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Fiske for barn på Engersand, prøvefiske i Lelangen, tynnefiske i Sandungen, tørre bekker, 

Vranglebekken, Guttebekken, fiske i Nordområdet 
Foto: Tor Andreassen, Truls Hafslund, Lloyd Nilsen, Borgar Pedersen, John Tollefsen 
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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 den 10. januar 2019 ble følgende medlemmer gjenvalgt for 1 år i styret: 
Truls Hafslund - materialforvalter 
Ole Ellevåg - styremedlem 
Lloyd Arne Nilsen – styremedlem 
Hans Olav Sørumengen – styremedlem 
Samtidig ble Tor Andreassen valgt for 2 år som kasserer. 

 

2 Lederens hjørne 
Da er dette året gått og flytting av og rydding etter Sandungsbrakka ferdig. Brakka har fått nytt navn: 

Grunnvannsbrakka da den ble flyttet til Grunnvannet ved Saga.  

Tynnefisket ble gjort unna i en fei da sommeren kom for fullt allerede tidlig i mai. Gytinga til abboren 

var over på 14 dager. Grunnen til dette var tidenes tørkesommer med haugevis av varmerekorder på 

Østlandsområdet i år. Dette gikk utover alt som heter bekker da disse tørket mer eller mindre helt ut. 

Derfor ble det spennende å se hva vi kunne få ut av stamfisket, men det gikk bra etter at vi flyttet fra 

Vranglebekken tilbake til utløpet av Sandungsbekken.  

Vi utførte utsett av settefisk, mest 2-somrige og noen 3-somrige, i flere vann. 

Nytt objekt for Statskog ble også restaurert: Fallet i Nordområdet hvor 6 mann fra Fiskestell, 5 mann 

og en kvinne fra Finnemarkas Venner stilte opp, mens Torkel Skoglund fra Statskog  arrangerte 

dugnaden.  

Vi har malt Gjevlekollhytta med jernvitriol og vi har fylt opp begge brakkene med ved. 

Arrangementer vi har vært med på:  

• Hauern 

• Skogdagene på Eiksetra 

• Fiskekonkurranse ved Sneisene  

• Elvefestivalen 

• Småtråkk ved Garsjø 

• Hauernrittet (nytt fra i år) 

• Fiske med barn på Engersand 

Vi har vært på befaring av Sandungsdemningen med Glitrevannverket, Fylkesmannen i Buskerud, 

NVE, og Statskog siden Statskog har søkt NVE om å ta bort demningen. NVE skal avgjøre hva som skal 

gjøres med demningen i løpet av noen måneder.  

Det er blitt avholdt 2 styremøter i år og i tillegg har det blitt holdt årsmøte, vårmøte og høstmøte. 
 
Vi hadde en dugnad i marka lørdag den 13. oktober hvor 16 mann fra Fiskestell deltok. De utførte 

oppgavene var: 
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• flytting av utstyr og to kummer fra den gamle stamfiskeplassen nede ved Sandungsbekken til 

Vranglebekken i nærheten av Sandungen.  

• satte opp felle, som var tegnet av Erik Steenberg Jonassen og laget av Hans Olav 

Sørumengen, i Vranglebekken. 

• rydding etter bekkerestaurering i Dypingbekken. 

• rydding av sti til Vranglebekken fra bilveien. 

• kjørt søppel fra BBB til Lindum fyllplass. 

• fjernet pilarer etter uthuset ved den gamle Sandungsbrakka samt plattingen som utedoen 

sto på og fraktet det til Lindum.  

• hogst av trær mellom Grunnvannsbrakka og Grunnvannet ved Saga og kjørt bort "avfallet" til 

en fyllplass i nærheten. 

Dugnaden ble avsluttet med en god middag bestående av okseragu med poteter samt varm eplekake 

og kaffe.  

Jeg takker hele den aktive gjengen i Fiskestell for den jobben som er blitt gjort i år og jeg ønsker alle i 

Fiskestell en Fredfylt Jul og et Godt Nytt År. 

Truls Hafslund 
 

3 Mannskapsliste 
Nye medlemmer i DS-Fiskestell: Roy Lauritzen, Erik Holmin og Bjørn Kiperberg. 
 
De som ikke har vært aktivt med i Fiskestell er strøket fra mannskapslista. 
Antall aktive medlemmer er 39. Se kap. 15.1. 

 

4 Avholdte fellesmøter 
- Årsmøte 10. januar 
- Vårmøte 24. april 
-      Høstmøte 3. oktober 
-       Julebord 8. desember 

 

5 Økonomi 
Vi har gjennomført betydelig betalt arbeid for Statskog samt deltatt i arrangementer som har gitt oss 
gode inntekter i 2018. Det er derfor foretatt større investeringer i utsyr og båter i løpet av året. DS-

Fiskestell har en sunn økonomi, og har ca. Kr. 100.000,- i disponible midler. I og med de 
investeringer som er gjort i inneværende år vil det være mindre behov for nye større investeringer i 
årene fremover.  

 

6 Fiskekultivering 
6.1 Blektjern 
Lagleder: John Tollefsen 
 
Etter at Konnerud JFF fikk tillatelse til å overføre 300 kreps fra Blektjern til Inntaksdammen på 
Konnerud, overleverte vi krepsene ifølge avtalen den 8.august. Alle bortsett fra en overlevde 
overføringsfisket. 
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Overføringsfiske til KJFF. Foto: John Tollefsen 
 
10. -12. august Vi var 5 mann fra DS-Fiskestell på oppsyn ved de tre vannene i Drammen kommune 
som vi har ansvar for. Vi hadde også besøk av en naturforvalter fra Drammen kommune lørdag kveld 
på Blektjern. 
 
To karer fra Konnerud nådde kvoten på 30 kreps i løpet av 20 minutter og brukte resten av tiden til å 
skifte kreps rett over mistemålet med større kreps på fredag. 
 
5 småbarnsfamilier og til sammen 22 personer fisket kreps på lørdag. 
 
På søndag var det et par stykker som fisket kreps. 
 
Totalt 26 personer fanget 730 kreps på Blektjern i år. 

 
Krepsing i Blektjern. Foto: John Tollefsen 

 
Den 16. august fikk jeg melding fra to turgående som hadde sett død kreps ved vannet. Jeg tok 
kontakt med Drammen kommune v/Widar Tandberg om dette og ble enig om at jeg skulle undersøke 
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saken. Jeg ringte til Jørn Enerud om hva slags tegn man bør se etter på syk kreps, men han henviste 
meg til en spesialist på krepsesykdommer. Jeg dro opp til tjernet søndag 26. august og jeg hadde med 
båt og noen ruser. Jeg gikk først en runde rundt vannet og da fant jeg rester av kreps, men også spor 
etter både mink og gråhegre. Etter dette satte jeg ut båten på vannet, samt tok med noen ruser som 
ble satt på noen strategiske steder hvor jeg vet at populasjonen av kreps er stor. Dagen etter trakk 
jeg opp teinene som var agnet med frossen fisk fra Sørsneisa. Det ble mye kreps. Jeg så etter 
sykdomstegn, men heldigvis fant jeg ingen synlige tegn på sykdom. Jeg pustet lettet ut da det ble et 
positivt resultat og jeg informerte Widar Tandberg om dette. Da regnet vi med at det var nok mink og 
hegre som hadde spilt oss et puss. 
 
Truls Hafslund 

 
Vannet, som har bestander av både ørret og karrus, er godt besøkt av lokalbefolkningen hvorav de 
fleste bader eller går tur, men noen av dem fisker. 
 
I 2018 har jeg vært på Blektjern 3 - tre – ganger, henholdsvis 8.5., 27.9.og 28.9. og har følgende å 
meddele.: 
1. Har ikke sett en eneste fisker der på disse turene. 
2. Lite søppel. 
3. Pantepenger - kun kr. 6,50 til Røde Kors. 
4. Fangst - kun 2 ørreter, lengde 30 og 32 cm - fine feite fisker, skikkelig røde, 
     begge tatt på spinner med vekt 310 og 370 gr. har disse en K-faktor på 1,15. 
 
Den 27. september så jeg en stor ravn som sleit med å få med seg en stor ørret. Dette har jeg aldri 

tidligere sett i vannet. 

Roar Hansen 

Lagleder har gått rundt vannet noen ganger og plukket en god del søppel. 

 

6.2 Dammyrdammen og Kårevann 
Lag: Per-Ivar Gundersen og Erland Myrvang 

 
6.2.1 Dammyrdammen 
Oppfisket abbor: 0,6 l rogn, 496 abbor, totalt 17,8 kg og snitt: 38,0 g 
Medgått arbeidstid: 24 timer 
 
Vi måtte avslutte rusefisket tidligere enn planlagt fordi vannstanden gikk ned med 5 meter i løpet av 
kort tid. Vi har i år hatt ruser i den østlige delen av vannet og det kan se ut som om dette er et bedre 
egnet sted for gyting for abbor. 
 
Det har bltt benyttet 20 store ruser og det er ikke observert laksesmolt i år.  
 
Opplysninger fra fiskere tilsier at det er bra kondisjon på ørret med vekt på 250 – 500g som er fisket 
med stang i Dammyrdammen. 
 
Vi vil gjennomføre rusefiske i 2019 og det er satt ut 200 fisk i 2018. 
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Foto: Per Ivar Gundersen 

 
6.2.2 Kårevann 
Oppfisket abbor: 0,5 l rogn, 733 abbor, totalt 20,4 kg og snitt: 27,8 g 
 
Medgått arbeidstid: 48 timer 
 
Antall abbor har økt, gjennomsnittlig størrelse har minket og variasjon i vekt på abbor har gått opp. 
 
Vi har også i år fått en del ørret i rusene og det kan virke som det er tre forskjellige størrelser på 
ørreten. 
 
Mange folk overnatter i telt ved vannet og antall sportsfiskere har økt, en naturlig følge er at 
søppelmengden ved vannet har økt. 
 
Vi har benyttet en gammel plastbåt som bør vurderes byttet ut med en ny båt. 
 
Det er satt ut 30 fisk i 2018 og vi vil gjennomføre tynningsfiske i 2019 også. 

 

 
Foto: Per Ivar Gundersen 

 
Vi vil mest sannsynlig gjennomføre rusefiske i 2018 også. 
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6.3 Drammensmarka 
Lagleder: John Tollefsen 
Lagsmedlemmer: Tor Andreassen, Petter Øijord med flere. 
Medgått arbeidstid: Ca. 100 timer 
  
Vannprøver, fjerning av søppel og oppsyn i forbindelse med forbud mot krepsing 6.-8. august, samt 
fiskeoppsyn gjennom hele fiskesesongen  
Hvalsdammen ble tømt for vann ved en feiltakelse i mai og brev er sendt til Lier kommune for å få 
vite hva som blir gjort for å hindre at det skjer igjen, 
Myrdammen var nesten tomt for vann i sommer, men både dette vannet og Hvalsdammen ble fylt 
opp med vann fra Glitre. 
Vi planlegger å søke om å foreta prøvefiske i Klopptjern i august 2019, mens vi vil gå vakt ved 
krepsefiske på Blektjern en helg i august 2019. 
 

6.4 Dypingen 
Lagleder: Ole Ellevåg og  
Lagsmedlem: Lars Kornerud 
 
Befaring og vannprøver. 
 

6.5 Elgskottjern 
Team: Erik og Simen Steenberg Jonassen   
Oppfisket ørekyte: Ca. 4000 stk  
Overført ørret: 35 stk (Overført til Langevann)  
Medgått arbeidstid: Ca. 30 timer 
  
Aktiviteten har ikke vært helt på topp dette året da jeg fikk ny krevende jobb samtidig med 
hyttebygging. Vi fikk imidlertid tatt noen turer til Elgskott og i juni hadde vi ørekyteruser ute i ca. en 
uke. 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 i fjor, men 
med ytterligere innsats ville vi ha fisket betydelig mer. Vi planla som tidligere en andre periode med 
rusefiske etter ferien, men denne ble aldri noe av.  
Ørreten vi har fått på stang er fortsatt småfallen, men man er alltid garantert fisk når man slenger ut 
snøret i Elgskottjern. Vanlig størrelse i sommer var 18-22cm som var magre og noen på rundt 30cm 
som var i bedre kondisjon.  
Snitt K-faktor tidlig i juni målt til 0,85 mens den steg noe senere i sesongen. Fisk tatt på stang og 
35 stk overføringsfisk gir et snitt på 0,91 gjennom året.  
 
Tabell K-faktor ørret  

År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

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

  
Antall og størrelse på overføringsfisk  

År 2018 År 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

35 stk 6-
26cm 

75 stk 6-
35cm 

114 stk 6-
20cm 

150 stk 5-
15cm 

39 stk 15-
25cm 

23,9cm 21,0cm 20,4cm 18,5cm 
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Tabell oppfisket ørekyte  

År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

4000 stk 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. Håper på en roligere 
arbeidssituasjon og ferdigstillelse av hyttebygging som vil frigjøre mer tid til neste år. Med hjelp av 
noen ivrige juniorer håper jeg på større aktivitet neste år.  
  
El-fiske i gytetiden ble en fiasko i år. Den helgen vi hadde avsatt skulle det normalt vært full fart. Vi 
kom til tørr bekk, men klarte å fange noe fisk helt i utløpet av bekken. 35 ørret ble overført til 
Langevann. Helgen etter var forholdene perfekte, men da var jeg bortreist og så var det for sent… 

 

6.6 Langevann 
Team: Erik og Simen Steenberg Jonassen   
Oppfisket ørekyte: 0 stk  
Utsatt ørret: 35 stk (Overført fra Elgskottjern)  
Medgått arbeidstid: Ca. 5 timer 
  
Vi har i år brukt veldig lite tid på Langevann. Arbeidet med vannet har kun vært en tur med 
overføringsfiske hvor vi også benyttet tiden til å plukke litt søppel på de populære fiskeplassene. 
Utrolig at folk orker å bære glassflasker med pils inn på skauen, men ikke orker å bære de tomme 
hjem igjen. Fikk ikke prøvd stanga her i år. 

 

6.7 Flaggervann 
Lagleder: Håvard Sveen 
 
Lite, men stor fisk. Tilsyn og vannprøver. 

 

 
Foto: Håvard Sveen 

 

6.8 Guritjern 
Lagleder: Ole Ellevåg og  
Lagsmedlem: Lars Kornerud 
Oppfisket abbor: 55 kg, 8 liter rogn.  
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55 kg abbor med snittlengde på 17 cm og 8 liter rogn. Det var også en del slank ørret på 2-300 gram i 
rusene.  

 

 
Foto: Ole Ellevåg 

 

6.9 Glitre 
Lagleder: Truls Hafslund 
Lagmedlem: Borgar Pedersen 
 

 
Foto: Borgar Pedersen 

 
Laget har gjennomført 42 tilsynsturer med til sammen 129 timer. 
Finneklipping og utsett av 800 stk. settefisk – 23 timer 
Stamfiske – 48 timer. 
Menneskelig aktivitet i Glitreområdet er fortsatt økende når det gjelder sykling og motorferdsel. 
Flere biler uten synlig kjøretillatelse er observert. Det har vært observert få fiskere rundt Glitre i 
sommer. En uvanlig varm sommer, med tørre bekker kan ha en sammenheng med dette. 
Vannstanden i Glitre har vært også ekstremt lav. 
 
En del søppel er fjernet, men det har vært mindre av dette i år enn tidligere. 
 
Finneklipping ble gjennomført 6. september på Dofa-anlegget på Sjåstad med sju personer fra DS-
Fiskestell. Venstre bukfinne ble klippet på 800 stk. 2-somrige ørret. Disse ble satt ut i Glitre på fem 
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forskjellige steder den 8. september. Vi har laget en oversikt over hvilke finner som skal klippes på 
fisken i årene fremover. Oppslaget om dette finnes på kontoret vårt i konteineren. Vi startet 
finneklippingen i 2016.  

 

Foto: John Tollefsen 
 
Vi startet stamfiske med en nykonstruert fiskefelle i aluminium den 13. oktober. Fisken gikk igjennom 
fella slik at det ikke ble tatt noe ørret her. På grunn av dette gikk vi over til å sette en enkel åleruse i 
Sandungselva på den tradisjonelle stamfiskeplassen den 19. oktober. 
På grunn av svært lite vann i Glitre, måtte vi lage ei renne fra vannet og et stykke (30-40 m) opp i 
bekken. 
 
Strykingen ble gjennomført av Trond Håvelsen (røkter på Dofa) og med hjelp av fire representanter 
fra Drammens Sportsfiskere. Det ble strøket 11 hunnørret som gav 0,6 liter rogn. Største hunnfisk 
veide ca. 1 kilo. 
 
Vannverket satte i år opp informasjonsskilt angående forbud om leirslagning. Antall leirslagninger 
med telt osv. er drastisk redusert etter dette. 
 
Lier Beitelag har i år organisert oppsyn av beitedyr i området med god effekt. Observasjon av 
beitedyr rundt Glitre har vært minimal i forhold til tidligere år. 
 
Noen spesielle hendelser i rapporten fra tilsynet: 
 
6.5.: Isen gikk opp på Glitre 

 
19.5.: En familie ligger i to telt ved Båthuset. Informasjonsbrosjyrer ble lagt igjen i sykkelhjelmer ved 
teltet. 
 
21.5.: Mye trafikk i Glitreområdet i pinsen. 
 
25.5.: To turgåere hadde planer å ligge i telt ved vannet nær Glitreplassen. Disse ble henvist til 
området bak Glitreplassen. 
 



11 

 

1.6.: To jenter ligger i telt ved Trulsodden. Informasjonsbrosjyre ble levert. 

 
24.6.: Stor aktivitet på odden i Saglandsvika. Tre telt, både mopeder, motorsykler og ATV-er helt ute 
på odden. Unnlot å ta kontakt med disse da det var alkohol med i bildet.  
 
1.7.: To par voksne personer ved odden i Saglandsvika badet. Disse fikk informasjonsbrosjyre. 
 
3.7.: To menn ved Trulsodden tente bål på tross av totalt bålforbud og forbud mot bruk av åpen 
flamme. Bålet ble slukket på oppfordring. Dagen etter lå det igjen søppel med blant annet 
engangsgrill på stedet. 
 
18.7.: Ei søye satt fast i mudderet mellom veien og øya nord for Båthuset. Søya var medtatt da den 
hadde jurbetennelse og hadde stått fast i mudderet en god stund. Søya ble reddet og tatt opp til 
veien og bundet fast til et tre ved Damhagan. To lam fulgte med. Eier ble kontaktet via telefon fra 
Dammen. Søye og lam ble hentet. 
 
28.7.: Skilt med «leirslagning forbudt» ved Båthuset er borte. 
 
30.7.: Skilt med «leirslagning forbudt» er borte, nå også ved Trulsodden. 
 
19.8.: Uforsvarlig kjøring av tre syklister ned Jøssjøveien og videre mot Glitreplassen. Ved Støa hadde 
den ene syklisten kollidert med et lam. Lammet så uskadet ut. Begge lå i grøfta – lammet oppå 
syklisten. 
 
24.8.: Telting på Trulsodden av jente med hund. De hadde gått fra Eiksetra med Glitre som mål. 
Informasjonsbrosjyre ble levert. 
 
30.10.: Første snøfall ved Glitre i år. 
 
31.10.: Mye biltrafikk samt hundekjøring både i Glitreveien og Rotuaveien. 

 

6.10 Lelangen 
Lagleder: Jan Erik Nielsen 
Lagmedlemmer: Ronny Hansen og Øyvind Bjerknes 
Oppfisket abbor: 55,095 kg 
 
Det øvre gytefeltet i bekken (ovenfor røret) ved Lelangen var tørrlagt i hele sommer og det gjorde at 

mye av de nyklekte ørretungene gikk dukken. 

Når det var lite vann i bekken, ble det lettere for to-somrige ørret å beite på de små, noe som ble 

observert flere ganger. Et tilleggsproblem for ørreten var at beitedyr tråkket og gjødslet i gytefeltene. 

På begge gytefeltene, som ble anlagt før gytetida høsten 2017, ble det i begynnelsen av juni 

observert til sammen 50-60 stk. nyklekte ørretunger. I september i år var det anslagsvis bare mellom 

fem og ti ørretunger igjen. 

I gytetida var det høy vannstand i Lelangen, noe som er en stor fordel. Ørreten har dermed bedre 

muligheter for å komme seg opp på gytefeltene. 

Gytefeltene trenger noe tilpasning og ettersyn. I tillegg bør det gjøres noen 
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restaureringstiltak for å hjelpe gyteørreten å komme lengre opp i bekken. 

 
Tørre gytefelter, smolt og flaskehals i gytebekken til Lelangen 

Foto: Borgar Pedersen og John Tollefsen 

 

6.11 Svarttjern 
Lagleder: Espen Avdal 
Kun vannprøve til Fylkesmannen, ellers ingen aktivitet. 

 

6.12 Nordområdet 
Lag: Lloyd Nilsen, og Hans Olav Sørumengen med flere. 
 
Nordområdet er fra Lårvika og Sandtjern i nord til Sørsneisa i sør. 

 

6.13 Store Bomla 
Lagleder: Hans Olav Sørumengen 
Store Bomla har i sommer vært på det laveste vannnivå som det er mulig å komme, men fisket har 
vært normalt, fått fisk i flere årsklasser, lite søppel og hyggelige folk er gjennomgangsmelodien. 
Gleder meg allerede til neste sommer. 
 

6.14 Sandtjern og Lårvika 
Lagleder: Lloyd A. Nilsen 

 
6.14.1 Lårvika 
Vannprøver hentet vår og høst.  
 

6.14.2 Sandtjern 
Vannprøver hentet vår og høst.  

 

6.15 Sandungselva 
Lagleder: Borgar Pedersen  
Lagmedlem: Bjørn Espegard  
Arbeidstid: 12 timer 
  
Se også stamfiske kap. 9.5 

  
Flere befaringer av Sandungselva er gjennomført.  
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Det har vært bekymringsfullt lite vann i Sandungselva i hele sommer på grunn av mangel på nedbør. 
Småørreten som lever i elva har hatt få steder å leve på. Den usedvanlige sterke varmen har i tillegg 
vært en stor belastning for ørreten. En mulig bestandsreduksjon av en- og to-somrige ørretunger kan 
ha blitt resultatet av dette. Vi fikk dessverre ikke kartlagt/telt ørreten på elva i år.  
 

 
Utløpet av Sandungselva. Foto: Truls Hafslund 

  
Den 29. oktober ble det gjennomført en befaring av Sandungsdemningen med representanter fra 
NVE, Fylkesmannen i Buskerud, Statskog og Glitrevannverket i tillegg til 
Petter Øijord fra Vannmiljøtvalget i DS, Truls Hafslund og Borgar Pedersen fra DS-Fiskestell. 
Hensikten med denne befaringen var avklaringer og innspill i forbindelse med planlagt nedleggelse av 
demningen. Dempingen ble vedlikeholdt og forsterket med stående plank mot vannet i begynnelsen 
av 1970-årene. Det var lagleders slektninger Karl Kastad og Arthur Årvoll fra Meren/Sjåstad som 
utførte arbeidet for Børresen AS.  

 

 
Foto: Borgar Pedersen 
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6.16 Dypingbekken 
Lagleder: Borgar Pedersen  
Lagmedlem: Truls Hafslund  
Arbeidstid: 8 timer 
 

Befaringer av Dypingbekken er gjennomført av laget. I tillegg ble det en befaring sammen med Torkel 
Skoglund fra Statskog og frilansjournalist Morten Stensaker fra bladet «Alt om fiske» den 28. mai. Se 
eventuelt artikkelen FINNEMARKA «Skogsørretens rike» i Alt om fiske nr. 09/2018.  
  
Den 29. oktober var representanter fra NVE, Fylkesmannen, Statskog og Glitrevannverket sammen 
med oss fra DS på befaring ved bekken. Dette har sammenheng med at en redusert vannstand i 
Sandungen vil kunne endre/forlenge bekkeløpet på Dypingbekken. Se rapport om Sandungselva.  
  
Den svært begrensede vannmengden i bekken i sommer har etter alt å dømme hatt en negativ 
påvirkning på ørretyngelen. De to dype kulpene ovenfor gytegrusen har forhåpentlig bidratt til at en 
del av årets ørretproduksjon har overlevd. Bekken ble restaurert med to gytefelt med terskler, 
gytegrus og kulper i 2017. Mulighetene for stedegen produksjon av ørret i bekken har vært større i år 
enn i tidligere år da bekken var rettet ut og tilpasset tømmerfløting.    
  
På grunn av store nedbørsmengder høsten 2017, ble det noen mindre erosjonsskader som må rettes 
opp på den øvre terskelen. Et løvtre er veltet av naturkreftene og la seg over den samme terskelen. 
Dette er gunstig som skjul for ørreten.  

 

6.17 Størrtjern 
Lag: Roger Aune 
 
Vannprøve og tilsyn. 

 

6.18 Himmerikstjern 
Lag: Tore Jørgensen 
Medgått arbeidstid: 5 timer 
 
Vannprøve og tilsyn. 

 

6.19 Tretjenna 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen.   
Medgått arbeidstid: 20 timer  
Overføingsfiske: se kap. 10.3. 
  
Vi har 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 mer fisk i det midtre tjernet, men overføringsfisket sviktet litt i år.  
Vi har ryddet litt forsiktig for å tilrettelegge litt for fiske da det er veldig gjengrodd langs den ene 
siden på det midtre tjernet.  

 

6.20 Vrangla 
Se kap. 6.26. 

 

6.21 Garsjø 
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Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 
Medgått arbeidstid: 60 timer 
Oppfisket abbor: Ca 12 l rogn, 1888 abbor, totalt 60,28 kg, snitt 32 g 
 
Vi har hatt 70 teiner ute og det har vært overført 12 ørret til Himmelriktjern. Det er også i år vært 
godt med kreps.  
 
Vi har også hatt tilsyn på gapahuken, og det ser ut til at de fleste rydder etter seg.  

 

6.22 Løken og Vrangen 
Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 
Medgått arbeidstid: 25 timer 
Oppfisket abbor: Ca 10 l rogn, 1134 abbor, totalt 53,43kg og snitt: 47,1 g 
 
Pga den varme og tørre sommeren i år ble det kun røktet 4 ganger. 5 ørret fanget og sluppet ut igjen.  

 

6.23 Hvalsputten 
Lag: Turid Avdal 
Sum kultivering og tilsyn: ca. 12 timer 
 
Fiskeplasser er blitt ryddet og. det er satt ut 25 to-somrige settefisk. Vannprøver er tatt. Dette er et 

lite vann, men det har blitt tatt også i år pen fisk her. Vannet ligger i le med myr rundt, så hvis man er 

glad i mygg og knott så er dette stedet. 

6.24 Sørsneisa og Lillesneisa 
Lag: Truls Hafslund 
 
Jeg har hatt ut tynningsgarn 14 garn-netter med 19 til 21 maskevidde i Sørsneisa. Dette ga 96 ørreter 
med snitt 73 g og 19cm lengde. Likeledes ser det også ut som om det trengs tynning ifølge rapporter 
fra fiskere i Lillesneisa. Jeg var selv nede ved vannet og fisket i sommer og fikk varierende 
størrelse fra små fisk til steikefisk på 300 g. Tar en runde med tynningsgarn på begge vann sommeren 
2019. Den gangen Georg Bråten levde, fisket han opp kattemat (småørret i Sørsneisa). Nå er det tatt 
over av folk fra Kanada, dvs. Turi og hennes sønn Ole Johan. Begge innløpsbekkene var helt tørre 
etter den ekstreme tørkesommeren i år.  

 
Jeg fant 7 plastplantebrett som vi ikke hadde sett da vi fjernet søppel og tok vekk 47 brett som var 
lagt ut på torvkantene ut mot Lillesneisa for noen år siden. De var brukt til å stå og fiske fra. Brettene 
har det vært umulig å komme ut til eller jeg har ikke sett dem før. Jeg fikk samlet dem inn da jeg tok 
vannprøver, men jeg fikk ikke tatt med meg mer enn to da jeg ikke hadde med sekk. Jeg dro ned 
noen dager senere og da var det noen som hadde lagt ut bretta igjen for å fiske fra. Jeg samlet inn 4 
brett, men det femte brettet kom jeg ikke ut til. Noen dager etter at jeg hadde vært ved vannet, 
dukket det siste plantebrettet opp ved Glitreveien i oppkjøringa til Dammen. Takker så mye til den 
anonyme finneren for det.  
 

6.25 Mellomsneisa 
Lag: Truls Hafslund 
 
Her er det kun blitt tatt vannprøver vår og høst samt litt rydding av sti.  

6.26 Sandungen og Vrangla 
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Lag: Øyvind Ramberg, Lloyd Nilsen og Tor Andreassen 
Medgått arbeidstid for Sandungen: 60 timer 
Oppfisket abbor for Sandungen: 14,5 l rogn, 3337 abbor, totalt 131,6 kg og snitt: 39,5 g 
Medgått arbeidstid for Vrangla: 27 timer 

Oppfisket abbor for Vrangla: 3 l rogn, 629 abbor, totalt 26,9 kg og snitt: 42,7 g 

Våren 2018 var utfordrende, da mye snø og lang vinter ble avløst av en helt utrolig vår og sommer. Vi 
hadde planer om å komme tidlig i gang med tynnefiske, men det ble umulig da det var 
uframkommelige veier og is.  
Når vi endelig kom i gang var det utrolig mye fisk i rusene og mye jobb, men det avtok utrolig raskt og 
det ble fort tydelig av vi måtte avslutte tidlig. Temperaturen i vanna steg utrolig fort grunnet vær 
med høy temperatur. 
Vi fikk gjennomført et greit tynnefiske, og som det fremkommer av røkterrapportene ble det også 
tatt ut bra med abbor. 
Øyvind Ramberg, Lloyd Nilsen og Tor Andreassen 
 

7 Fiskeutsett 
• Glitre: 800 stk 

• Åsvannet v/Sneisene 25 2-somrige og 20 3-somrige 

• Nordsneisa 15 3-somrige 

• Hvalsputten 25 2-somrige 

• Dammyrdammen 200 2-somrige 

• Kårevann 20 2-somrige 

• Lårvika: 50 stk 2-somrige og 15 stk 3-somrige 

• Sandtjern: 50 stk 2-somrige 

• Bjelketjern: 50 stk 2-somrige 

• Kroktjern: 50 stk  2-somrige 

• Midtre Pene: 50 stk  2- somrige 

• Søndre Pene: 50 stk  2- somrige 

• Flaggervann:  50 stk 2 – somrige 

• Himmeriketjern: 25 stk 2-somrige 

• Landfalltjern 200 stk 2-somrige 

• Hvalsdammen 50 stk 2-somrige 

• Goliaten 200 stk 2-somrige 

• Vakkertjern 25 stk 2-somrige 

 

 
Settefisk i Sandtjern Foto: John Tollefsen 
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8 Prøvefiske 
Prøvefiske ble utført i Garsjø og Lelangen den 25. og 26. august 2018.  
 
Jørn Enerud utførte prøvefisket sammen med Robert Sørli i Garsjø og sammen med Ronny Hansen og 
Hans Olav Sørumengen i Lelangen. 
 
Garna fra Garsjø ble hengt opp på garasjen til Tormod Tveten hvor de ble renset for fisk og noen 
kreps som ble satt tilbake i Garsjø. Fisken ble lagt i bøtter som var merket med dimensjonen til garna. 
Etterpå telte Jørn Enerud opp antall abbor og målte lengde og vekt til de største av dem. Ørretene 
ble åpnet og analysert for mageinnhold og det ble tatt skinnprøver. 
 
Neste dag hengte vi opp garna på Grunnvannsbrakka hvor vi foretok samme prodedyre som dagen 
før. Jørn Enerud samlet data og resultatene finnes i kap.16.6 og 16.7. Han vil analysere resultatene og 
gi oss en rapport når han er ferdig. 

 

Prøvefiske i Garsjø 
Foto: John Tollefsen 

 

 
Prøvefiske i Lelangen 

Foto: Borgar Pedersen og John Tollefsen 
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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 Vannprøver 
Resultater fra vannprøvetaking i 2018 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 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 bortsett fra Kutjern og Kroktjern, men 
de blir ikke kalket.   

 

9.3 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. 

 

9.4 Resultat av fisketelling 
Pga ekstrem tørke med tørre bekker og mange arbeidsoppgaver ble ingen fisketellinger utført i 2018. 
 

9.5 Stamfiske 
Ansvarlig: Truls Hafslund 
Deltakere: Truls Hafslund, Terje Brown med flere. 
 
Arbeidet med årets stamfiske begynte allerede i fjor da Erik Steenberg Jonassen tegnet ei felle som 
ble laget i aluminium av Hans Olav Sørumengen. Den 13. oktober ble kummene som hadde stått ved 
Glitre til Dypingen hvor den ene ble lagt på land, mens Hans Olav rodde den andre sammen med den 
nye fella til utløpet av Vranglebekken.  
 
Han monterte fella i Vranglebekken og la ledegarn på hver side av fella og la kummen i samme bekk 
noe nærmere Dypingen.   
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Foto: John Tollefsen 

 
Den nye fella fanget ikke fisk og selv etter 5 dager var det ingen fisk i fella. Jeg kunne ikke forstå 
hvorfor ikke den nye fella fungerte så jeg satte meg ned og observerte i to- tre timer. Da fikk jeg se 
hvorfor den ikke funket. Det var nok av fisk utenfor fella som skulle opp bekken. Når fisken kom frem 
til spilene i veggen på fella, presset den seg frem til der hvor åpningen var størst før den la seg på 
siden og presset seg gjennom. I tillegg svømte fisk ut av trakta i fella som ble forlenget med netting. 
Her må vi neste år sette på en bærnot samt sette på en åleruse-åpning inn til fella. Da skulle dette 
problemet være løst. 
 
Plan B ble satt i verk som gikk ut på å sette den gamle fella i Sandungsbekken på formiddagen den 18. 
oktober. Med så lite vann i bekken kunne vi bare bruke halve fella da det var for lite vann til resten. 
Dette ble gjort etter boka med granbar på toppen for at fisken skulle få skjul. Senere samme dag 
åpnet vi ei renne med lengde på 30 m opp til den eksisterende renna i Sandungsbekken for å få fisken 
til å kunne gå opp bekken. 
 
Den 21. oktober på kvelden var det 12 hunner og 7 hanner i fella og de måtte fraktes til Dypingen 
hvor oppsamlingskummen på land ble satt ut i vannet. Imidlertid hadde vi ikke nok å bære fisken i slik 
at noen av dem måtte bli igjen i fella. Fella ble tømt for fisk neste dag med resultat 7 hunner som ble 
tatt vare på samt 7 hanner som ble satt ut igjen da vi hadde nok hanner til årets stryking siden det var 
kun 1/2 liter rogn vi skulle ha. I utgangspunktet hadde vi nok fisk med 19 hunner og 7 hanner, men vi 
lot fella stå til onsdag den 24. oktober. Da var det 35 fisk i fella og alle ble sluppet ut igjen og fella ble 
tatt opp. På fredag den 26. oktober ble 11 hunner strøket samt 5 hanner ved krysset 
Dypingen/Sandungen. Resultatet var 6 dl med rogn. Alt utstyr ble ryddet bort og den nye fella i 
Vranglebekken og begge oppsamlingskummene ble satt på land. 
 
PS: Størst fisk i år: en hunnfisk på ca. 1 kg. 
 
Truls Hafslund 

 

10 Overføringsfiske 
10.1 Overføringsfiske fra Blektjern til Inntaksdammen 
350 kreps har blitt overført fra Blektjern til Inntaksdammen på Konnerud av KJFF. 
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10.2 Overføringsfiske fra Garsjø til Himmeriketjern 
12 ørret har blitt overført fra Garsjø til Himmeriketjern av Robert Sørlie og Roger Aune. 3 av dem 
døde. 

 

10.3 Overføringsfiske fra Dypingbekken til Tretjenna 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen.   
Medgått arbeidstid: 20 timer  
  
I starten av oktober fanget vi noe ørret i Dypingsbekken (fra Vrangla) og overførte til Tretjenna. Det 
var veldig lite vann i bekken denne helgen og fisken hadde ikke begynt å gå skikkelig enda. Noen fisk 
klarte vi imidlertid å fange og siden vi ikke skulle ha så mange dette året var det greit nok.  
  
Midtre Tretjenna fikk følgende fisk:  
12 stk, 25-30cm. Her kunne vi hatt mer fisk. 
  
Nedre Tretjenna fikk følgende fisk:  
10 stk, 20-30cm  
  

11 Materiell, kontor og brakker 
11.1 Materiell 
Det ble handlet inn tre nye båter, 4 stk. el-motorer og 4 stk nye  redningsvester. (Jeg håper alle 

bruker disse når de er ute i båt). Det er også kjøpt inn nye gardiner samt ny voksduk, dab-radio, nye 

strekklaken på sengene i Grunnvansbrakka og en del forbruksmateriell. 

PS: De gamle båtene er flyttet over til Kårevann og Sørsneisa samt at en ny båt står som reserve på 

henger ved kontoret . 

 Materialforvalter: Truls Hafslund 

11.2 Sandungsbrakka 
Flytting av Sandungsbrakka ble utført den 18.august av Fiskestells mannskap og ved hjelp av kranbil 
fra Kent Kran. Etter planlegging og tilrettelegging ble flyttinga gjort unna på to timer. Plassen hvor 
brakka skulle flyttes til ble ryddet for trær og kvist før vi gikk inn med gravemaskin for planering og 
pukking av plassen. Grus ble hentet med lastebil og planert ut der brakka skulle stå. Deretter ble leca-
blokker satt ut som brakka skulle stå på. Hele flyttinga gikk smertefritt. Etter at brakka ble flyttet til 
Grunnvannet v/ Saga, var det uthuset sin tur. Det ble flyttet til Damløkkene hvor det skal erstatte et 
gammelt uthus. Da var det bare utedoen igjen av bygningsmassen. Den havnet ved Grunnvannet 
sammen med brakka. Da gjenstod bare opprydding på den gamle tomta og det er blitt gjort. Både 
pilarer og platting etter utedoen er fjernet så alle spor etter vår aktivitet på stedet er fjernet. Da har 
også denne lunneplassen/brakkeplassen fått sin historie. 
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Flytting av Sandungsbrakka 
Foto: Tor Andreassen 

 
11.3 Grunnvannsbrakka 
 

 

Frakting av ved fra Sandungsbrakka til Grunnvannsbrakka.  Foto: Terje Ove Brown 
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Planering av plass til Grunnvannsbrakka. Foto: Per Ivar Gundersen 

 

 

Prøving av utedoen etter flytting. Foto: Lloyd Nilsen 

16 mann fra Fiskestell deltok på dugnad hvor en god del trær mellom Grunnvannsbrakka og 
Grunnvannet ble hogd og fraktet bort. Dessuten ble det kløyvd en god del ved. 
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Truls Hafslund kløyver ved. Foto: Lloyd Nilsen 

Da er brakka endelig på plass ved Grunnvannet ved Saga. Da har vi en plass vi kan bruke å gå inn i for 
både å varme oss og ta en matbit samt legge planer om arbeidsoppgaver i denne delen av marka. I 
tillegg til vi kan ha en del utstyr i brakka er kjempebra. Alt som trengs skal nå være på plass samt nok 
ved for en stund fremover. Det ble et fint sted å ha arbeidsbrakka vår på.  
Husk at vi har skriveplikt på brakkene fortsatt. Skal det ligges over, så ring eller send melding om 
tidspunkt og varighet er til brakkeansvarlig. 
PS: Skulle det gå tomt for forbruksmateriell, si fra så vi får handlet det som går tomt. 
 
Brakkesjef Truls Hafslund 
 

11.4 Bomlebekkbrakka 
Fraktet søppel fra BBB til Lindum fyllplass. 
Beiset brakka. 

 

12 Øvrige aktiviter 
12.1 Skogdagene ved Garsjø 
Ansvarlig: Lloyd Nilsen 
Årets skogdager ble arrangert 5 og 6 juni.  Stedet var som tidligere år den flotte eiendommen til 
Tormod Tveten.  
Rutinerte mannskaper fra Fiskestellgruppa gav elevene fra 6. klassetrinn i Lier et innblikk i teoretisk 
og praktisk fiske.   
Noen klassetrinn var ekstra store, og gjorde at det ble trangt om plassen når fiskelykken skulle 
prøves, men mange elever fikk fisk, og det var stor stas når fisker og fisk skulle avbildes.  
Populært er det også for elevene å se ørret, abbor og kreps i sitt rette element, plassert i 
to plastkar med glassvegger, spesielt spennende å holde levende kreps.  
En stor takk til Robert Sørlie m/mannskap som ordnet fisk og kreps til oss på forhånd i ei samleruse.  
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Vel gjennomført av Fiskestellgruppa også i år.  

 

Foto: Lloyd Nilsen 

 

12.3 Hauern 2018 
Vi stilte med vanningsposter på Nykjua, Tranemyrene og Solvang. De ble ledet av Hans Olav 
Sørumengen, John Tollefsen og Lloyd Nilsen som fikk tak i mannskap til sine poster. 
 

 

Vanningspostene på Tranemyrene og Solvang. Foto: Eigil Jensen, John Tollefsen og Lloyd Nilsen 

I tillegg til å bemanne vanningspostene, møttes noen av oss på Eiksetra på fredag for å hente 
en bordplate med plass til pappkrus, bordbein og diverse ting vi trengte til vanningspostene i 
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tillegg til at vi hentet saft i Lier dagen før Hauern. Bordene ble lagt tilbake på Eiksetra etter 
bruk. 

 12.4 Bekkerestaurering 

12.4.1 Goliaten utløpsbekk 
Søknad om tillatelse og dekning av utgifter ble sendt til Drammen kommune den 28. juni og 
vi har fått dekket utgiftene. 
Vannmiljøutvalget har fraktet 1,5 tonn gytegrus til Tverken hvor det skal fraktes videre til 
Goliaten av løypeansvarlig for Drammen kommune i samarbeid med mannskaper fra DNT. 
 

13 Dugnadsarbeid for Statskog 2018 
Medgått arbeidstid: ca. 150 timer 
Det har vært et aktivt år i dugnadsbransjen i området til Statskog og det startet med Gjevlekollbua 
med påføring av jernvitrol og rydding 12. mai.  
 

 
Hytta på Gjevlekollen Foto: John Tollefsen 

 
På åpningen av bua stilte Fiskestell med 3 mann og isbiter til safta, drøyt 140 personer var innom på 
åpningsdagen. Det har vært gjennomført flere tilsynsturer til Gjevlekollen i løpet av sommeren og 
høsten hvor små ting har blitt fikset.  
 
Begge gapahukene har blitt beiset utvendig og det ble bygd en benk inne i huken ved Garsjø. Det er 
ført jevnlig tilsyn med begge gapahukene i hele 2018.  
 
På Lelangplassen ble det satt opp gjerde av honplank nede ved vannet, fin plass fritt for ku og 
saueskitt.  
 
Det har også blitt utført en god del jobb på Fallet i år, det ble arangert en dugnad med hjelp fra FB-
gruppa Finnemarkas venner hvor folk stilte mannsterke opp, hytta ble beiset, trær ble felt og det ble 
ryddet og ordnet. I ettertid har det blitt kløyvd masse ved og satt inn ny ovn. Arbeidet med Fallet 
forsetter til våren.  
 
En STOR takk til alle som har deltatt i dugnadsbransjen. 
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For Fiskestell Hans Olav Sørumengen 

 
12.6 Småtråkk på Eiksetra 
Mannskap: Truls Hafslund og Unni Veiby 
Dato: 18. august 
 
Dette er andre året Drammen sportsfiskere fiskestell stiller opp på Eiksetra når det er småtråkkens 

dag. Dette er et enkelt opplegg fra vår side som går ut på at vi låner bort fiskestenger m/ agn til 

småbarnsfamilier så de kan få prøve seg på fisking. Vi stilte med to personer i år også og vi var 

behjelpelig med å vise hvordan man bruker utstyret. Været var dessverre ikke på vår side denne 

dagen med gråvær og litt regn, men ca 400 personer med stort og smått  var innom posten vår 

denne dagen. Posten vår var som vanlig hos Tormod Tveten. Takk til han som lar oss bruke 

eiendommen sin til våre arrangementer. 

Det ble tatt opp noen ørreter på de timene vi var der 11.00 til 15.30 og det gikk med 5 bokser med 

mark. Det ble mye snakking med både småbarns- og besteforeldre og dette ble en hyggelig dag tross 

været . 

Foto: Unni Veiby 

 
12.7 Julebord på Sølfast 
Julebordet ble arrangert lørdag 8. desember i klubbhuset. 22 mann og et kvinnelig medlem av 
Fiskestell var til stede. Vi hadde også invitert Johan Berge og Øyvind Lillebuen til vårt selskap og de 
stilte opp. Torkel Skoglund fra Statskog ble også invitert men hadde dessverre ikke mulighet til å 
komme. Det ble en veldig hyggelig mimrekveld for oss alle med god mat fra Lierkroa (koldtbord og 
karamellpudding til dessert). Etter maten var det kaffe i salongen på Sølfastøya. Leder ønsket alle 
vellkommen samt Bjørn Kliperberg som nytt medlem i Fiskestell. 
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12.10 Hauernrittet 

4 deltakere fra Fiskestell bemannet en vanningspost på Nykjuatorget søndag den 9. september. 

 

13 Presseomtale 
Frilansjournalist Morten Stensaker laget en reportasje om fiske i nordområdet og han ble guidet av 
Hans Olav Sørumengen, mens Torkel Skoglund var med som ivrig fisker. Reportasjen kan leses i Alt 
om fiske nr. 9/2018. 
 
Lierposten ved Tom Helgesen: dugnad på Fallet i august. 
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14 Vedlegg 
14.1 Mannskapsliste 
ETTER- 
NAVN 

FOR- 
NAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

Andreassen Tor 
Vrangla/Sandungen/Drammen
smarka Kasserer/lagleder for Vrangla og Sandungen 

Aune Roger 
Størrtjern/Garsjø/Løken-
Vrangen Lagleder for Garsjø 

Avdal Espen Svarttjern/Sandungen Lagleder for Svarttjern 

Avdal Turid Hvalsputten Lagleder 

Bjerknes Øivind Lelangen/Svarttjern  

Brown 
Terje 
Ove Svarttjern  

Ellevåg Ole Guritjern/Grunnvannet Lagleder 

Espegard Bjørn Sandungsbekken  

Green 
Hans 
Erik Åsvanna  

Green Øivind Nordsneisa  

Gundersen 
Per 
Ivar 

Dammyrvann/Kårevann/Elgtje
rn/Sandungen Lagleder 

Hafslund Truls Glitre/Sneisene/Åsvanna 
Leder/materialforvalter/lagleder for 
Glitre/brakkesjef for Grunnvannsbrakka 

Halaas Svein   
Hansen Roar   
Hansen Ronny Lelangen  
Holmin Erik   
Håvelsen Bjørn   
Johansen Paul   

Juul Nilsen 
Øyvin
d   

Jørgensen Tore Himmerikestjern Lagleder 

Kiperberg Bjørn Lelangen  
Langeng Sverre   
Mathisen Dag   

Myrvang Erland 
Kårevann/Dammyrdammen/Ti
llkallingshjelp  

Nielsen 
Jan 
Erik Lelangen Lagleder 

Nilsen 
Lloyd 
Arne Lårvika/Sandtjern/Sandungen Lagleder 

Pedersen Borgar 
Sandungsbekken/Guritjernsbe
kken/Glitra/Glitre 

Lagleder for Sandungsbekken og 
Guritjernsbekken 

Ramberg 
Øyvin
d Vrangla  

Solberg Egil   
Solberg Øivind Nordområdet  Brakkesjef BBB 

Steenberg 
Jonassen Erik 

Elgskottjern/Langvann/Tretjer
na Lagleder 
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Støvern Hans Tilkallingshjelp  

Sveen 
Håvar
d Flagervann Lagleder 

Sørli 
Paul 
Robert 

Drammensmarka/Garsjø/Størr
tjern/Løken-Vrangen Lagleder for Størrtjern 

Sørumenge
n 

Hans 
Olav Store Bumla/Dypingen Lagleder 

Tollefsen John Drammensmarka/Blektjern Lagleder 

Veiby Unni Garsjø/Løken-Vrangen  
Øijord Petter Drammensmarka  

 
14.2 Dugnadstimer 

Dugnadstimer DS-Fiskestell 2018 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 675 

Fiskekultivering 1200 

Prøvefiske 200 

Fiskekartlegging 0 

Kalking 5 

Vannprøver 140 

Stamfiske 80 

Dugnader 850 

Øvrige aktiviteter 120 

Sum 2505 
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15 Tynnefiske 
16.1 Røkterapport for Vrangla 
 

Deltagere Dato Kilo Abbor Snittvekt Antall Rogn Stor Abbor Ørret Temperatur Dugnadstimer Notater 

Tor og Lloyd 21. mai 2018       14 8 Satt ut 30 ruser 

Øyvind og Tor 27. mai 2018 22.20 41.65 533 2.5 0 0 19 11 Høy vannstand. 

Tor og Lloyd 1. juni 2018 4.65 48.44 96 0.5   22 8 Avsluttet 

            

            

 
          

 SUM 26.9 42.69 629 3.0 0 0  27  

 

15.2 Røkterapport for Sandungen 
 

Deltagere Dato 
Kilo 

Abbor 
Snittvek

t 
Antal

l 
Rog

n 
Stor 

Abbor 
Ørre

t 
Temperatu

r 
Dugnadstime

r 
Notater 

Lloyd og 
Tor 

14. mai 
2018 

       10 Satt ut 45 ruser. 

Lloyd og 
Tor 

18. mai 
2018 

75.50 37.47 2015 8 10 3 16 16 Fantastisk vær 

Lloyd og 
Tor 

23. mai 
2018 

34.40 46.24 744 4 1 1 18 12 Fantastisk vær 

Lloyd og 
Tor 

28. mai 
2018 

15.40 34.92 441 1.5 2 7 20.5 10 
Lettskyet 22 grader i lufta, 20,5 i 

vannet 

Lloyd og 
Tor 

1. juni 2018 6.34 46.28 137 1  9 23 12 VARMT 27 grader 

          Slutt 
 SUM 131.6 39.45 3337 14.5 13 20  60  



31 

 

3 Røkterappport for Lelangen 

DATO  ANTALL  VEKT I GRAM  
  

SNITTVEKT I  
GRAM  

ROGN L  TEINER  DELTAGERE  TIMER  
  

15/5 - 2018            Hansen/Nielsen  10  

23/5 - 2018  299  13,360  45,89  5  35  Hansen/Nielsen  10  

28/5 - 2018  61  1860  44,33  3  35  Hansen/Nielsen  10  

4/6 - 2018  31  1750  40,22  0  35  Hansen/Nielsen  10  

SUM 2018  391  16970  43,40  8      40  

SUM 2017  588  24950  43,50  18,5      40  

SUM 2016  702  26470  37,70  16,7      34  

  

Tynnefiske av abbor i Lelangen 2017 utført av Ø Bjerknes  

  ANTALL  VEKT I GRAM  SNITTVEKT I   
GRAM  

ROGN  TEINER  DELTAGER    

SUM 2018    5785        Ø Bjerknes    

SUM 2017    22000        Ø Bjerknes    

SUM 2016    28625        Ø Bjerknes    
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15.4 Røkterappport for Kårevann 

 

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

Per Ivar/Erland 12.mai 2 x 3 =6 Satt ut ruser

Per Ivar/Erland 16.mai 7000 24,13 290 0,2 150 gr 9 10c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 20.mai 1900 25,33 75 0,2 30 gr 6 12c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 23.mai 3200 24,61 130 0,1 200 gr 6 14c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 27.mai 3200 26,66 120 0 20 gr 9 18c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 30.mai 2700 49,09 55 0 40 gr 6 20c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 03.jun 2400 38,09 63 0 200gr 3 20c 2 x 3 = 6 Tatt inn ruser

SUM 20400,0 27,82 733 0,5 0 39 48
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15.5 Røkterappport for Dammyrdammen 

 
 
 

  

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

Per Ivar/Erland 12.mai Satt ut ruser

Per Ivar/Erland 16.mai 9200 36,22 254 0,2 100 gr 0 10c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 20.mai 4800 37,79 127 0,2 150 gr 1 14c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 23.mai 1500 41,66 36 0,2 100 gr 0 18c 2 x 3 = 6

Per Ivar/Erland 27.mai 2300 44,23 52 0 40 gr 1 18c 2 x 3 = 6 Tatt inn ruser

SUM 17800,0 37,95 469 0,6 0 2 24



34 

 

16 Prøvefiske 
16.1 Prøvefiske i Garsjø 
 

Garsjø 25.08.2018       Mageinnhold 

 Maskevidde Lengde [mm] Vekt [g] Kjønn Stadium Kjøttfarge Fyllingsgrad 
Overflate- 
insekter Insekter i vann Plankton Snegler og muslinger 

1 29 280(?) 215 1 2 1 2  10   
2 26 250 142 2 3 1 2  10   
3 26 253 143 1 2 2 2  10 5  
4 26 248 138 1 2 1 3  5   
5 26 250 134 2 2 1 2  10  10 

6 39 257 159 1 3 1 4  10   
7 21 273 160 1 3 1 4  10   
8 21 196 72 2 2 1 2  10   
9 21 188 63 2 2 1 2  10   

10 21 190 66 2 2 1 3  10   
11 16 235 116 2 2 1 3    10 

12 16 178 50 2 2 1 1  10   
13 16 155 35 1 2 1 3  10   

            
Kjønn 1 er hann og 2 er hunn. 

Fyllingsgrad 0- 5. 0 er tom mage og 5 er full. 

Stadium 1-7. 1-2 er gjellfisk. 3-5 er gytefisk i ulike stadier. 6 er utgytt fisk. 7/2 er fisk som har gytt i fjor (rester etter gamle rognkorn) og skal ikke gyte 
igjen(hvileår) . 7/3 er fisk som har gytt i fjor og skal gyte igjen i år. 

Mageinnhold går fra 0 til 10. 10 er full dominans av en bestemt næringsgruppe. Hvis en fisk har spist like mye plankton og insekter så blir det plankton 5 og 
insekter 5, 50 prosent på hver. 
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16.2 Prøvefiske i Lelangen 
 

Lelangen 26.08.2018      Mageinnhold    

Maskevidde 
Lengde 
[mm] Vekt [g] Kjønn Stadium Kjøttfarge Fyllingsgrad 

Overflate- 
insekter Insekter i vann Plankton 

Snegler 
og 

muslinger 

29 273 205 1 2 2 0     

29 295 262 2 4 1 3 5 5   

29 300 250 2 4 1 3  10   

29 250 180 1 4 1 3  10   

39 360 521 1 4 2 1  10   

21 232 124 1 2 1 2   10  

35 317 324 2 4 2 0     

26 255 172 1 3 1 2   10  

26 275 191 2 2 3 2  10   

26 240 137 2 3 1 0     

26 262 157 2 2 2 3  10   

26 275 180 1 2 2 3 5 5   

26 235 136 1 4 1 4  10   

21 208 85 2 2 1 4  10   

21 202 76 1 4 1 0     

21 215 99 2 2 1 4  10   

35 295 261 1 3 2 0     

29 310 255 2 4 2 2   10  

29 275 184 1 2 2 3   10  

           

Kjønn 1 er hann og 2 er hunn. 

Fyllingsgrad 0- 5. 0 er tom mage og 5 er full. 

Stadium 1-7. 1-2 er gjellfisk. 3-5 er gytefisk i ulike stadier. 6 er utgytt fisk. 7/2 er fisk som har gytt i fjor (rester etter gamle rognkorn) og skal ikke gyte 
igjen(hvileår) . 7/3 er fisk som har gytt i fjor og skal gyte igjen i år. 
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17 Resultat av prøvefiske 
17.1 Foreløpig rapport om prøvefiske i Garsjø 
 
Antall garn (enkeltgarn fra 10-52 mm): 18 
 

 10 16 21 26 29 35 40 45 52 

Edelkreps  9        

Ørret  3 1 2 0,5  0,5   

Abbor 4 9 41,75 25,5 4,5 1 1 0,5  

Fangst per garnnatt per maskevidde 
 
Fangst av ørret per garnserie (8 garn fra 21-52 mm): 5 
 

Dominerende kjøttfarge Hvit Rosa Rød 

 x   

 

Dominerende kondisjon Mager Middels God Meget god 

 
 (x) x  

 

Rekruttering (småfisk) Mangler Liten Middels God Meget god 

10-21 mm garn  x    

 

Fisk i mellomstørrelsen Mangler Liten Middels God Meget god 

26-35 mm garn   x   

 

Stor fisk Mangler Liten Middels God Meget god 

40-52 mm garn  x    

 
Største fisk: 28 cm (215 g).  Minste fisk: 15,5 cm (35 g) 
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17.2 Foreløpig rapport om prøvefiske i Lelangen 
 
Antall garn (enkeltgarn fra 10-52 mm): 18 
 

 10 16 21 26 29 35 40 45 52 

 
  1 3 3 1 0,5   

Ørret          

Abbor 31 1 4 12 10 1 0,5  1 

Fangst per garnnatt per maskevidde 
 
Fangst av ørret per garnserie (8 garn fra 21-52 mm): 9,5 
 

Dominerende kjøttfarge Hvit Rosa  Rød 

 x (x)   

 

Dominerende kondisjon Mager Middels God Meget god 

 
 (x) x  

 

Rekruttering (småfisk) Mangler Liten Middels God Meget god 

10-21 mm garn  x    

 

Fisk i mellomstørrelsen Mangler Liten Middels God Meget god 

26-35 mm garn  x    

 

Stor fisk Mangler Liten Middels God Meget god 

40-52 mm garn x (x)    

 
Største fisk: 36 cm (521 g).  Minste fisk: 20,2 cm (76 g) 
 
Garsjø ser ut til å ha en liten til middels ørretbestand av middels størrelse og kvalitet. De fleste hadde 
hvit kjøttfarge og var litt magre. Abborbestanden ser ut til å være stor. Abboren er stort sett 
småfallen, men enkelte var storvokste g av god kvalitet. Edelkreps på mellom 9-11 cm ble fanget i 
østenden av vannet. 
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18 Vannprøver 
Tabellene viser resultatene av våre egne vannprøver og vannprøvene til Fylkesmannen i Buskerud. 
Avvik på mer enn 0,5 er merket med rødt. 
 

  Egne Lab  Egne Lab 

Vann Dato pH Dato pH 

Himmeriketjern 9.jun 6,4 6,6 12. sep. 6,2 6,3 

Bjelketjern 9.jun  6,3 22.sep. 6,3 6 

Vesle Elgtjern 9.jun  6,5 1. sep. 6,6 6,4 

Elgtjern 9.jun  6,4  6,5 6,6 

Store Bomla 29.mai 6,2 6,4 1. sep. 6,3 6,4 

Nordsneisa 29.mai 6,0 6,1 12. sep. 6,3 6,6 

Hvalsputten 29.mai 6,3 6,8 12. sep. 6,5 6,8 

Mellomsneisa 29.mai 7,1 6,4 12. sep. 6,2 6,5 

Vrangla 29.mai 6,5 6,8  6,5 6,4 

Åsvanna 29.mai 6,2 6,4 12. sep.  6,9 

Tretjerna 29.mai  6,8 12. sep.  6,8 

Søndre pene tjern 9.jun  6,3 22.sep. 6,4 6,4 

Kroktjern 9.jun  6,9 1. sep. 6,5  
Sandtjern 29.mai 6,2 6,7 12. sep.  6,7 

Lillesneisa 9.jun  6,4 22.sep.  6,6 

Ormtjern 9.jun  6,4 12. sep.  6,8 

Vesle Bomla 9.jun 6,2 6,2   6,4 

Ulstjern 9.jun  6,1  6,5 6,5 

    7. okt.  6,7 

    7. okt.  6,7 

Lelangen 9.jun 6,7 6,9    
Lårvika 29.mai 6,3 6,6    

Sørsneisa 29.mai 6,4 6,4  6,4  
Nordre pene tjern 9.jun  6,5 12. sep. 6,8 7 

Midtre pene tjern 9.jun  7,0  6,5  
Øvre Damtjern 9.jun  6,7 22.sep.  6,6 

Flaggervann 29.mai  6,1   6,5 

Kroktjern v/Kutjern 29.mai  5,0    
Svarttjern 29.mai  6,9    

Kutjern 29.mai  6,5    
Størrtjern 19.jul  6,8    

Midtre tretjerna  5,6   6,3  
Grunnvannet  7,1     

Sandungsbekken  6,4     
Store Åsvann  6,3     

Kårevann  6,0   6,6  
Dammyrdammen  6,0   5,8  

Sandungen  6,0   6,5  
Tretjerna nedre     6,4  



39 

 

Damsneisa 29.mai 6,2     

Garsjø     6,7  
Størrtjern     6,8  

Løken     6,9  
Jøssjø     6,5  

Grunnvannet    12. sep. 6,8  
Lille Vrangla     6,4  
Vesle Bomla     6,1  

Vrangen     6,3  
Lillesneisa     6,4  
Åsvannet     6,5  

Glitra     6,4  
Store Dypingen     6,4  

Vrangla     6,2  
Guritjern     6,3  
Tverrelva    9. okt. 6,1  

Rotua     6,3  
Sandungsbekken     6,7  

Nykjuelva     6,8  
Lille Åsvann  6,1     
Nykjuelva  6,0     
Tverrelva  6,0     

       

Hagatjern  7,7     

       

Tjuvtjern 2. aug.  6,1 20. okt.  7,0 

Vakkertjern 2. aug.  6 20. okt.  5,9 

Ytre Langvann 2. aug.  6 20. okt.  6,0 

Goliaten 2. aug.  6,5 20. okt.  6,4 

Tverråsvann 2. aug.  6,2 20. okt.  6,1 

Myrdammen 2. aug.  6,2 12 okt.  6,2 

 

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/

