitre i en vanntank på tilhenger 

og satt ut på på fem forskjellige steder rundt vannet. 

 

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

Oppfisket abbor: 24,95kg med snittvekt 44,7g og 22,0kg med ukjent snittvekt 

Medgått arbeidstid: 96 timer 

 

Det er gjennomført bekkerestaurering ved Lelangen i år. Se kap. 12.4.3 
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Gytegrus i en av gytebekkene til Lelangen 

Foto: Borgar Pedersen 

 

6.11 Svarttjern 
Lag: Jan Erik Nielsen 

Kun vannprøve til Fylkesmannen, ellers ingen aktivitet. 

 

6.12 Nordområdet 
Lag: Lloyd Nilsen, og Hans Olav Sørumengen med flere. 

Medgått arbeidstid:  

 

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

 

Det har blitt en del fine turer i Finnemarka i sommer, har fått en del fin fisk særlig i 

nordområdet og Flaggervann. Har vært med på noen av dugnadene på Gjevlekollen, å for en 

gjeng, virkelig bra jobba. Etter en litt turbulent start på året synes jeg sommeren og høsten har 

vært veldig produktiv og jeg finner stor glede i å delta på de forskjellige prosjekter som ruller 

og går i gjennom året. Jeg føler meg privilegert. 

 

Hans Olav Sørumengen 
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6.13 Store Bomla 

Lag: Hans Olav Sørumengen 

Har vært noen turer innom Bomla i sommer, fått noe fisk i ymse storleiker, ser bra ut. Det 

begynner å bli litt grønnere rundt kantene så kraterfølelsen er ikke så ille lenger. Lite søppel,  

noe som er veldig bra. 

 

6.14 Sandtjern og Lårvika 
Lag: Lloyd A. Nilsen 

 

6.14.1 Lårvika 

Vannprøver hentet vår og høst. Prøvene fra lab er ikke kommet, men våre egne prøver viser 

pH-verdi  5,8 på våren og  6,1 på høsten.   

Mye vak å se, som viser at utsettingen av fisk 2016 har gått bra. Det ble på høsten i år satt ut 

50 stk to-somrig  fisk fra Dofa, overføringsfiske ble det ikke tid til. Pent og ryddig rundt 

vannet tross stor trafikk. 

 

6.14.2 Sandtjern 

Vannprøver hentet vår og høst. Prøver analysert av John viser at pH-verdien på våren var 6,7 

og høst 6,1.  

Det var på tide med etterfylling av fisk, så på høsten ble det satt ut 50 stk to-somrig fisk fra 

Dofa. Det er meldt om fangst av stor ørret i Sandtjern i år. Lite søppel rundt vannet, noe som 

er gledelig. 

 

 
Foto: Lloyd A. Nilsen 
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6.15 Sandungselva 
Lag: Borgar Pedersen med flere 

Medgått arbeidstid: 32 timer 

 

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

 

Den 24. september ble fire tonn (fire sekker) gytegrus lagt på Gullfaks A og ett tonn (en sekk) 

gytegrus lagt på Gullfaks B. Sekkene ble fraktet med lastebil av Espen Gausen som brukte 

kran til å henge sekkene over Sandungselva hvor Jan Erik Nielsen og Borgar Pedersen åpnet 

sekkene og fordelte grusen jevnt utover. 

Se også: 

Fisketelling: kap. 9.5 

Stamfiske: kap. 9.7 

Bekkerestaurering kap. 12.4.1 

 

6.16 Størrtjern 
Lag: Roger Aune 

Vannprøve og tilsyn. 

 

6.18 Himmerikstjern 
Lag: Tore Jørgensen 

Medgått arbeidstid: 5 timer 

 

Vannprøve og tilsyn. 

 

6.19 Tretjenna 2017 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen 

Medgått arbeidstid: 20 timer 

 

Etter avtale med Truls og Tore Jørgensen tar vi fra i år over ansvaret for Tretjenna. Dette kan 

være fornuftig da vi farter mye i områdene og er hele tiden forbi disse vannene på vår vei til 

Elgskottjern og Langevann. 

 

15. oktober fanget vi noe ørret i Dypingsbekken (fra Vrangla) og overførte til Tretjenna. 

 

Midtre Tretjenna fikk følgende fisk: 

15 stk 25-30cm 

Nedre Tretjenna fikk følgende fisk: 

20 stk 30cm+ 

 

Vi har ut over dette drevet tilsyn og rydding rundt vannene. 

 

Generelt bra fiske på forsommeren, men fisken er normalt tynn på våren. Det tar imidlertid 

ikke lange tiden på forsommeren før fisken her er trillrund. 

 

Det er rom for litt mer fisk i det midtre tjernet. 
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Neste år planlegges litt mer rydding rundt vannet for å til rette legge litt for fiske. Har blitt 

veldig gjengrodd rundt det midtre tjernet. 

 

Erik Steenberg Jonassen med hjelp av juniorene Simen, Vebjørn, Alex og Petter 

 

6.20 Vrangla 

Lag: Tor Andreassen og Øyvind Ramberg 

Oppfisket abbor: 1107 abbor, 43,4kg totalt og snitt på 39,21g 

Medgått arbeidstid: 48 timer 

 

3 ørreter satt tilbake, ca. 100 - 200 gr. Hyggelig prat med 3 som hadde satt opp lavo og var på 

tur, samt med Lysaker som var rundt med prammen sin på jakt etter ørret. Dårlig fangst så 

langt i år. Rusene fraktet ned til kontoret. 

Vi har som mål å starte noe tidligere i 2018.  

6.21 Garsjø 

Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 80 timer 

Oppfisket abbor: 4071 abbor, 106,3 kg totalt og snitt på 26,11g  

 

Det har i år vært brukt 70 små og store ruser, samt 1 stk stor ruse. Det ble også fanget ørret til 

overføringsfiske, krepsebestanden ser også ut til å være økende. Vi fanget en fin abbor på ca 1 

kg som ble sluppet ut igjen. Skogdagene har også fått fisk og kreps.  

 

6.22 Løken og Vrangen 

Lag: Hans Olav Sørumengen med flere 

Medgått arbeidstid: 50 timer 

Oppfisket abbor: 65,4kg, 1615 stk og snittvekt på 40g 

 

I år blei det bare 65,4kg, 1615 stk og snittvekt på 40g og 8 liter rogn, totalt 50 timer. Det har 

blitt overført 61 stk ørret fra Garsjø (takk til Roger og Robert). Alt dette har vært mulig takket 

være Terje, Unni og Marit. 

 

6.23 Hvalsputten 

Lag: Turid Avdal 

Sum kultivering og tilsyn:15 timer 

 

Det er satt ut 12 ørreter fra Sørsneisa i år  fra 17 til 20 cm lange. I år har det vært ekstremt 

mye mygg og knott ved vannet. Dette er et vann man går til for og få roen, men ikke for 

fangstens skyld. Er man heldig og får en ørret så er det fin fisk i vannet. Det er de siste årene 

satt ut ørret fra Sørsneisa, men i meget beskjedent antall. Vannprøver er tatt både vår og høst . 
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6.24 Sørsneisa 
Lag: Truls Hafslund og Øyvind Green 

Sum arbeid og tilsyn 30 timer 

 

Det ble satt garn lørdag 12. august  i Sørsneisa: 2 x 16 mm, 3x19 mm og 3x21mm for å se 

hvordan bestanden av ørret er i vannet . Resultatet ble i snitt 6 ørreter pr garn. Alle garna ble 

satt i sørenden av vannet. Resultatet samlet ble 48 ørreter. Disse ble brukt til agn i 

krepseteinene som ble satt ut på Landfalltjern dagen etter. ( Prøvefiske etter kreps ). Likeledes 

ble det igjen satt ut de samme garna lørdagen etter med samme resultat på samme sted, men 

da ble fisken brukt som agn i Blektjern. Håper å få jobbet med vannet i 2018 . Det er også 

blitt ryddet sti ned til Sørsneisa og Mellomsneisa. Vannprøver er blitt tatt vår og høst. 

Observert noen fiskere i løpet av sesongen rundt vannet. 

6.25 Mellomsneisa 
Lag: Truls Hafslund 

Sum Arbeid og tilsyn: 10 timer 

 
Her er det kun blitt tatt vannprøver vår og høst samt litt rydding av sti . Bra med fisk i vannet. 

Bra kondisjon. 

6.26 Åsvanna 

Lag: Hans Erik Green  

Medgått arbeidstid: 2 timer 

 

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

7 Fiskeutsett 
Dato: 9. september 

 
Lårvika:  50 fisk 

Sandtjern:  50 fisk 

Flaggervann  100 fisk 

Søndre Pene tjern  50 fisk 

Midtre Pene tjern: 50 fisk 
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Erik Steenberg Jonassen er klar til å sette ut settefisk i Lårvika Foto: Lloyd A. Nilsen 

 

8 Prøvefiske 
Prøvefiske etter kreps har blitt utført i Landfalltjern og Blektjern i august 2017.  

Se kap. 6.1 og 6.3. 

 

9 Kalking og vannprøver i Finnemarka 
9.1 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. Etter å ha fått utlevert universalnøkkel, ble den 

sendt tilbake i posten. 

 

9.2 Kalkingsplan 
Kalkingsplanen fra 2016 ble ikke oppdatert i 2017. 

 

9.3 Vannprøver 
Resultater fra vannprøvetaking i 2017 finnes i kapittel 14.1.  

I 2013 ble det bevilget midler til prøvetaking både vår og høst. I 2014 ble ekstra midler 

trukket tilbake slik at vi tok vannprøver i regi av Fylkesmannen i Buskerud en gang i året. I 

2017 skiftet Fylkesmannen lab s.a. det var mulig å ta prøver både vår og høst til tilsvarende 

pris som en prøve i den forrige laben. 

 

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 bortsett fra 

Kutjern og Kroktjern nord for Glitre, men de blir ikke kalket.   
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Foto: Lloyd A. Nilsen 

 

9.4 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. 

 

9.5 Fisketelling i Guritjernsbekken  
Dato: 24. September 

Deltakere: Hans Olav Sørumengen med flere 

Telling i Guritjernsbekken foregikk fra oset til veien, derretter opp til en dyp kulp i nærheten 

av Guritjern. 
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El-fiske i Guritjernsbekken 

Foto: John Tollefsen 

 

Lengde [cm] Antall 

<5 1 

5-10 70 

11-15 47 
16-20 6 
21-25 8 
26-30 4 
31-35 5 

  

 

9.5 Fisketelling i Sandungselva 
Dato: 7. oktober 

Deltakere: Borgar Pedersen, Erik Stenberg Jonassen med flere 

Medgått arbeidstid: ca. 40 timer 

 

Vi delte oss i to lag, et som gikk fra oset til brua og et annet som gikk fra brua til demningen. 

Vi fisket ørret med el-apparat og målte lengden til hver fisk. 
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El-fiske i Sandungselva hvor Espen Avdal bruker el-apparatet 

Foto: John Tollefsen 

 

 
Telling av fisk utført av Espen Avdal og John Tollefsen  

Foto: Borgar Pedersen 
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Fra oset til brua Fra brua til demningen 

Lengde [cm] Antall Lengde [cm] Antall 

<5 1 <5 3 

5-10 25 5-10 58 

11-15 3 11-15 26 
16-20 0 16-20 3 
21-25 0 21-25 3 
26-30 0 26-30 8 
31-35 1 31-35 2 
36-40 1 36-40 3 

  43 1 hunn 

  57 1 hann 

 

 

57 cm hannørret i Sandungselva  Foto: Erik Steenberg Jonassen 
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9.6 Resultat av fisketelling 

Både fisketellingen og stamfisket i kap. 8.7 viser at det i høy grad foregår gyting i 

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

Da det er praktisert noe forskjellig hvordan fisken telles (tatt, mistet og sett osv.), er antall 

ørret som er oppgitt ikke helt sammenlignbart for hver lokalitet. Dette utgjør muligens et 

avvik på +/- 10%. Vi går inn for en standardisert metode for telling av ørret ved el-fiske fra 

neste sesong. 

9.7 Stamfiske 

Ansvarlig: Truls Hafslund og Terje Brown   

Deltakere: Truls Hafslund, Terje Brown med flere. 10 mann totalt. 

Medgått arbeidstid: 88 timer 

 
Stamfisket i Sandungsbekken startet så tidlig som7. oktober da vi samkjørte dette med dugnad 

med yngeltelling i den samme bekken. Lloyd, Terje, Jan Erik Nilsen og undertegnede satte 

opp fella  i nydelig høstvær. Vi vet av erfaring at så tidlig så er det stort sett bare hanner som 

kommer opp. Målet var 1 liter rogn som skulle til anlegget på DOFA, men vi plundret både 

med tau samt at det ble mye barnåler i ledergarna på slutten p.g.a. høy vannføring. For å spare 

kjøring, røkte vi rusa annenhver dag. 

Den 1. november i nydelig høstvær strøk vi fisken, samtlige 17 hunner, men kun 5 hanner 

siden det var tilstrekkelig. Største fisk var en hann på ca 1,6 kg. Røkteren på DOFA var 

fornøyd med 0,9 liter som de 17 hunnene ga så da ble det besluttet å slutte for i år. 

Kondisjonen på fisken fra Glitre var bra i år også i forhold til det vi hadde for to år siden. Fra 

neste år får vi se på en annen og mindre arbeidsom måte å få fanget stamfisken på. Dette 

skulle ha blitt gjort i år, men er blitt utsatt. 

Vi får si oss fornøyd med stamfiske i år. Vi  hadde noen fine turer ned til Hundvika hvor 

nyingen ble tent og kaffekjelen satt på mens vi ventet på at vannstanden skulle gå ned etter at 

vi satte i nålene oppe i Sandungsdemningen. (Det tar ca 1 time før vannstanden har gått ned.)  

Takker alle som har vært med  i år for innsatsen. 

Truls Hafslund / Terje Brown 
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Montering av felle til stamfiske, Terje Brown til venstre og Truls Hafslund til høyre  

Foto: Borgar Pedersen 

 

Røkter Trond Håvelsen fra Dofa  Foto: Lloyd A. Nilsen 
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10 Overføringsfiske 

10.1 Overføringsfiske fra Garsjø til Løken/Vrangen 

61 ørreter er blitt fraktet til Løken/Vrangen i forbindelse med tynnefiske i Garsjø. 

10.2 Overføringsfiske fra Dypingbekken (ved Vrangla) til 

Tretjenna 
Deltakere: Erik Steenberg Jonassen og juniorene Simen, Vebjørn, Alex og Petter. 

35 ørret ble overført den 15. oktober. 

 

11 Materiell, kontor og brakker 
11.1 Materiell 
Medgått arbeidstid: 20 timer 

 
Det har ikke blitt  kjøpt inn noe utenom forbruksmateriell i år fordi det er høyst usikkert hvor 

mye flytting av Sandungsbrakka vil koste. Vrangle-båten er byttet ut med den nye båten vi 

hadde på hengeren. Den gamle Vrangen-båten ligger nå ved Sørsneisa og skal brukes der 

under kultivering av vannet . 

 

11.2 Kontor 
Deltakere: Jan Erik Knudsen med flere 

Medgått arbeidstid: ukjent 

 

Alle utvendige og innvendige arbeider er utført. Kodelåsen fikk ny kode 1. juli og dette må 

gjøres årlig av sikkerhetsgrunner. 

 

11.3 Sandungsbrakka 
På møte med Glitrevannverket 3. mai orienterte de om at ingen kan overnatte på 

Sandungsbrakka. Styret fikk siden tilsendt et brev som viser til lover fra 1970 og 1972 hvor 

bl.a. ingen nybygg eller bruksendringer blir godtatt. I tillegg må alle bygninger befinne seg 

minst 100 m fra Glitre og 50 m fra elver som fører til Glitre rives. 

Jeg fikk midlertidig jobben som brakkesjef på Sandungen, og var i ferd med å starte på en del 

jobber da beskjeden fra Glitrevannverket kom om at brakka måtte fjernes. For å gjøre en lang 

historie kort, så ser det nå ut som at vi flytter brakka til Grunnvann mellom Glitre og Saga. 

Jeg tar gjerne opp tråden igjen med de jobber som trengs å gjøres når brakka blir flyttet. 

Hilsen Hans Olav Sørumengen 

 

Møte med Glitre 31. oktober: Glitrevannverket vil ikke komme med innsigelser på vår søknad 

om å flytte Sandungsbrakka til Grunnvannet. 

Søknad om å ha en mobil brakke ved Grunnvannet v/Saga ble sendt til Lier kommune og 

Fylkemsmannen i Buskerud og vi fikk tillatelse til å ha en brakke ved Grunnvannet v/Garsjø. 

Per Ivar Gundersen har kontaktet Lier kommune om hvor vi egentlig ønsker å ha brakka. Vi 

venter på svar. 
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11.4 Bomlebekkbrakka 

Brakka har blitt beiset og har vært brukt ved fiskekonkurransen i tillegg til tilsyn i 

Finnemarka. 

 

12 Øvrige aktiviteter. 

12.1 Skogdagene ved Garsjø 

Skogdagene 2017 ble avholdt 12 og 13 juni. Tormod Tveten hadde også i år stilt den flotte 

plassen sin til vår disposisjon.  

Ivrige elever (ca. 300) og lærere fra klassetrinn 6 i Lier, fikk en teoretisk og praktisk innføring 

i fiske. Den teoretiske delen sto Borgar og Petter for, som de ledet med sikker hånd. Det store 

plastkaret med kreps, ørret og abbor var også i år veldig populært.  

I den praktiske delen avslørte mange av elevene at de hadde fisket før. Det var selvsagt moro 

å se hvem som kunne kaste lengst. Det ble tatt mange fisk, både abbor og ørret. En av de 

kvinnelige lærerne viste også elevene hvordan de skulle rense fisk, dette hadde hun gjort før, 

artig. Moro var det også at ordføreren i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, tok seg tid til å besøke 

arrangementet.  

DS - Fiskestell er godt fornøyd med gjennomføringen av Skogdagene 2017.  

 

Foto: Lloyd A. Nilsen 

  



27 

 

12.2 Elvefestivalen 
Elvefestivalen foregikk 27. august ved Union Brygge. Fiskekonkurransen for barn og unge 

under 16 år hadde ca. 45 deltakere.  

 

 
Foto: Hildur K. Wilhelmsen 

 

12.3 Hauern 

Hauern 2017 ble avlyst p.g.a. snømangel. 

12.4 Bekkerestaurering 

12.4.1 Sandungselva 

Deltakere: Borgar Pedersen med flere 

Den 2. september ble gytegrusen både på Snøhvitfeltet og Gullfaksfeltet med god hjelp fra 

Truls Hafslund endevendt og «luftet» med krafse for å fjerne sedimenter som tettet igjen 

grusen. Forsterkninger og justeringer av tersklene ble også utført. 

 

Borgar Pedersen og Jan Erik Nielsen la, sammen med Espen Gausen som stilte med kranbil, 

den 24. september ut ca. fem tonn gytegrus på Gullfaks A (fire tonn) og Gullfaks B (ett tonn). 

Dette var første gangs vedlikeholdsgrusing, dvs. tilførsel av gytegrus for å erstatte mindre 

mengder grus som er forsvunnet under flom. Gullfaksfeltet ble restaurert i september 2008 

som det første bekkerestaureringsprosjektet i Finnemarka. 
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Legging av gytegrus på Gullfaks A og B, Jan Erik Nielsen åpner sekkene og Espen Gausen 

står på lasteplanet 

Foto: Borgar Pedersen 

 

12.4.2 Dypingbekken 

Ansvarlig: Borgar Pedersen 

Dato: 18., 19. og 20. august, medgått arbeidstid: 348 timer 

Presseomtale: kap.13 

 

 
Fra venstre: Per Ivar Gundersen, Erland Myrvang, Lars Erik Moen, Ronny Hansen, Borgar 

Pedersen, Lars Erik Moen, John Tollefsen, Terje Brown (bak), Eigil Jensen, Thomas 

Espegard og Bjørn Espegard. Foto: Tom Helgesen 
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DS-Fiskestell hadde prøvefiske i Sandungen i 2011 i regi av Fylkesmannen. Da ble det 

fastslått at Sandungen hadde en tynn bestand av ørret, og at det bør vurderes å bedre 

rekrutteringen. At det var dårlig rekruttering av ørret til Sandungen, var noe som Jacob 

Sandungen noterte seg for over 170 år siden. Han gjorde noe med det. Han begynte som den 

første i Norge med kunstig befruktning og oppdrett av settefisk i en sidebekk til 

Dypingbekken. 

 

Tegning av Borgar Pedersen 

Etter en del planlegging og innhenting av tillatelser har vi i Fiskestell i helgen 18.-20. august i 

fint vær fått restaurert Dypingbekken med terskler, gytegrus og kulper med store steiner – 

etter at bekken ble rettet ut og ødelagt som gytebekk for flere hundre år siden i forbindelse 

med tømmerfløting. 

Det gjenstår noen justeringer og litt etterarbeid, men det er stort sett klart for herr og fru ørret 

slik at de kan begynne å vandre på bekken senere på høsten. 

En stor takk til alle som har bidratt på dugnadene og i forbindelse med planlegging og 

tilrettelegging for å få dette til. En spesiell takk til Per Ivar Gundersen, Viva IKS og Lier 

Graving og Transport for utleie av utstyr – lastebil, gravemaskin og minidumper, og Truls 

Hafslund serverte oss nok av god mat og drikke ved Sandungsbrakka – som vanlig. Vi sender 

også en takk til Glitrevannverket og Øvre Eiker kommune som har gitt oss økonomisk bidrag. 

Borgar Pedersen 

Lagleder Dypingbekken 
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Restaurering av Dypingbekken 

Foto: Borgar Pedersen 

 
Per Ivar Gundersen fraktet sekker med stein og gytegrus til Dypingbekken, kjørte 

gravemaskin og fraktet 5 av sekkene til Sandungselva og 3 til Lelangen med hjelp fra Truls 

Hafslund. En sekk ble liggende igjen ved Dypingbekken fordi løftestroppene var ødelagt. 

 

 
Foto: Per Ivar Gundersen 
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12.4.3 Lelangens innløpsbekk 

Borgar Pedersen og Jan Erik Nielsen la, sammen med Espen Gausen som stilte med kranbil, 

den 24. september ut ca. tre tonn gytegrus på innløpsbekken til Lelangen (ved snuplassen). 

Noen dager senere ble gytegrusen raket ut og tilpasset bekkeløpet. 

 

12.4.4 Goliaten utløpsbekk 

Borgar Pedersen har i høst sett på utløpsbekken til Goliaten sammen med Thomas Sveri. 

Borgar konkluderte med at ett tonn gytegrus kan legges i bekken samtidig med at det gjøres 

noen andre mindre tilpasninger og tiltak. Vi vil fylle gytegrus i 20-kilos sekker for å lette 

transporten. Turistforeningen ønsker å hjelpe oss med å få grusen inn til bekken. 

 

Se kap. 6.3. 

 

12.5 Gapahuk ved Garsjø og Nordsneisa 
Gapahuken ved Garsjø er en suksess masse folk som koser seg der, stadig bilder på fb av folk 

som har det fint med fiske og camping, vi ga den et liten ansiktsløft med ny bålplass i form av 

sementrør (takk til Per Ivar Gundersen) og en flott grillrist (takk til Ole Ellevåg.) 

 

Gapahuken ved Nordsneisa blei ferdigstilt på vårparten, ikke noe mindre suksess der, ryktene 

skal ha det til at det har blitt tatt flere fine fisker der i sommer, virkelig et sted hvor man kan 

nyte skogens fred og ro. 

 

For gapahukgjengen. Hans Olav Sørumengen 

 

12.6 Fiskekonkurranse ved Sneisene 
DS. Klubbmesterskap 10. juni 

Størst fisk og vinner av gavekort pålydende kr. 2.000,- ble Tor Andreassen med en flott ørret 

på 500 gram. 

 

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

1. Tormod Knudsen  1070 

2. Tor Andreassen  900 

3. Lloyd A Nilsen  780 

4. Robert Sørlie   770 

5. Erik Johansen   760 

6. Hans Olav Sørumengen 460 

7. Terje Olav Bruun  300 

8. Gunnar Olsen Skar  270 

9. Ronny Hansen   260 

10. Per Øyvind Ask  150 

 

Damer: 

Turid Avdal  240 

Junor: 

Simen S. Johansen 230 
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Foto: Tor Andreassen 

 

12.7 Julebord på Sølfast 
Julebordet ble arrangert fredag 1. desember i klubbhuset. 

 

12.8 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.  

 

Rapporten fra NIVA utarbeidet av Marthe Torunn Solhaug Jenssen har følgende konklusjon: 

Konsentrasjonen av kvikksølv i abbor fra de to innsjøene i Finnemarka ser ut til å ligge rundt 

samme nivå og noe lavere enn hva som er funnet i andre østlandssjøer. EUs 

omsetningsgrense for fisk på 0.5 mg Hg/kg ble overskredet i Lelangen og Sandungen ved 

predikerte fiskelengder på henholdsvis 24,8 cm og 30,1 cm. En kan ikke ut fra resultatene fra 

disse to innsjøene si noe generelt om forholdene i alle innsjøene i Finnemarka. Derfor bør 

man følge de landsdekkende kostholdsrådene til Mattilsynet for kvikksølv i ferskvannsfisk om 

man fisker i området. 
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12.9 Gjevlekollen 
Dato: 20. mai. 11. og 25. juni og 12. november 

Arbeidstid: 161 timer 

 
Fra venstre: Terje Ove Brown, Ole Ellevåg, Hans Erik Green, Lloyd Nilsen, Robert Sørlie, 

Håvard Sveen m/datter og Øyvind Green 

Foto: John Tollefsen 

 

 
Foto: John Tollefsen 

 

Vi rev ned hytta på Gjevlekollen i løpet av en lørdag i mai. I tillegg reiste noen av oss opp to 

helger i juni for å dele opp tømmeret i biter og legge dem i sekker som ble fraktet bort med 

helikopter. Hans Olav laget bord og stoler av en del av materialene. 
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Foto: John Tollefsen 

Felling av trær for bedre utsikt, graving av dreneringsgrøft, utlegg av bark og opprydding sto 

på dagsorden da DS Fiskestell hadde dugnad på Gjevlekollen søndag den 12. november. Dette 

blir et kjempefint turmål for alle. Terje, Hans Olav, Ole og Lloyd deltok på dugnaden. 

 

Den nye hytta på Gjevlekollen 

Foto: Lloyd A. Nilsen 
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Vi skal i 2018 inngå avtale om vedlikehold på den nye «dagshytta» på Gjevlekollen med 

Statskog. Avtalen vil inneholde punkter om månedlig rydding i området. Vi skal også i 2018 

«beise» hytta. 

 

Statskog «friluftsliv» har i de senere årene gitt oss nye og spennende oppdrag som viderefører 

vårt arbeid med fiskerelatert arbeid over på nye og inspirerende oppgaver.  Se bare hva 

oppsettingene av gapahuker v/Garsjø og Nordsneisa har generert av trafikk og god PR for oss. 

 

Her er det fortsatt mye arbeid å ta fatt på, og vi må utfordre kommunene i vårt «nedslagsfelt» 

til å være med på det arbeidet Statskog har startet. Det vil gi oss nye «bein å stå på» 

økonomisk, samt det viktigste av alt, nemlig å få folk ut i marka. 

 

12.10 Vrangenhytta 
Deltakere: Unni Veiby, Roger Aune og Robert Sørlie 

Arbeidstid: 155 timer 

 Gamle båter fraktet ned og ny opp, Roger, Hans O og Robert, 15 t. 

 Ny flaggstang montert, Roger og Robert, 6t. 

 Soverom vasket ned Roger og Robert, 15 t. 

 Gamle senger revet ut og båret ut i vedskjul, Robert og Jonas, 8t. 

 Maling av soverom, Roger, Unni og Robert,  35 t. 

 Div trær felt på tomt, Hans O., 4 t 

 Trær skåret og kløvd til ved , Terje. 10 t. 

 Div vask, rydding og maling av vinduer/listverk Roger og Unni, 12 t. 

 Div takrenner og vindskier Robert, 15 t. 

 Inspeksjon av piper og ildsteder med en bekjent brannmann, Roger. 5 t. 

 Transport inn av ny vedovn til kjøkken , Roger og Robert, 7 t. 

 Montering av solcellepanel, Roger og Robert, 8 t. 

 Div forefallende rydding på tomt , samt bortkjøring av søppel, Unni, Roger og 

Robert, 15 t. 
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Foto: Robert Sørlie 
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13 Presseomtale 
Lars&Lars, HABITATFORBEDRING FRAMFOR SETTEFISK: DRAMMEN 

SPORTSFISKERE VISER VEI  http://www.larsoglars.no/?p=10678                                      

22. august 2017 

Lierposten, 28. september 

Byavisa Drammen, 29. september 
 

14 Foredrag og møter - Fiskestell/Vannmiljøutvalget 
24. februar: Lysbildeforedrag/presentasjon og samtaler på Fylkeshuset med representanten 

Hanna Lisa Matt (politisk – natur, miljø og næring) Buskerud Fylkeskommune. Fra DS: John 

Tollefsen, Hans Støvern og Borgar Pedersen. 

 

5. april: Dialogmøte om natur og miljø med politikere og administrasjonen på rådhuset hos 

Drammen kommune. Fra DS: Petter Øijord, Hans Støvern, John Tollefsen og Borgar 

Pedersen.  

 

April: Lysbildeforedrag/presentasjon og samtaler med tre representanter for Miljøpartiet de 

grønne, blant annet Ståle Sørensen. Fra DS: Rolf Nyborg og Borgar Pedersen. 

 

3. mai: Lysbildeforedrag og samtaler spesielt om Glitreområdet – hos Glitrevannverket ved 

Arild Eek, Svein Kjenner, Ragnhild Leirseth og Per Ringnes. Fra DS: Truls Hafslund og 

Borgar Pedersen. 

 

12. oktober: Lysbildeforedrag om bekkerestaurering og Dypingbekkprosjektet på «Reviret» 

hos Lars&Lars i Oslo. Foredragsholder: Borgar Pedersen. 

 

Flere møter gjennomført i løpet av året med Widar Tandberg fra Naturforvaltningen i 

Drammen kommune angående en avtale om fiskeforvaltning, kultivering og oppsyn i 

Finnemarka syd/ Drammensmarka. Fra DS: Rolf Nyborg, Truls Hafslund, Hans Støvern, John 

Tollefsen og Borgar Pedersen. 

 
Diverse møter med Statskog og Glitrevannverket angående Sandungsbrakka. Fra DS: Tor 

Andreassen og Truls Hafslund 

 

  

http://www.larsoglars.no/?p=10678
http://www.larsoglars.no/?p=10678
http://www.larsoglars.no/?p=10678
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15 Vedlegg 
15.1 Mannskapsliste 

 

ETTERNAVN FORNAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

Andreassen Tor Vrangla/Drammensmarka Kasserer/lagleder for Vrangla 

Aune Roger Størrtjern/Garsjø Lagleder 

Avdal Turid Hvalsputten Lagleder 

Avdal Espen   

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 Nordsneisa Lagleder 

Gundersen Per Ivar 
Dammyrvann/Kårevann/ 
Elgtjern/Sandungen 

Lagleder 

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

Leder/materialforvalter/lagleder 

Halaas Svein Lårvika/Sandtjern  

Hansen Roar Grunnvannet/Blektjern  

Hansen Ronny Lelangen  

Hovland Jan Elgskottjern/Langvann  

Håvelsen Bjørn   

Juul Nilsen Øivind Drammensmarka  

Jørgensen Tore Himmerikestjern Lagleder 

Kirkemo  Anne-Mette 
Fylkessekretær Buskerud. 
Ikke medlem DS 

 

Knudsen Jan Erik Sandungen/Nordområdet  

Kornerud Lars Dypingen/Guritjern Lagleder 

Langeng Sverre Sandungen  

Mathisen Dag   

Mehren Nystrøm Yngvild   

Myrvang Erland 
Kårevann/Dammyrdammen/ 
Tillkallingshjelp 

 

Møller Finn Ivar Vrangla  

Møller Harald Inge Glitre  

Nielsen Jan Erik Lelangen Lagleder 

Nilsen Lloyd Lårvika/Sandtjern Lagleder 

Nyhus Hans Petter Lårvika/Sandtjern  



39 

 

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 Lagleder 

Sveri Thomas Drammensmarka  

Sørli Paul Robert 
Drammensmarka/Garsjø/ 
Størrtjern 

 

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

Teigen Hans Jørgen 
Dammyrvann/Kårevann/ 
Elgtjern 

 

Tollefsen John Drammensmarka/Blektjern Lagleder/sekretær 

Veiby Unni Garsjø/Løken-Vrangen  

Øijord Petter Drammensmarka  

 

 

15.2 Dugnadstimer 

Dugnadstimer DS-Fiskestell 2016 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 450 

Fiskekultivering 1160 

Prøvefiske 0 

Fiskekartlegging 60 

Kalking 10 

Vannprøver 130 

Stamfiske 70 

Dugnader 800 

Øvrige aktiviteter 90 

Sum 2447 
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16 Tynnefiske 
 

16.1 Røkterapport for Garsjø 
  

År Timer Antall Kg Snitt 
  

Robert 
Roger 

Hans Olav 
Sum 

2017 42 
35 
3 
80 

     

Abbor 
Rogn 

  
4071 

Ca 19 liter 
106,3 26,11g 
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16.2 Røkterapport for Vrangla 

 

Deltagere Dato 
Kilo 

Abbor 

Snittv

ekt 

Ant

all 

Ro

gn 

Stor 

Abbor 

Ørr

et 

Temper

atur 

Dugnadsti

mer 
Notater 

Øyvind og 

Tor 

24.mai

.17 
       12 Montert korker og tau og utsett av 30 nye ruser 

Øyvind og 

Tor 

30.mai

.17 
29,10 35,19 827 

18,

5 
3  15 12 Høy vannstand.  

Øyvind og 

Tor 

08.jun.

17 
8,00 42,78 187 2,5 3 4 13 12 

To ruser var åpnet og tømt. Glidelås var åpen. 

Ryddet noe søppel 

Øyvind og 

Tor 

15.jun.

17 
6,30 67,74 93 1 1 3 16 12 

1 abbor utsatt ca. 0,7 kg. Avsluttet for i år og kjørte 

rusene ned til Sjåstad 
           

           

           

          Slutt 
           

 SUM 43,4 39,21 
110

7 

22,

0 
7 7  48  
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16.3 Røkterappport for Lelangen 

 

DATO ANTALL VEKT I GRAM 
SNITTVEKT I 

GRAM 
ROGN L TEINER DELTAGERE TIMER 

21.05      Hansen/Nielsen 10 

29.05 365 16750 45,89 12 37 Hansen/Nielsen 10 

05.06 106 4700 44,33 8 37 Nielsen 10 

12.06 87 3500 40,22 3 37 Knutsen/Nielsen 10 

SUM 2017 558 24950 44,70 18,5   40 

SUM 2016 702 26470 37,70 16,5   50 

SUM 2015 552 16070 29,11 7,5   34 

Gjennomsnittet av abboren i Lelangen har økt fra 37,70 i 2016 til 44,70 i 2017. Vi har også lagt ut 3 sekker med gytegrus i innløpsbekken ved 

snuplassen.   
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Tynnefiske av abbor i Lelangen 2017 utført av Ø Bjerknes  

 ANTALL  VEKT I GRAM  
SNITTVEKT I   

GRAM  
ROGN  TEINER  DELTAGER   

SUM 2017   22000     Ø Bjerknes   

SUM 2016   28625     Ø Bjerknes   

SUM 2015   38800     Ø Bjerknes   
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16.4 Røkterappport for Kårevann 
 

Deltagere Dato Vekt i gram Snittvekt Antall Rogn Stor Abbor Ørret Temperatur Dugnadstimer Notater 

Per Ivar/Erland 06.mai        2 x 3 =6 Satt ut ruser 

Per Ivar/Erland 09.mai 2800 44.44 63 0 138 gr 6 8c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 13.mai 700 50.00 14 0 120 gr 5 8c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 16.mai 1800 75.00 24 0 200 gr 3 10c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 20.mai 2360 78.66 30 0 230 gr 2 12c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 24.mai 3200 86.48 37 0.2 200gr 13 12c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 28.mai 4200 68.85 61 0.3 250gr 8 10c 2 x 3 = 6  

Per Ivar/Erland 01.jun 2200 38.59 57 0.2 80gr 2 12c 2 x 3 = 6 Tatt inn ruser 

                    
 

 SUM 17260.0  286 0.7 0 39  48  
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16.5 Røkterappport for Dammyrdammen 

Deltagere Dato Vekt i gram Snittvekt Antall Rogn Stor Abbor Ørret Temperatur Dugnadstimer Notater 

Per Ivar/Erland 09.mai         Satt ut ruser 

Per Ivar/Erland 13.mai 300 30.00 10 0 80 gr 0 8c 2 x 3 = 6 5 stk laksesmolt 10cm 

Per Ivar/Erland 20.mai 560 37.33 15 0 60 gr 0 12c 2 x 3 = 6 3 stk laksesmolt 10 cm 

Per Ivar/Erland 24.mai 390 65.00 6 0.1 280 gr 0 12c 2 x 3 = 6 3 stk laksesmolt 10 cm 

Per Ivar/Erland 28.mai 500 12.19 41 0 40 gr 2 12c 2 x 3 = 6 1 stk laksesmolt 10 cm 

Per Ivar/Erland          Tatt inn ruser 

                      

 SUM 1750.0  72 0.1 0 2  24  
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17  Vannprøver 
Tabellene viser resultatene av våre egne vannprøver og vannprøvene til Fylkesmannen i 

Buskerud. Pga skifte av lab og lavere pris på analysene har vi hentet vannprøver både vår og 

høst for Fylkesmannen. Avvik på 0,5 eller mer er merket med rødt. 

 

  Egne Lab  Egne Lab 

 Dato pH Dato pH 

Sandungen 23.06 6.7     
Kårevann  6.2     
Størrtjern 02.07  7.4 14.10  6.9 

Vesle Nykjua 25.06 5.9     
Lille Åsvann 23.06 6.1  27.09   
Hvalsputten 25.06 6.3 6.5 27.09  6.6 

Bjelketjern 01.07 5.7 5.7 08.10  6 

Kroktjern 28.06  6.5 08.10  6.9 

Ormtjern 01.07  6 08.10  6.3 

Pene tjern nord 01.07 5.8 5.9 08.10 6 6.4 

Midtre pene tjern  6.2 6.6 08.10 5.9 6.9 

Søndre pene tjern 01.07  5.7 08.10 6.1 6.1 

Glitre       
Glitra  6     
Sandungsbekken 25.06 6.2     
Himmeriketjern 20.06 6 5.9 24.09 6.5 6.2 

Lille Dypingen 25.06 6.1     
Øvre Damtjern 01.07 6 6.3 02.11  6.6 

Store Bomla 24.06 6.1 6.1 08.10 6 6.2 

Minste Bomla    10.09 5.7  
Vesle Bomla 24.06 5.9 5.7 10.09 5.9 6.2 

Sørsneisa 23.06 5.9 6.1 27.09  6.1 

Nordsneisa 23.06 5.7 5.8 27.09  6 

Mellomsneisa 23.06 6.1 5.8 27.09  6.4 

Lillesneisa/Damsneisa 23.06 5.8 6.3    
Grunnvannet v/Garsjø 25.06 6.4     
Lelangen 25.06 6.2 6.6 20.09 6.6  
Rotua 25.06 6.5     
Guritjern 25.06 6.4     
Lårvika 21.06 5.8 5.4 10.09 6.1 6.3 

Egga 25.06 6.4     
Åsvanna 23.06 6.1 6.7 08.10 6.6  
Kutjern 17.06 5.2 4.5 15.10  5.1 

Kroktjern 17.06 5.6 4.7   <4 

Flaggervann 01.07 5.4 5.6 04.11 6.1 5.7 

Grunnvannet 25.06 6.3     
Garsjø 05.07 6.5     
Sandtjern 21.06 6.7 6.5 10.09 6.1 6.1 

Tretjerna nedre 20.06 6.3 6.2 24.09 5.9 6.3 

Tretjerna midtre  6  24.09 6  
Jøssjø 25.06 6.4     
Store Elgtjern 17.06  6.2 02.11  7 

Lille Elgtjern 01.07  5.8 15.11  6.1 

Ulstjern 01.07  5.7 15.11  6.2 

Svarttjern 06.07  6.7 13.11  7.1 
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Vrangla 15.06  6.6 08.10  6.6 

Langvann    08.10  6.7 

Ormetjern 01.07  6    
Kroktjern 29.06      

       
Blektjern    15.09 6.3  
Goliaten    08.10 6.1 6,1 

Vakkertjern    08.10 5.8 5,5 

Ytre Langvann    08.10 6 5,4 

Tjuvtjern    08.10 5.9 5,6 

Tverråsvann    08.10 5.7 5,6 

Gamledammen    15.10 5.8  
Kjøsterudbekken    29.10 5.8  
       

 

18 Tynnefiske/rusefiske etter abbor i Finnemarka fra 2008 til 2017 
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 første prioritet og da de første «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 større ruser som fisket like bra som 

de minste, men var en del tyngre og håndter. Helt til midten av 1970-årene, ble stålruser (netting) benyttet. 

Disse, som var store og tunge, ble prefabrikkerte 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 tømmer flåter til rusefiskingen.  Deretter kom Mora-rusene (svenske). Disse ble 

spent opp på forskjellige måter. Mest benyttet var elektriker-rør. 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 11 årene,  tatt opp i Finnemarka ca. 3726 kg /med gj.snittsvekt 

f.eks.30 gr.= ca.124.200 abbor. 

 

Garsjø.:  39.4 ha – 2008 – 2017 = ca. 1516 kg.  

         

Lelangen.: 24 ha – 2008 til 2017 = ca.645 kg. 

                

Svarttjern.: 4.3 ha – 2010 til 2015 = ca.100 kg  Det er ikke rusefisket etter abbor i 2016 og 

2017 

 

Guritjern.: 9 ha –  2013 – 2016 =  ca. 172 kg  Det er ikke rusefisket etter abbor i 2017 

        

Sandungen.: 55 ha – 2013 – 2016 = ca. 417 kg  Det er ikke rusefisket etter abbor i 2017 

         

Vrangla.: ? ha -  2012 til 2017 =  ca. 307 kg  

                          

Oppstart 2014: 

Løken / Vrangen.: ? ha. 2014- 2017 =  ca. 457 kg. 

             

Kårevann.: ? ha.  2014-2015 + 2017  =  ca. 49 kg. Det er ikke rusefisket etter abbor i 2016  

For 2017 er snittvekta kommet opp i ca. 60 gr. 
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Oppstart 2015:  

Vesle Bumla.: 5 ha - Det er  kun rusefisket her i 2 år (2015-2016.)= ca. 32 kg. Med snittvekt 

på 124 gr. i 2016 (fin matfisk ) har det ingen hensikt og fortsette tynnefiske.Det har aldri 

tidligere vært tatt abbor under rusefiske med gj.snitt over 100 gr. 

      

Oppstart 2017: 

 

Dypingen.: ca. 30 kg 

 

Dammyrdammen.:  ca. 1.8 kg. I rusene er det tatt opp 15 stk. ca.10 cm laksesmolt. 

Overlater til andre å kommentere dette. 

 

Januar 2018 

Roar Hansen 

 

19 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. 

 

Fullstendig brev er lagt ut på hjemmesiden til DS og finnes på: 

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

 

 

 

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



