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Drammens Sportsfiskere 
Vannmiljøutvalget 

 

     
 

Årsberetning 2017 

 
Følgende styre fortsatte fra 2016: 

Hans Støvern (leder) 

Petter Øijord (nestleder),  

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (kasserer) 

 

Øivind Juul Nilsen (medlem) 

Sari Cunningham (biolog og aktiv bidragsyter, men ikke medlem) 

 

Holmen 

Masser fra Follobanen ble dumpet utenfor Holmen uten tillatelse. Det ble anmeldt 
av Neptune Network og publisert i Drammens Tidende den 16. februar. 

 
Damtjern ved Lierskogen 
27. juni Bekymringsmelding Damtjern i Lier kommune 

Følgende innlegg har vært publisert i Lierposten: 

6. juli Reportasje med Borgar Pedersen i VMU-DS 

3. august Lederartikkel ved redaktør Pål Ness 

10. august Leserbrev fra Janicke Solheim, Lier MdG 

24. august    Leserbrev fra Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

26. oktober  Invitasjon til dialogmøte 30.10. 

7. november   Leserbrev fra Runar Gravdal, Lier AP 

11. november Leserbrev fra Per Vemork, Lier FrP – Miljøutvalget Lier kommune 

16. november -  Reportasje fra åpent dialogmøte på Haugestad i Lier, 30.10. 

30. november -  Leserbrev fra Franzefoss 

Dialogmøte om Damtjern 

30. oktober Åpent dialogmøte om Damtjern, Lier kommune. 

Situasjonen i Damtjern er ikke blitt bedre i løpet av 2017, men vi håper økt 
oppmerksomhet vil føre til at forbedrende tiltak vil bli foretatt i løpet av 2018. 
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Klopptjern 
Tapping av Klopptjern startet vinteren 2017, men ingen beskjed ble gitt til 
allmenheten. Etter hvert som vannstanden minket, oppdaget vi to fyllinger til 

hvorav den ene var totalt ukjent, mens den andre var så vidt synlig ved full 
vannstand. Vi sendte brev til Drammen kommune hvor vi ba om at denne 

fyllinga (merket  med turkis strek)  måtte fjernes på sikt og at fisk som levde i 
de raskt minkende kulpene forårsaket av fyllingene, måtte reddes ut. Vi hadde 
en befaring med Bjørn Ringstad, men vi så bare en fisk. Ingen redningsaksjon 

ble utført. 
 

 
Fylling som vi ønsker å fjerne 

Foto: John Tollefsen 
 

Vi har fått brev fra Drammen kommune hvor de skriver at den store fyllinga vil 

bli erstattet med kulvert og bru. 
 

Arbeidet med restaurering av demningen og utskifting av den store fyllinga har 
begynt. Sistnevnte er erstattet med grove steiner og to kulverter et par meter 
over bunnen av tjernet. I tillegg er sidene kledd med heller av naturstein. Dette 

er en utvilsomt en forbedring i forhold til den opprinnelige fyllinga som kun 
hadde sprekker mellom kampesteiner til å beholde forbindelsen til den sørligste 

delen av Klopptjern, men vi ønsker en større åpning i fyllinga og den skal rekke 
lenger ned mot bunnen av tjernet. 
 

Lierstranda 

Søknad om 50.000kr til rydding av Blåbringebærstranda ble innvilget. 
https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastreturs-A 

 

https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastreturs-A
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Vi hadde en befaring 14. mai og en del bilder fra befaringen er vist nedenfor. 
 

 
Befaring 

Foto: John Tollefsen 
 
I alt 16 strandryddinger og 41 dugnadstimer ble utført i 2017. 

 

Søppelinnsamling på Blåbringebærstranda. Foto: John Tollefsen 
 

Pga enorme mengder med søppel vil dette arbeidet fortsette neste år. To 
konteinerlass med drivtømmer, et titalls søppelsekker med fortrinnsvis plast, 
bildekk, isopor, glass, sko, to trafikk-kjegler o.a. er samlet inn. Eidos eier 

Blåbringebærstranda og har sørget for å kjøre bort avfallet. 
 

Sari og Hans foretok en biologisk undersøkelse 24. juni og samlet resultatene i 
en rapport i løpet av 2017. 
 

Vi planlegger å kjøpe en konteiner hvor vi kan ha kontor og redskap stående ved 
Blåbringebærstranda. 

 
Styremøter 
16. februar 
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10. mai 
12. juni 
6. desember 

 
Eksterne møter 

24. februar Møte med gruppeleder Hanne Lisa Matt fra Miljøpartiet de grønne. 
Borgar presenterte VMU og våre aktiviteter og vi snakket om muligheter for 
samarbeid. 

April: Lysbildeforedrag/presentasjon og samtaler med tre representanter for 
Miljøpartiet de grønne, blant annet Ståle Sørensen. 

 
Møter med NJFF Buskerud v/Knut Johan Ruud 
16. mars 

1. juni 
25. oktober 

 
Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 
18. januar Vannkraft og vilkårsrevisjoner, Vannforeningen 

 
19. januar Foredrag med Morten Kråbøl om fisk og vannkraft hos Lars&Lars 

9. februar Foredrag av Tor Atle Moe, seniorforsker ved NIVA om bekjempelse av 

gyro i Drammensvassdraget,  Lars & Lars, 9. februar 

22. -23. mars Ørekyta på Hardangervidda – innvandrer uten oppholdstillatelse, 

Seminar om spredning av ørekyte i naturen, Hardangervidda natursenter, 

Eidfjord 

8. mai Restaurering av urbane vassdrag, Vannforeningen 

13. juni Forum for Finnemarka, Vannforeningen 

27.-28. september Restaurering av vassdrag og våtmarker, Vannforeningen 
 

12. oktober Seminar på Revir (Oslo): Fiskekultiveringstiltak og tilhørende lovverk 
Foredrag om bekkerestaurering v/Borgar Pedersen samme kveld 

 
13. oktober Blågrønn infrastruktur, Vannforeningen 
 

3. november Vilkårsrevisjoner, Vannforeningen 

10. og 11. november Oslofjordkonferansen, NJFF 

 

Korrespondanse 
Brev til Drammen kommune om Klopptjern. 

 
Pressemeldinger 

Ingen aktivitet. 
 
Sjøørretprosjektet Kjøsterudbekken 

Ingen aktivitet. 
 

Drammensfjorden og elva 
Ingen aktivitet. 
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Høringssvar 
15. mars Høringssvar til Detaljplan for Gjellebekk Sør N3 – Gjellebekkstubben 

12. april Planprogram KDP Gulskogen Nord 

15. mai Høringssvar til «Rv. 282 Reguleringsplan for ny Holmen bru».   

16. juni Høringssvar til «Områderegulering for Nøsted og Glassverket».   

29. juni  Utfylling av Gilhusbukta 

 
Høringssvar fra regionalt VMU 

17. mars Høringssvar til planprogram for nytt renseanlegg i Krødsherad 

 
Opprettelse av et friluftslivsråd i Drammen kommune 
Møter 

5. september 

29. november 

 




