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Drammens Sportsfiskere 
Vannmiljøutvalget 

 

     
 

Årsberetning 2018 
 

Følgende styre ble valgt i 2018: 

Petter Øijord (leder) 

Hans Støvern (varaleder) 

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (kasserer) 

 

Øvrige medlemmer: 

Øivind Juul Nilsen  

Sari Cunningham 

 

1. Holmen 
Høringssvar om utvidelse av Holmen. 
 

2. Damtjern i Lier 
Ole Ellevåg, medlem av DS-Fiskestell, har fjernet søppel med bruk av kano. 



2 
 

 

Biologisk renseanlegg ved Franzefoss. Foto: Borgar Pedersen 

Damtjern ved Lierskogen/Gjellebekk har siden 1960-tallet i økende grad blitt forurenset av utslipp fra 

industri og veitrafikk. Gytebekkene for ørret er ødelagt eller har redusert funksjon.  Den økologiske 

situasjonen i vannet er i tillegg forverret av flere fremmede fiskearter som ulovlig er satt ut. Hittil har 

miljøtiltak for å redde Damtjern hatt liten eller ingen effekt.  

 

En langtidsplan for overvåking og restaurering av nedslagsfeltet, vannet og gytebekkene er etterspurt 

og må følges opp i forbindelse med Liers kommuneplan som vi har gitt innspill til. 

 

Videre har vi foreslått til kommuneplanen at det ikke tillates videre utbygging ved Damtjern eller i 

Damtjerns nedslagsfelt før eksisterende forurensningskilder er stanset eller fjernet og vannet er 

restaurert til god økologisk status.  

 

Ivaretakelse av vannet og naturen ved Damtjern er av vesentlig betydning da vannet og området er 

mye benyttet til bading, fisking og friluftsliv.  Vi har foreslått at kommuneplanen avsetter flere 

arealer til rekreasjonsformål i området da det er av stor helsemessig betydning, særlig for 

lokalbefolkningen.  
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Det biologiske renseanlegget ved Franzefoss på Gjellebekk er utvidet med tre 

sedimenteringsdammer i sommer. Det er et bra tiltak. Vi har likevel liten tro på at dette 

renseanlegget vil ha stor nok kapasitet gjennom hele året. 

 

Vi er takknemlige for at Miljøpartiet De Grønne i Lier har et stort politisk engasjement for å ivareta de 

miljømessige forholdene i og rundt Damtjern.  

 

3. Gullaug i Lier 
Vannmiljøutvalget ved Borgar Pedersen deltar i den lokale interessegruppen «Gullaughalvøyas 

fremtid». Gruppen har egne møter, stiller i møter i Lier kommune, bidrar med høringsinnspill og har 

egen Facebookside. 

 

På møtet i Kommuneplanutvalget i Lier kommune den 18. oktober ble det vedtatt å utrede et nytt 

alternativ for utviklingen på Gullaug som et natur- og landbruksområde med moderat utbygging. 

Dette er noe Gullaughalvøyas fremtid har jobbet for. Forhåpentlig vil det også bli tatt hensyn til 

lovgivningen angående jordvern, naturvern og tilgjengelighet for friluftsliv. 

 

Vern av strandsonen og sammenhengende grønnstruktur innenfor 100 meter er et vesentlig tema 

gruppen er opptatt av. Det er viktig å bevare mest mulig av naturkvalitetene på denne eiendommen 

som er Liers siste store naturområde ved fjorden og mulig sjønære friluftsområde.  

 

Strandsonen er et vesentlig element for å sikre tilgangen til fjorden. Etablering av kyststi, bade- og 

fiskeplasser vil være viktige elementer. Bevaring og forbedring av eksisterende miljø under vann vil 

også være av vesentlig betydning for livet i fjorden. 

 

Området er tidligere regulert til sykehusformål, mens nåværende eier har hatt planer om massiv 

boligutbygging, også nær vannkanten. 

 

Kommunedelplanen for Gullaug er utsatt da det er nødvendig å sluttføre arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel som nå er til behandling. Kommunen legger opp til stor grad 

av innbyggermedvirkning i den videre planleggingen. 

 

En mulig utbygging på Gullaug vil trekke ut i tid da utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda vil komme 

først. Utbyggings- og investeringskapasiteten i området tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre 

disse to store prosjektene samtidig. 
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4. Fiskeskole på leirskole - Engersand i Lier 

 

Foto: Borgar Pedersen 

 

Borgar Pedersen fra Vannmiljøutvalget organiserte og ledet Drammens Sportsfiskeres «Fiskeskole for 

barn» (6-10 år) på leirskolen CAMP1 på Engersand i Lier. Leirskolen ble planlagt og drevet av primus 

motor Hege Berthelsen. Fiskeskolen ble gjennomført som et heldagsarrangement i strålende solskinn 

den 28. juni, 3. juli, 7. august og 14. august. 

 

Til sammen deltok 110 barn på Fiskeskolen. Det var fra 14 til 37 barn i gruppene. Hege hadde med 

seg noen assistenter som var til god hjelp under hele arrangementet. Det er ikke lett å skaffe 

mannskaper fra DS i ferietiden. Petter Øijord (leder av Vannmiljøutvalget) fortalte barna blant annet 

om lokal geologi og historie, og spennende ting om dyr (sjøorm!) og livet i Drammensfjorden. Borgar 

fortalte om forskjellige fiskeslag i fjorden. Han instruerte også barna i bruken av fiskestang. 

 

Øivind Juul Nielsen, Sverre Langeng, Svein Halaas og Terje Brown hjalp til med rigging og ordning av 

fiskestenger samt å hjelpe barna med å fiske. Det var til tider utfordringer da mange engasjerte barn 

med fiskestenger i vannkanten var fordelt på forholdsvis få voksne. Det hjalp oss utvilsomt at alle 

barna viste stor interesse, var oppmerksomme og lette å samarbeide med. 

 

Høydepunktene var selvfølgelig da det ble tatt fisk. Abbor. At barna ble i godt humør av å få fisk, er 

en underdrivelse. At jubel og høylytte gladmeldinger satt løst, er en mer riktig beskrivelse. Vi fra DS, 

som var så heldige å få være med på dette arrangementet, ble ikke mindre oppmuntret enn barna.  

 

Det ble ikke tatt nok abbor slik at alle kunne spise selvfanget fisk. Dette hadde vi spådd på forhånd da 

vi vet at fisken biter dårlig i varmen på sommeren. Vi var heldige og fikk sponset ørret og laks fra 

Hansens Røkeri AS i Drammen. Vi er svært takknemlige for dette betydelige bidraget. Alle barn og 

voksne fikk dermed et godt måltid fisk med tilbehør. Fisken ble noen ganger stekt i folie på grill ute. 

På grunn av totalt bål- og grillforbud senere på sommeren måtte fisken de siste gangene stekes i 

panne inne. Mange av barna var med på matlagingen og fikk dermed nærkontakt med fisk. Vi fikk 
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ved et par anledninger god hjelp til matlagingen av Truls Hafslund og Turid Avdal fra Finnemarka. 

Hege var ellers alltid på plass overalt og hadde kontroll på maten og alt annet. 

 

Dagens siste store høydepunkt var når alle var samlet ved bålplassen, uten tent bål!, hvor hver enkelt 

ble ropt opp av Borgar og spent kom frem for å få diplom og medalje fra Drammens Sportsfiskere. 

Barna fikk i tillegg informasjonsmateriell og noen småsaker (fiskeutstyr) gitt av Norges Jeger- og 

Fiskerforbund – NJFF. Vi takker NJFF for å ha sponset arrangementet vårt med kr. 15.000,- til dekning 

av utgifter. 

 

Det ble brukt 48 timer til planlegging og forberedelser, og det gikk med 160 dugnadstimer. En stor 

takk til alle som hjalp til med arrangementet. 

 

5. Bekkerestaurering av utløpsbekk til Goliaten 
Goliaten har til nå vært avhengig av settefisk da det ikke har vært naturlige gytemuligheter. Tidligere 

observasjoner av vannet og av utløpsbekken, samt en befaring høsten 2017 med Thomas Sveri fra 

FNF, flere representanter for DNT Drammen og Omegn og Borgar Pedersen fra Drammens 

Sportsfiskere ligger til grunn for planene om restaureringstiltaket på utløpsbekken. 

 

Utløpsbekken til Goliaten. Foto: Borgar Pedersen 

Restaureringen skal sørge for naturlig rekruttering av ørret til vannet og bør helt eller delvis kunne 

erstatte behovet for settefisk. Mulighetene for dette er tilstede, men må vurderes over tid da 

fiskepresset i perioder kan være stort. I tillegg kan naturgitte forhold som varierende vannføring, 

kalde eller milde vintere og andre forhold ha innvirkning på yngelproduksjonen. 
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Vannmiljøutvalget søkte den 30. juni Drammen kommune om tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Vi 

søkte også om et bidrag på kr. 8.900,- til dekning av foreløpige utgifter. Beløpet ble innvilget og 

utbetalt fra kommunen 22. november. 

Den 12. september ble 1,5 tonn prima gytegrus spadd opp i 51 stk. plastsekker (29,4 kg/sekk). 

Sekkene ble kjøpt og hentet på Heen Grustak ved Hensmoen utenfor Hønefoss. Vi brukte egen bil og 

en tilhenger som tok akkurat 1,5 tonn.  

Gytegrusen ble fordelt på følgende måte: 

8 sekker med 4-8 mm 

15 sekker med 8-16 mm 

20 sekker med 16-32 mm 

8 sekker med 32-64 mm 

John Tollefsen, Øivind Juul Nilssen og Borgar Pedersen sto for denne dugnaden på 30 timer med 

kjøring t/r Lier. 

Den 13. september ble gytegrusen kjørt fra Lier til Tverken, lesset av, lagt på paller og under 

presenning på anvist plass nær Sportskapellet. John Tollefsen og Borgar Pedersen utførte denne 

dugnaden på til sammen 10 timer. 

John Tollefsen var senere i september to ganger ved Tverken og la plastsekkene med gytegrus i 

sterke «potetsekker» slik at transporten videre inn til Goliaten blir sikrere. 

 

Foto: Borgar Pedersen og John Tollefsen 

Etter avtale med naturforvalter Widar Tandberg i Drammen kommune og etter anvisning fra oss, vil 

kommunen besørge transport av gytegrusen til Goliaten i løpet av vinteren med hjelp av DNT. 
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En arbeidsplan for restaureringen skal lages av Borgar Pedersen. Noen foreløpige punkter til planen 

som er tenkt gjennomført sommer og høst 2019 i samarbeid med DNT: 

● Fjerne mudder, stein og grus i bunnen av bekken og erstatte dette med    
   gytegrus.  
● Noen større stein 10-20 cm legges inn i gytegrusen for å stabilisere. 
● En del større stein 10-20 cm legges tett sammen i nærheten av   
   gytegrusen for at yngelen kan få et tilfluktssted i hulrommene. 
● Noen store stein, minimum 40 cm, legges i bekken i nærheten av  
   gytegrusen som skjul og hvileplass for gyteørreten. 
● Fjerne noe vegetasjon i og ved bekken der det er for mye som hindrer   
   ørreten i å komme frem. 
● Mindre flytting av stein i bekkeløpet ved terskel for å behjelpe ørretens  
   vandring.  
● Årlige kartlegginger, vedlikehold, annen skjøtsel, rapportering og  

   dokumentasjon.      

 

6. Klopptjern     
Anleggsarbeidet ble fullført sommeren 2018, men ingen av våre innspill ble tatt til følge. Klopptjern 
er fortsatt uten gytebekk. Vi må i etterkant fremme sak om at tjernet settes tilbake til naturtilstand 
mht. gytemulighet. Forholdene for vannfugl er sterkt forverret da hekkeplassen ble åpnet for 
landforbindelse for allmenheten og løse hunder. Løftene om bru der den gamle fyllinga lå, er ikke 
innfridd. Klopptjern er fortsatt delt i to og rørene som er lagt i den nye fyllinga er flere meter over 
bunnen av tjernet.   

Pga en tørr sommer ble ikke vannet fylt opp etter restaureringen. Imidlertid førte en regnfull høst til 
at vannet kom over bunnen av  rørene slik at vannet ikke lenger var delt i to. Vannstanden inne i 
rørene er lav og vil fryse i en normalvinter. Hverken kreps eller fisk antas å ha mulighet til å ta rørene 
i bruk til næringssø og dette forholdet skal observeres. 

Klopptjern ble behandlet på et kommunalt komitemøte hvor det fra politisk hold ble bedt om en 
redegjørelse for administrasjonens behandling av naturvernet i byggesaken. Denne redegjørelse 
foreligger nå, men er ennå ikke behandlet ferdig av VMU. 
 

7. Svarttjern 
Vannet ble nesten tomt i løpet av sommeren og høsten. Bekymringsmelding er sendt til Drammen 
kommune med kopi til Fylkesmannen og NVE. Svar fra NVE er at Glitrevannverket er ansvarlig. 
 

8. Hvalsdammen 
Vannet ble tømt for vann i mai fordi en liung ba om at vannstanden måtte senkes pga flomfare etter 
en snørik vinter. En ansatt i Viva IKS åpnet ventilen på en fredag og stengte den på en mandag slik at 
vannet ble tømt. VMU har sendt brev til Lier kommune og Viva IKS for å få vite hva som blir gjort for 
at det ikke skal skje igjen. Vi har kun fått bekreftelse på at brevet er mottatt. 
 

9. Lierstranda 
I alt 6 strandryddinger ble utført i 2018 på Blåbringebærstranda. 
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Søppelinnsamling på Blåbringebærstranda. Foto: John Tollefsen 

 
En del drivtømmer, seks søppelsekker med fortrinnsvis plast og isopor, skum, flasker, sko, tau, en 
metallplate på ca. 4m2, en bøye, en pall, et bildekk med felg o.a. er samlet inn. I tillegg hadde det blitt 
dumpet hageavfall ulovlig og et stort og uhåndterlig furutre ble delt opp. 
 
Vi samarbeider med Eidos Eiendomsutvikling AS som er grunneier og som henter oppsamlet 

materiale etter avtale. Store mengder av drivved, plast og søppel kommer kontinuerlig til området. 

Det er derfor behov for en større oppryddingsinnsats i fremtiden. Det er ikke lett få å tak i 

mannskaper til strandryddeprosjektet.  

 

Strandsonen som var konstruert av stor kampestein og beplantet med trær og grønne vekster 

utenfor (Posten) Bring-terminalen er omgjort til parkeringsplass for lastebiler. Vannmiljøutvalget 

sendte den 22. september en bekymringsmelding med fotodokumentasjon til Fylkesmannen om 

saken. 

 

 
Bringterminalen før og etter utfylling 

Foto: Borgar Pedersen og John Tollefsen 
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Bildet viser tidligere beplantet område utenfor Bring-terminalen 

 

Området utenfor Bring-terminalen var sammen med Blåbringebærstranda et forsøksområde for 

kantsonevegetasjon og strandsoneutforming. Se flere detaljer om dette under. 

 

Den 26. november var det et avklaringsmøte og en befaring på Blåbringebærstranda fordi Lier 

Båtforening ønsker å ta området i bruk som båthavn. Årsaken er at båtforeningen må flytte alle 

båtene ut av Gilhusbukta som skal fylles igjen. 

 

Trygve Sundt fra landskapsarkitektene Sundt & Thomassen AS la fram båtforeningens forslag til 

midlertidig båthavn. Fra Lier Båtforening stilte Per Otto Olsen, Tore Mohagen og Kåre L Gulhaugen. 

Eidos var representert ved daglig leder Thorgeir Finnerud. Fra Lier kommune kom Eldbjørg Henriksen 

fra byggesaksavdelingen og Kjersti Wilhelmsen fra planlegging/Fjordbyprosjektet. Vannmiljøutvalget 

var representert ved Petter Øijord, Sari Cunningham og Borgar Pedersen. 

 

Båtforeningens forslag gikk ut på å legge ut tre flytebrygger for båter langs Blåbringebærstranda og 

en flytende molo som beskyttelse mot vær og vind ytterst mot spissen av Tømmerterminalen. 

Forslaget inneholdt en tilkomstvei for bil på en fylling lengst inne på vegetasjonsområdet. Gangveier 

med en bredde på 1,5 – 2 meter fra tilkomstveien og ned til flytebryggene ble skissert. Plasseringen 

var markert i terrenget. Et foreningshus var tegnet inn på området. Tiltaket er midlertidig, med en 

tidshorisont på 5-10 år. Det er muligheter for at dette kan bli permanent etter at områdeplanen for 

arealbruk er behandlet i kommunen. 

 

Petter Øijord redegjorde for restaureringsarbeidet som er gjennomført på Blåbringebærstranda og 

utenfor Bring-terminalen for å få en grønn strandsone. Vegetasjonen skulle blant annet også skjerme 

bakenforliggende bebyggelse mot innsyn fra fjorden. Det ble hentet planter fra området ved Lierelvas 

utløp i tillegg til at det ble utført omfattende anleggsarbeider. En stor dugnadsinnsats er lagt ned i 

prosjektet. 

 

Dette samarbeidsprosjektet mellom Fylkesmannen og Drammens Sportsfiskere på begynnelsen av 

1990-tallet ble betalt med offentlige midler fra Fylkesmannen på om lag 700.000 kroner. 

 

Vannmiljøutvalget kom med en del innspill som gikk ut på at mest mulig av den grønne og 

restaurerte delen av Blåbringebærstranda over og under vann må bevares.  
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Sari Cunningham argumenterte for ivaretakelse av forskjellige planter som er dokumentert i rapporten 

«Kartlegging av biologisk mangfold på Blåbringebærstranda». Rapporten ble utarbeidet av Hans 

Støvern og Sari Cunningham fra Vannmiljøutvalget i 2017 og er tilgjengelig i «Naturbase» under 

miljodirektoratet.no. Rapporten ble overlevert Sundt i båtforeningen. 

 

Lier båtforeningen er innstilt på å bevare strandsonen i størst mulig grad. Foreningen er interessert i 

å bidra til tilrettelegging for friluftsliv i området  i samarbeid med Drammens Sportsfiskere. Det vil bli 

innkalt til samarbeidsmøter om saken tidlig på nyåret. 

Høringssvar er sendt til Lier kommune hvor vi ber om at veien legges via Tømmerterminalen. 
 
Vi er i forhandlinger med Eidos om mulig leie av en konteiner eller annet egnet lokale til 

kontor/møterom og oppbevaring av redskap, fortrinnsvis i nærheten av Blåbringebærstranda. 

10. Kjøsterudbekken 
Befaringer av de siste forsøkene på opprydding av steinmasser og flomskader er gjennomført. Den 

øvre fangdammen, som ble fylt igjen av stein under flommene i 2012 og 2016, er nå tilsynelatende 

permanent gjenfylt og dekket til med gressplen. Området er preget av ”billigløsninger” uten 

forebyggende og økosystembaserte tiltak. 

 

 
Foto: Borgar Pedersen 

 

Det gjenstår kun en smal åpen renne for vannet. Resten av det restaurerte bekkeløpet (restaurert i 

2008-2009) er mer eller mindre fylt med stein som kom nedover med de nevnte flommer. 
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Vi må konstatere at ørretens kår på nytt er forringet og at kommunen ikke har  latt DS medvirke til 

reparasjonstiltak etter flommen. Dessverre er en forklaring på denne holdningen ikke gitt. Tiltakene 

er i hovedsak utført i åpen strid med velmente råd og uten å ta hensyn til advarsler. Derfor er 

naturkvalitetene fra restaureringsarbeidene  sterkt redusert og bekken er tilrettelagt for en 

gjentakelse og forverring av skadeomfang om en ny flom skulle inntreffe. 

 

Etter vårt syn bør en gjenoppretting av fangdam i svingen rundt ”bjørkelunden”, bli første trinn i en 

vellykket snuoperasjon. Om vi skal gi politikerne en rimelig mulighet til å vurdere vårt alternativ, 

burde vi fått en slik løsning tegnet av landskapsarkitekter og restaureringsøkologer samt utarbeide 

en ”driftsplan” for enkel fangst og bortkjøring av skadelige flommasser og annen fremtidig skjøtsel.  

 

Neste trinn må bli en kvalitativ detalj-restaurering av flomskadene på resten av gravlunden. 

”Meander-området” ned mot Rosenkrantzgata  er vakkert og vilt som før, men fortsatt  preget av 

både ”uryddet” natur, gamle miljøsynder og uønskede fyllmasser. 

 

11.  Drammensfjorden og Drammenselva 
Den 14. mars hadde Forum for natur og friluftsliv, FNF, sin årlige samling i Drammen. 

Representantene for FNF fra alle landets fylker deltok på arrangementet som hovedsakelig er en 

kurs- og informasjonssamling. 

 

Vår lokale FNF-koordinator Thomas Sveri engasjerte Borgar Pedersen som guide for å fortelle om 

lokalt vannmiljøarbeid. Turen startet ved bybrua i Drammen og sluttet på Nøstebanken (på den nye 

fyllingen) i Lier.  

 

Pedersen orienterte etappevis under vandringen langs elva og fjorden om Vannmiljøutvalgets arbeid.  

Rensingen av elva, flomproblematikk, utfyllinger og utbygginger, forurensning og Ren 

Drammensfjord-prosjektet og fjerning av miljøgifter, Gyrodactylus salaris (lakseparasitt) og 

fiskeartene i elva og fjorden var noen av temaene. 

 

Avslutningsvis var det en samling på Nøstebanken hvor Eidos Eiendomsutvikling AS (som største 

grunneier på Lierstranda) ved representanten William Kornmo og Kristoffer Øverland fra Lier 

kommune bidro med orienteringer om utbyggingsplaner og om friluftsliv. Deltakerne bidro med 

interessante spørsmål og innlegg underveis. 

 

Den 15. mai deltok John Tollefsen og Borgar Pedersen, som er med i Fylkesmannens referansegruppe 

for bekjempelse av Gyrodactylus salaris, Gyro, på et orienteringsmøte/åpent møte om «Gyrofri-

prosjektet» på Scandic Ambassadør Hotell i Drammen. Møtet var i Regi av Miljødirektoratet. 

Fylkesmennene i Buskerud, Vestfold og Østfold støtter prosjektet sammen med andre støttespillere. 

En prosjektgruppe arbeider med planene om å bekjempe Gyro i Drammensvassdraget. Disse består 

av forskere fra blant annet Niva, Nina og lokale spesialister. 

 

Gyroen kom til Holsfjorden i Drammensvassdraget via settefisk av ørret fra Sverige på slutten av 

1980-tallet. På grunn av mulighetene for økte vannmengder i Drammenselva i fremtiden, er det en 

bekymring for at unormalt store ferskvannsmengder utover i Oslofjorden kan føre med seg Gyro til 

andre lakseelver langs kysten. Det gjøres derfor en stor innsats fra myndighetenes side for om mulig 

å bekjempe Gyroen i Drammensvassdraget.   
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Metodene for en utryddelse av Gyro har vært forsøkt i Lierelva i mindre skala. Bruk av små mengder 

klor har hittil vist seg å være en mulig og skånsom metode. Aluminium har også vært nevnt som 

bekjempelsesmetode, mens rotenon ikke er helt avskrevet enda. 

 

Vårt hovedbudskap på orienteringsmøtet var at vi først og fremst må sørge for at alle fiskearter, 

særlig ferskvannsfiskeartene i elva og fjorden, ikke må bli skadelidende ved bekjempelse av Gyro. Vi 

fikk støtte for dette synspunktet fra flere hold, blant annet av Øivind Fjeldseth i NJFF. Etter en 

forespørsel fikk vi vite at det er budsjettert bekymringsfullt lite penger til kartlegging og sikring av de 

forskjellige fiskeartene. 

 

Tor Atle Moe, spesialist på Gyro og seniorforsker i NINA, er med i prosjektgruppen som skal løse 

Gyroproblemet i Drammensvassdraget. Han har i år holdt foredrag om Gyrofri-prosjektet på 

klubbhuset på Sølfastøya. 

Han viste oss dessuten en film av ei håkjerring (som kan bli opptil 510 år og 5-7 meter) som nærmet 

seg båten når de trålet etter laksesmolt i Indre Drammensfjord i 2017. 

Rapporten finnes her: 
https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1045/M1045.pdf    
Konklusjonen er at Gyroen kan utslettes, men valg av metode er ikke gjort. 
 

 

12.  Avtale om Drammensmarka i Finnemarka 
Vannmiljøutvalget bistår Fiskestell og DS med utarbeidelse av en avtale om fiskeforvaltningen i Drammen 

kommunes del av Finnemarka – Drammensmarka. Siden 2016 har representanter for styret i DS, Fiskestell og 

Vannmiljøutvalget i flere møter arbeidet med et avtaleutkast i sammen med naturforvalter Widar Tandberg. 

Borgar Pedersen har skrevet avtalen på vegne av utvalgene/DS og kommunen. Siste versjon av avtalen var 

ferdig i desember 2018.  

 

Foreningen har tidligere ikke hatt noen avtale med kommunen eller noen andre om fiskeforvaltningen i 

Drammensmarka. Vi ser frem til et godt samarbeid med Drammen kommune basert på en velfungerende 

avtale.  

 

13. Styremøter 
9. april 
14. juni 
15. august 
18. oktober 
12. desember 
 

14. Eksterne møter 
Ingen 
 

15. Møter med NJFF Buskerud v/Knut Johan Ruud 
Ingen 
 

https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1045/M1045.pdf
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16. Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 
15. januar: Vannforeningen Oslo, oppfølging og tiltak mot spredning av mikroplast, Borgar Pedersen 

15. mars: SRN-seminar Grand Hotell Oslo, vannkraft, energipolitikk og biologiske konsekvenser, 
Borgar Pedersen 

22. mars: Verdens vanndag 2018, foredrag i Vannforeningen, John Tollefsen 
11. april: Seminar «Sammen for vannet» - om utvikling i vannbransjen. Norsk vannforening/Tekna 
Oslo, Borgar Pedersen. 

15. mai: Åpent møte om bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammen. 
Miljødirektoratet, Fylkesmannen, NINA, ekspertgruppe og fiskeforeninger. John Tollefsen og Borgar 
Pedersen. 

27. august: «Made in Norway» - om utvikling i vannbransjen. Norsk vannforening/ Ingeniørenes hus 
Oslo, Borgar Pedersen. 

23. oktober: Seminar om plastforurensning fra land til vassdrag og kystvann – Sari Cunningham 
20. november: Green technologies and renewable energies, EU-seminar, Bjørvika konferansesenter 
Oslo, Borgar Pedersen 

17.  Korrespondanse 
Brev til Lier kommune om ulovlig tømming av Hvalsdammen. 
Brev til Drammen kommune om Svarttjern som ble nesten tomt i løpet av sommeren av ukjent årsak. 
Drammen kommune ønsket ikke å gjøre noe med dette, men VMU viste til en lov som viser at 
kommunen er ansvarlig for å bevare vannet. 
Svar fra NVE viser at det er Glitrevannverket som er ansvarlig for å bevare vannet. 
Brev til fiskeforvalter Erik Garnås angående tillatelse til el-fiske i Drammenselva. 
Mail til NVE om konsesjon for Lille Nykjua. Svar fra NVE er at Mykleby maskin as er konsesjonspliktig, 
men Mykleby maskin har sendt en klage til Mijøverndepartementet som ikke har tatt en avgjørelse.  
Mail til MdG Drammen for å gi en kort presentasjon av våre aktiviteter. 
Bekymringsmelding til Fylkesmannen i Buskerud angående ulovlig utfylling utenfor Bring-terminalen. 
 

18.  Høringssvar 
Holmen. Sendt 23. mai. 

Fjordbyen. Sendt 3. september. 

Lier kommune arealplan. Sendt 15. desember. 

 

19. Høringssvar fra regionalt VMU 
Ingen 

 

20. Pressemeldinger 
Ingen aktivitet. 
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21.  Presseoppslag 
Oppslag i Lierposten 31. mai etter at Ole Ellevog i DS fant «Død fisk i Damtjern» ved Lierskogen. 

Intervju med Borgar Pedersen. Nytt oppslag i Lierposten 28. juni om Damtjern med svar fra Lier 

kommune: «Det er ikke ødelagt». 

 

Artikkel i dagsavisen Fremtiden 11. desember med Herman Ekle Lund fra MdG. 
 

22. Opprettelse av et friluftslivsråd i Drammen kommune 
Hans Støvern er blitt formann i Friluftsrådet og vil være et bindeledd mellom VMU og Friluftsrådet. 

 


