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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 23. januar 2019 ble følgende medlemmer gjenvalgt for 1 år i 
styret: 
Ole Ellevåg - styremedlem 
Lloyd Arne Nilsen – styremedlem 
Hans Olav Sørumengen – styremedlem 
 
Truls Hafslund ble valgt som leder for 2 år. 
John Tollefsen ble gjenvalgt som sekretær for 2 år. 
 
Kasserer Tor Andreassen var ikke på valg. 
 

2 Lederens hjørne 
Da er denne sesongen over. Det begynte med Ski-Hauern i februar, så var det tynningsfiske 

etter abbor, bekkerestaurering etter rivning av Sandungsdemningen, skogdagene på Eiksetra 

og Fiskecamp på Engersand. Vannprøver  både vår og høst. Prøvefiske både i Sandungen og 

Dypingen samt prøvefiske etter kreps i Landfalltjern og Klopptjern. Tynningsfiske av ørekyte i 

Langvann. Overføringsfiske og utsett  av fisk er også blitt gjort. Vi avsluttet med stamfiske 

som ble høydaren i år da vi fikk en hannfisk på 80 cm lengde og 18 cm bredde. Dessverre fikk 

vi ikke målt vekta på den da vekta vår streiket, men godt over 5 kg i hvert fall. 

Vi har hatt jobb på objektene til Statskog utenom tilsyn i år også, både på gapahuken på 

Garsjø og Fallet i tillegg til Gjevlekollhytta. Vi har også mange timer med tilsyn hvor vi 

plukker søppel og snakker med folk i marka . Generelt vil jeg si at søppelmengden har økt de 

siste årene. Det er ingen tvil om at det er viktig å ha oss der inne, både i Drammenmarka og i 

Statskogs område. 

Jeg takker alle i Fiskestell for den jobben dere gjør. 

Ønsker dere alle 

EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 

Arrangementer vi har vært med på:  

• Hauern 

• Skogdagene på Eiksetra 

• Fiskekonkurranse ved Lelangen 

• Hauernrittet 

• Fiske med barn på Engersand 
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Det er blitt avholdt 3 styremøter i år og i tillegg har det blitt holdt årsmøte, vårmøte og 
høstmøte. 
 
Truls Hafslund 
 

3 Mannskapsliste 
Nye medlemmer i DS-Fiskestell:  
Roy Lauritsen 
Anders Th Opsahl 
Morten Setra 
 
De som ikke har vært aktivt med i Fiskestell er strøket fra mannskapslista. 
Antall aktive medlemmer er 38. Se kap. 15.1. 
 

4 Avholdte fellesmøter 
- Årsmøte  
- Vårmøte  
-      Høstmøte  
-      Julebord  

 

5 Økonomi 
Foreningen har en sunn økonomi. 
 

6 Fiskekultivering 
6.1 Blektjern 
Lagleder: John Tollefsen 
 
Vannet var åpent for krepsing fra fredag 9. august til søndag 11. august kl. 24. Vi reiste opp 
på fredag kveld og så at små grupper allerede hadde begynt å krepse på egnede plasser 
langsmed vannet. Både voksne og barn deltok, stemningen var svært god og alle holdt seg til 
reglene om minstemål og maks antall i tillegg til kjøp av fiskekort så vidt vi kunne se. 
 
Mye regn på lørdag gjorde at vi ikke utførte tilsyn. 
 
Søndag kveld fisket kun en kar under tilsynet, mens  hans to døtre var opptatt med sine 
smarttelefoner. Store mengder søppel måtte fjernes fra en plass før tilsynet kunne avsluttes. 
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Foto: John Tollefsen 

 
Inntrykket fra årets krepsefiske var at antall kreps hadde gått ned betydelig sammenlignet 
med fjorårets fangst. 
 
En krepseforsker anbefalte at vi skulle ta en prøve av vannet og få det analysert for pH og 
kalsium. Dette er gjort og resultatet er sendt til Widar Tandberg i Drammen kommune som 
er ansvarlig for å opprettholde bestanden av kreps i Blektjern. Resultatene finnes også i kap. 
17. 
 

6.2 Dammyrdammen og Kårevann 
Lag: Per-Ivar Gundersen og Erland Myrvang 
 
6.2.1 Dammyrdammen 
Oppfisket abbor:  4,1 l rogn, 125 abbor, totalt 7208 g og snitt 37,95 g  
Medgått arbeidstid:  50 timer 
 
Det har i 2019 vært en mer stabil vannstand i Dammyrdammen.  
 
Det har vært mindre abbor under tynningsfiske i Dammyrdammen i 2019. 
Gjennomsnittsvekten har økt og det har vært noen storabbor i rusene.  
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Det er ikke observert laksesmolt i rusene i år.  
 
Bilder på FB og opplysninger fra fiskere tilsier at det er bra kondisjon på ørret som er fisket 
med stang i Dammyrdammen.  
 
Det er en veldig økning i besøkende rundt Dammyrdammen med tilsvarende økning av 
bålplasser. En del søppel er plukket rundt vannet.  
 
Det er gjennomført ca 50 timer med tilsyn/søppelplukking o.l. ved Dammyrdammen i 2019.  
 

Vi vil mest sannsynlig gjennomføre rusefiske i 2020 også.  
 
Det er ikke satt ut settefisk i Dammyrdammen i 2019.   
  

 
Foto: Per Ivar Gundersen 

 
6.2.2 Kårevann 
Det har i år vært mindre abbor under tynningsfiske enn i 2018. Størrelsen har vært større i 
gjennomsnitt enn tidligere år.  
 
Vi har fått en del ørret i rusene i år også. Det er forskjellige størrelser og ørreten virker å 
være i god kondisjon.  
 
Det er fortsatt økning i besøkende rundt Kårevann med tilsvarende flere bålplasser. En del 
søppel er plukket rundt vannet.  
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Det er gjennomført ca 50 timer med tilsyn/søppelplukking o.l. ved Kårevann i 2019.  
 
Vi har fått ny båt til tynningsfiske og det har fungert veldig bra. Båten er lett å sette ut/inn på 
vannet.  
 
Det er ikke satt ut settefisk i Kårevannet i 2019.  
 
Vi vil mest sannsynlig gjennomføre tynningsfiske i Kårevann i 2020 også.  
 

 
Foto: Per Ivar Gundersen 

 

6.3 Drammensmarka 
Lagleder: John Tollefsen 
Lagsmedlemmer: Tor Andreassen, Petter Øijord med flere. 
Medgått arbeidstid: Ca. 400 timer 
 

Truls Hafslund og lagleder utførte prøvefiske etter kreps i august i Klopptjern. Antall kreps 
var mye mindre enn vi regnet med og vi anbefaler at Klopptjern stenges for krepsing inntil et 
nytt prøvefiske er utført i løpet av 3-4 år. 
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Foto: John Tollefsen 

 
Det ble satt ut teiner ulovlig i Klopptjern for noen år siden og vi fikk fjernet alle i overflaten, 
men aldri undersøkt under vann. På fredag 16. august undersøkte to medlemmer av 
Drammens sportsdykkere det området hvor teinene ble satt ut uten å finne noen. Sikten i 
vannet var imidlertid svært begrenset. 
 

 
Foto: John Tollefsen 
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En del søppel er blitt fjernet og en fiskeplass er blitt ryddet. 
 

Vi utførte også prøvefiske etter kreps i Landfalltjern. Sammenlignet med prøvefisket to år 
før, var resultatet en betydelig nedgang i antall kreps totalt og antall kreps over minstemålet. 
 

Vannprøver er tatt fra begge vanna og vi har fått analysert pH og kalsium i alle prøvene som 
er blitt videresendt til Widar Tandberg i Drammen kommune.  
 
Vannprøver er tatt fra Goliaten, Tverråsvann, Vakkertjern, Tjuvtjern, Ytre Langvann og 
Myrdammen og sendt til en lab som sender fullstendige resultater til Fylkesmannen og oss. 
 

Den store innsatsen i dette området var bekkerestaurering av utløpsbekken til Goliaten. Se 
12.4.2. 
 

6.4 Dypingen 
Lagleder: Hans Olav Sørumengen 
 

Nye vann nye muligheter, starta kultivering i Dypingen sammen med Roy Lauritzen. Satt 70 
ruser og fikk følgende : 787 abbor 43,9kg, ca 3 l rogn og hele 89 ørret. All ørreten bør kanskje 
brukes til overføring til våren, Vrangla eller andre nærliggende vann, mye fisk i Dypingen så 
vi fortsetter. 
 

6.5 Elgskottjern 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen, Vebjørn og Alex. 
Oppfisket ørekyte: Ca. 3800 stk 
Tynnfisket ørret: 99 stk (Overført til Langevann) 
Medgått arbeidstid: Ca. 40 timer 
 
I år fikk jeg i perioder litt mer tid til dette vannet. Har hatt 10 turer innom vannet hvor jeg 
har tynnefisket ørekyte og ørret samt ryddet litt søppel. Mindre søppel enn tidligere, et par 
tomme markbokser, en flat heliumballong og et par ølbokser. 
 
K-faktor på ørret tatt på stang i juli hadde et snitt på 0,93 som må betegnes som veldig bra i 
dette vannet. K-faktor har variert mellom 0,85 til flott fisk med k-faktor 1,05. Ser ut til at K-
faktoren har hatt et oppsving i år, men fisken er fortsatt liten i størrelse. Har prøvd stanga 
ved 2 anledninger. Hver gang med 10stk ørret i løpet av en drøy time. 9 stk støpt i samme 
form ca. 20-22cm og 1 stk 35cm i godt hold ved begge anledninger 
 
Tynnefisket etter ørekyte ble gjort i starten av juli og 90% av ørekyten ble fanget i bekken. 
Absolutt den minst tidkrevende måten å fange ørekyte på er å bruke ruser i gytetiden. I 
Elgskott går ørekyten på bekken i gytetiden og man kan begrense rusene til noen få i 
bekkemunningen. Av 20 utsatte ruser fanget 2 ruser i bekkemunningen, 90% av ørekyten. 
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Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

Tabell K-faktor ørret 

2019  2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

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

 
Tabell oppfisket ørekyte 

2019 2018 2017 2016  2015  2014 2013 2012 2011 

3800 4000  4800 6000 4700 7500 8000 7400 4200  

 
Antall og størrelse på overføringsfisk 

2019 2018 År 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 

99 stk 
6-28cm 

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 

 

El-fiske i gytetiden ble utført i starten av oktober. Vi var nok litt for tidlig ute da vi fanget 
mest småfisk denne dagen. Den 12.oktober hadde jeg 30 fine fisk i ruse ved 
bekkemunningen som ble overført til Langevann og vi avsluttet rusefiske den 19.oktober. 
Totalt hadde vi da fanget og overført 99 stk ørret.  
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Vannet får hele tiden påfyll av fisk da både ørreten i Elgskott og Langevann gyter i bekken 
mellom vannene. Det meste av fisken havner i Elgskott. Å flytte fisk opp til Langevann er en 
evighetsjobb og det er et ønske fra lagleder å finne en annen løsning på dette. 
 

 
Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

6.6 Langevann 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen  
Oppfisket ørekyte: 600 stk 
Utsatt ørret: 99 stk (Overført fra Elgskottjern) 
Medgått arbeidstid: Ca. 30 timer 
 

Har også brukt litt mer tid på Langevann i år enn hva som har vært mulig de foregående år. 
Utsatt 99 stk ørret i størrelsen 6-28cm som er overført fra Elgskottjern. Noen har klaget 
veldig over hvor lite fisk de får på Langevann enn hva som var vanlig i tidligere tider. Spesielt 
har ørekyta fått skylden. Noen har ment at det er alt for mye ørekyte i vannet på samme 
måte som i Elgskottjern. 
 
Bedre å vite enn å synse tenker jeg, så jeg fikk med meg Truls for å sjekke påstanden. Den 7. 
juni setter Truls og undertegnede ut 50 stk ørekyteruser langs hele nordvest siden av vannet. 
Vi tømmer rusene neste dag og fanger kun 600 stk ørekyte med samlet vekt 1955g. Mange 
ruser var tomme, og det viser i hvert fall at det ikke er i nærheten av mengder med ørekyte 
som det har blitt hevdet.  
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Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 
Vi overfører ørret hvert år, men bør bestrebe oss på å sette litt mer fisk her, vannet tåler 
det. Ørreten blir veldig fin og feit i dette vannet, men det er litt for langt mellom hver fisk når 
man svinger stanga. Utfordringen er at når fisken når bra størrelse går den på utløpsbekken 
for å gyte og kommer ikke opp igjen. 
 
Når vi likevel var ute i båt passet vi på å se litt nøye etter søppel. Veldig overraskende så var 
det ikke lite søppel vi fant. 2 store presenninger var blåst på vannet, campingstol og 
engangsgrill lå slengt i vannkanten. Presenningene hadde ligget en stund og jeg var redd det 
lå noe dødt inni når vi trakk de opp i båten. Litt usikker på om Truls måtte rense bilen etter 
turen til Lindum. På neste tur kom jeg over en del gamle styrofoamplater og tomme 
oljekanner langs veien som så ut til å være gjenglemt etter skogrydding. Skremmende at vi 
finner slike ting, men desto viktigere ser vi at vår tilstedeværelse i marka er. 
 
Den 24. august troppet vi sammen til en dugnad på utløpsbekken hvor målet var å lage 
terskler og generell rens av bekk for om mulig gjøre det lettere for ørreten å komme tilbake 
til vannet etter gyting.  
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Foto: John Tollefsen 

 
Det ble også forberedt gyteområde i vannet ved bekkeutløpet, men her trenger vi litt mer gytegrus 
som vi håper å få lagt på plass neste år. 5 personer jobbet hardt med bekken og vi ble belønnet med 
nydelig middag utpå dagen av vår Michelin-kokk, Truls. Fantastisk mat som alltid. 
 
Har selv bare prøvd stanga en gang i år uten å få fisk. Observert få fiskere ved vannet i år, men ser jo 
på fiskepinner etc. at vannet brukes. 

 

 

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

 

6.8 Guritjern 
Lagleder: Ole Ellevåg 

 
Det ble røktet 4 ganger på Guritjern i år og det ble tatt opp 1155 abbor med en snittstr 12 til 15 cm 
og 7,5 l rogn med hjelp fra Roy Lauritsen. 

 

6.9 Glitre 
Lagleder: Truls Hafslund 
Lagmedlem: Borgar Pedersen 

 
Laget har gjennomført 62 tilsynsturer med til sammen 189 timer. 
Finneklipping og utsett av 800 stk. settefisk – 24 timer 
Stamfiske – 105 timer. 
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Foto: Anders Th. Opsahl 

 
Det har vært en meget rolig vinter hvor det ikke har vært observert snøskutere rundt Glitre. 
Snødybden var 1,6 meter på meste. Ingen isfiskere har vært på isen på Glitre i vinter. Det har vært en 
lav vannstand i vannet i vinter etter den ekstreme tørkesommeren 2018. I løpet av våren kom 
vannstanden opp på et normalt nivå igjen. 
 
Noen spesielle hendelser i rapporten fra tilsynet: 
 
21.3.: På veistrekningen mellom Dammen og Bordvika begynner veien å bli delvis bar. Det er ca. 80 
cm. snø i terrenget. 
 
31.3.: Veistrekningen mellom Dammen og Sandungselva er nå nesten helt fri for snø. Ingen trafikk. 
 
7.4.: Syklistene har begynt å komme. To ungdommer trente på sykkel ved Sandungselva. Ved 
Glitreplassen passerte tre ungdommer som også trente på sykkel. 
 
14.4.: Våren er slått til med bare veier, og flere syklister er på vei innover i Glitreområdet. Årets 
første motorsykkel og to mopeder ble observert. 
 
15.4.: Var innom (plassen) Båthuset. Der lå det en brukt engangsgrill som ble fjernet. Dette var årets 
første. 
 
23.4.: Påsken er over og det har vært lite trafikk rundt Glitre til tross for fint vær hele tiden. Noen få 
fotturister har det vært. En del fiskere med motorsykler og mopeder har vært innover for å sjekke 
isforholdene og for å se an mulighetene for å kunne fiske. 
 
25.4.: Isen har begynt å bli mørk. Veiene er bra. Ingen telehiv på veien i forhold til tidligere år. Det 
har ikke vært noen tømmerbiler i marka nå på våren. 
 
28.4.: Stille i marka. Plukket glasskår i vannkanten nedenfor Glitreplassen.  
 
1.5.: 1/3 av Glitre er isfri. Flere syklister langs Glitre. Fire fiskere observert ved Saglandsvika og to ved 
Tajehalen. Ved tavla nær Sandungselva gikk to personer som kom fra Vrangla via Sandungen. Mellom 
Vrangla og Sandungsvollen var det fortsatt en del snø i skyggesidene. I Dypingen har isen begynt å gå 
opp. 
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2.5.: I løpet av natta ble Glitre isfri. Et motorkjøretøy uten skilter kjørte fra Vrangla, rundt Glitre og 
kjørte ut (i skogen) til høyre for Justadbommen. 
 
3.5.: Motorkjøretøyet som kjørte ut ved Justadbommen 2. mai ble nå observert  på vei innover i 
marka ved Glitre. 
 
12.5.: En skoleklasse overnattet ved Sandungsdemningen. Syv syklister på vei rundt Glitre.  
 
24.5: To store motorsykler kom fra Jøssjøveien og kjørte mot Lier. 
 
2.6.: En bil uten kjøretillatelse parkert ved Glitreveien ved innkjøringen til Damhagan. 
 
4.6.: To store motorsykler på vei forbi Glitreplassen. De kjørte mot Lier. 
 
11.6. Rivningen av Sandungsdemningen påbegynt under ledelse av Borgar Pedersen og Truls 
Hafslund med Steinar Hagen som entreprenør. Den 21.6. ble Sandungselva ferdig restaurert med 
terskler, kulper og gytegrus der demningen sto. 
 
10.7.: To fiskere observert ved Glitre. 
 
14.7.: Et sølvfarget tomanns-telt lå halvveis nedrevet en halv meter fra vannkanten ved Mørkbråtan. 
En uregistrert lett motorsykkel sto parkert på traktorveien ned til denne plassen. Etter nærmere 
undersøkelser viste det seg at en person lå og sov inne i teltet. Vi fikk etter hvert vekket 
vedkommende og gjort ham oppmerksom på faren ved å ligge slik. Han ble også informert om 
reglene for leirslagning i nedslagsfeltet. 
 
17.7.: Sykkelslange funnet ved Glitreveien nedenfor Glitreplassen. Et bildekk som lå ved Støa er 
fjernet. 
 
30.7.: På Saglandsodden satt fire personer som nettopp hadde badet i Glitre. Disse kom inn på 
sykkel. De ble informert muntlig om reglene for nedslagsfeltet. De fikk også en informasjonsbrosjyre. 
 
7.8.: Rydding av søppel mellom Mørkbråtan og Møkkavika (ved utløp Guritjernsbekken). 
 
18.9.: Tatt ned to store presenninger som har ligget ved lunneplass ved Saglandet. 
 
20.9.: Sau og lam observert på overløpet på Glitredemningens sørside. 
 
23.9.: Mye biltrafikk i Glitreområdet to dager før elgjakta. Det legges ny masse på veien rundt Glitre. 
 
2.10.: Finneklipping og utsett av 800 stk. to-somrige ørret i Glitre. 
 
21.10.: Under stamfiske fikk vi en hannørret på godt over fem kilo. 

 

6.10 Lelangen 
Lagleder: Jan Erik Nielsen 
Lagmedlemmer: Ronny Hansen og Øyvind Bjerknes 
Oppfisket abbor: 32,7 kg 
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Foto: Ronny Hansen 

 
6.11 Svarttjern 
Kun vannprøver 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. 
 
Innhenting av vannprøver vår og høst. 
  
Generelt tilsyn er utført gjennom hele sesongen.  På vestsiden av Lårvika ble en  stor 
presenning  som var bundet opp til et reisverk tatt ned. Det var brukt stor spiker og mye 
tauverk og friske trær hugget ned.  
 

 
Foto: Lloyd Nilsen 
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Foto: Lloyd Nilsen 

 

 
Lunnås og Vesle Bomla Foto: Torkel Skoglund 
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6.13 Sandungselva 
Lagleder: Borgar Pedersen 
Lagmedlem: Anders Th. Opsahl 
Medgåtte timer: 92 
 
Se også stamfiske kap. 6.9 i rapporten fra Glitre og telling av ørret kap. 9.4. 
 
Flere befaringer av Sandungselva er gjennomført. Gytegrusen og tersklene på de tidligere 
anlagte gytefeltene ligger forholdsvis stabilt. Noe årlig vedlikehold av gytefeltene må 
påregnes, avhengig av nedbørsituasjonen. Det er observert flere ørret i aktivitet på alle 
gytefeltene i høst. 
 
Det ble satt ut fire minkfeller i Sandungselva i perioden 1.10. – 4.11. Fellene ble røktet hver 
uke. En mink ble tatt ved de nyrestaurerte kulpene og gytefeltene der demningen sto 
tidligere. Se egen rapport om fangst av mink i Finnemarka ved Anders Th. Opsahl, kap. 12.7. 
 
Vannføringen i Sandungselva har i år vært bra, noe som bidrar til å sikre gunstige 
oppvekstforhold for småørreten. 
 
Demningen ved utløpet av Sandungen var en fløtnigsdemning for tømmer, en såkalt 
steinkistedam. Demningen ble forsterket med stående impregnerte planker i begynnelsen av 
1970-årene av Karl Kastad og Arthur Årvoll som var ansatt i AS Børresen. I 1989 restaurerte 
DOFA – Drammen og Omland Fiskeadministrasjon ved formann Tore Ødegård demningen 
ved å sette inn en stålkonstruksjon slik at vannføringen i elva kunne reguleres i forbindelse 
med stamfisket. Vannmengden kunne da reguleres ved hjelp av liggende trebjelker som 
kunne tas bort eller settes inn etter behov. 
 
Demningen har vært i bruk av Drammens Sportsfiskere frem til 2017 i forbindelse med 
stamfisket. 
 
Det har de senere årene vært gjennomført flere befaringer av demningen da tilstanden 
stadig har blitt dårligere. Representanter for grunneieren AS Børresen – senere Statskog 
Børresen AS, Glitrevannverket, Fylkesmannen i Buskerud, NVE - Norges Vassdrags- 
Energidirektorat og Drammens Sportsfiskere har vært med på befaringene. Endelig 
godkjenning til rivning av demningen fra Øvre Eiker kommune ble gitt den 5. juni 2019 til 
Oddvar Skogheim i Kongsberg Prosjektservice AS. Han var prosjektansvarlig på vegne av 
Statskog. 
 
Statskog og Glitrevannverket ga Drammens Sportsfiskere ansvaret for restaureringen av 
elveløpet i forbindelse med rivningen av demningen. Den 11. juni startet entreprenør Steinar 
Hagen arbeidene med rivningen og restaureringen under ledelse av Borgar Pedersen fra 
Vannmiljøutvalget og Truls Hafslund fra Fiskestell. På grunn av for mye nedbør måtte siste 
delen av restaureringsarbeidet utsettes i noen dager. Utoset og øvre del av Sandungselva ble 
ferdig restaurert den 21. juni. 
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Foto: Truls Hafslund og Borgar Pedersen 

 
Etter at demningen var revet og elveløpet planert ut, ble det lagt ut 10m³ gytegrus i utoset 
av Sandungen og 10m³ i den store opprinnelige kulpen nedenfor utoset. Det ble laget 
terskler og tre store kulper for at ørreten lett skal kunne vandre opp i Sandungen. Store 
steiner ble lagt i en bue som dannet tersklene. Dette for å forhindre flomskader. 
 

 
Restaurert elveløp. Foto: Borgar Pedersen 

 

 
Restaurering med gytegrus i utoset ved Sandungselva. Foto: Borgar Pedersen 
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Vi takker Statskog, Glitrevannverket og Steinar Hagen for et godt samarbeid. 

 
6.14 Dypingbekken 
Lagleder: Borgar Pedersen 
Lagmedlem: Truls Hafslund 
Arbeidstid: 12 timer 
 
Befaringer av Dypingbekken er gjennomført av laget. Det ble observert både stor og liten 
ørret på deler av de restaurerte områdene av bekken flere ganger i løpet av sommeren. Også 
i gytetida ble det observert flere ørret på de to gytefeltene. 
 
En forsterkning av den øvre terskelen ble foretatt med hjelp fra Jan Erik Nielsen i sommer. 
Denne terskelen er noe utsatt for erosjon da det har vært for mye fart på vannet over 
terskelen på grunn av litt for stor fallhøyde på vannet. Denne terskelen bør forsterkes 
ytterligere. Det gjenstår en del mindre restaureringsarbeider i tillegg til at «røret» under 
veien bør skiftes ut med en brokonstruksjon.  
 

 
Foto: Borgar Pedersen 

 

6.15 Størrtjern 
Lag: Roger Aune 
 
Vannprøve og tilsyn. Overføringsfiske etter stamfiske. 

 

6.16 Himmerikstjern 
Lag: Tore Jørgensen 
Medgått arbeidstid: 5 timer 
 
Vannprøve og tilsyn. 
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6.17 Tretjenna 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen, Alex og Vebjørn.  
Medgått arbeidstid: 22 timer 
Overføingsfiske: se kap. 10.3. 

 
Arbeidet med disse vannene har i år begrenset seg til oppsyn og rydding på vår vei til Elgskottjern og 
Langevann, samt overføringsfisk på høsten. Kun ørret i disse vannene. 
  
Ungdommen har det nedre vannet som sitt favorittvann fordi det, på enkelte plasser, er fint å kaste 
med fluestanga og som de sier, vi får alltid fisk! 
 
Kvaliteten på fisken i det midtre tjennet har vært veldig bra, men vi kan med fordel sette litt mer fisk 
her fremover. I det nedre er fisken veldig mager på våren, men kommer seg fort og er stutt tjukke 
utpå sommeren. 

 
Årets utsetting: 
Øvre Tretjenna fikk følgende fisk: 3 stk 35cm 
Midtre Tretjenna fikk følgende fisk: 20 stk 25-30cm  
Nedre Tretjenna fikk følgende fisk: 5 stk 25-30cm 
 
Den utsatte ørreten ble fanget på Vranglebekken til Dypingen den 6.okt.  

 

 
Foto: Erik Steenberg Jonassen 

 

6.18 Vrangla 
Lag: Øyvind Ramberg og Tor Andreassen 
 
Våren var underlig også i 2019. Vi hadde en svært flott april med varme og flott vær. Vi startet opp 
rusefiske 22.5 da det var først da vi kom til å få kjørt opp til Vrangla. 
 
Det har i hele røkteperioden vært kaldt vann, 9-12 grader, og ikke særlig mye fisk heller. Totalt har vi 
tatt opp 1100 abbor med en vekt av 46,7 kg. og 9,3 liter rogn. Snittvekta er på 42,43 gr., noe som 
viser at arbeidet vi gjør gir resultater med at snittvekten på fisken øker litt for hvert år. 

 
Vi vil i september gjennomføre et begrenset prøvefiske sammen med Lysaker for å forsøke å få en 
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oversikt over ørretbestanden i vannet. I rusene har det i inneværende år vært få ørreter, men dem 
som har vært der har vært flotte fisker som også så ut til å ha brukbar K-faktor. Største ørret tatt i 
rusene var 2 stk. på ca. 800 gr. hver seg. 

 

6.19 Garsjø 
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 
 

6.20 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 
 

  
Tynnefiske i Vrangen Foto: Robert Sørli 
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6.21 Hvalsputten 
Lag: Turid Avdal 
Sum kultivering og tilsyn: ca. 12 timer 
 
Her er det kun blitt tatt vannprøver vår og høst samt tilsyn. 
 

6.22 Sørsneisa og Lillesneisa 
Lag: Truls Hafslund 
 
Det er også i år blitt satt 2x 8 med tynningsgarn med maskevidde 19 til 21 mm. Resultat på 39 ørreter 
som ble brukt som agn til prøvefiske etter kreps i Klopptjern og Landfaltjern. Samt at det er tatt 
vannprøver vår og høst  Lite søppel å finne, bare to heliumballonger i år. 
 

6.23 Mellomsneisa 
Lag: Truls Hafslund 
 
Vannprøver vår og høst. Tilsyn ca 6 timer. Største ørret jeg har fått der i år veide ca 300 g. 

6.24 Damsneisa                                                                                                         
Vannprøver vår og høst. Noe søppel på de faste fiskeplassene. Det blir tatt fin steikefisk i Damsneisa 

hvert år. Dette er det vannet man bør gå til skal man ha steikeørret til middagen. 

6.25 Nordsneisa                                                                                                    
Vannprøver vår og høst. Det blir fisket en del i Nordsneisa grunnet gapahuken som står der. Dette er 

også der vannet som ligger øverst i dette vassdraget som tilsier at det er størst fisk der. Det ryktes at 

det er tatt meget pen fisk der i sommer. Lite søppel å finne rundt vannet. 

6.26 Åsvanna 
Vannprøver vår og høst. Det vannet som ligger nærmest veien blir det fisket en del fra. Her er det 
også pen steikefisk. Ikke funnet søppel på noen av de to vanna i år. 

 

6.27 Sandungen 
Lag: Øyvind Ramberg, Lloyd Nilsen og Tor Andreassen 
 

Pga. riving av Sandungsdemningen ble det ikke utført tynnefiske i Sandungen. 

 

Foto: Borgar Pedersen. Sandungen panorama med utoset til venstre 
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6.28 Glitra 
Lagleder: Borgar Pedersen 
Lagmedlem: Ole Morten Setra 
Medgåtte timer: 12 
 
Aktivitetene har bestått av befaringer og tilsyn. Ingen fiskere ble observert ved elva. 
 
Vannføringen i Glitra har i år vært ganske normal og bra i motsetning til i 2018 hvor elva 
stort sett var tørrlagt hele sommeren. 
 
Ettersom myndighetene «glemte» å stille krav til minstevannføring for fisken i Glitra ved 
konsesjonstildelingen for bruk av Glitre som drikkevann i 1969, kan elva i nedbørsfattige 
perioder bli tørrlagt. Særlig gjelder dette elveløpet ovenfor Veslesetra. Nedenfor Veslesetra 
får Glitra vanntilførsel fra elvene Egga og Rotua. 
 
Kulper og dammer er viktige oppvekst- og overlevelsesområder for ørreten i elva, spesielt i 
tørre perioder. Atalstadfløyten, der bakkene opp til Lelangen begynner, er en stor naturlig 
kulp. Her har vi flere ganger observert ørretyngel i elva ovenfor kulpen. Ved påslipp av vann 
fra Glitre kan det i tillegg komme ørreter ovenfra som bosetter seg i denne kulpen. 
 
 

 
                 Glitra ovenfor Atalstadfløyten                 Atalstadfløyten 

Foto: Borgar Pedersen 
 
Fløyten som ligger ved Glitreveien rett før avkjøringen til Lelangen, var en gang en stor 
oppdemmet dam, et lite vann som ble brukt i forbindelse med tømmerfløting. Her var det i 
tidligere tider både hus og uthus av tømmer. Bygningene er nå for lengst er borte. I 1931-32 
bodde Birger og Inga Stensen med barna Rolf, Willy og Arvid på Fløyten. Arvid Stensen (92) fra 
Meren i Lier forteller at hans far arbeidet for A/S Børresen med å demontere og fjerne 
tømmerrenna fra Glitre og ned til Fløyten. De fisket ørret med garn og båt i det lille vannet. En 
befaring av elva i dette området i sommer viste at det nå bare er noen grunne åpne områder på 
denne strekningen. Elvebunnen er flat og uten særlig muligheter for fisken til å finne brukbare 
gjemmesteder. Vi så ingen ørreter på elva her under befaringene. 
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Fløyten. Foto: Borgar Pedersen 

 
Ved Seterbrua, der Egga og Glitra møtes, var det tidligere en liten dam med fisk i. Denne 
dammen er nå tørrlagt. Vi vurderer tiltak til å få vann og fisk tilbake i dammen. 
 

 
Tørrlagt dam ved Seterbrua Foto: Borgar Pedersen 

 
Høgfossdammen i nærheten av Glitrebommen, inngikk i tidligere grunneier A/S Børresens 
kraftproduksjon. Dette var i mange år en fin liten dam å fiske i. Dammen ble revet 2014. 
Grunneieren Statskog fjernet i sommer og i høst rester etter det gamle turbinrøret som gikk 
fra Høgfoss og ned til kraftstasjonen på Sjåstad. Store mengder skrapjern, mest stålringer fra 
det gamle trerøret, ble fraktet ut med helikopter.  
 

 
Stålringer fra turbinrøret hentet opp til Glitreveien Foto: Borgar Pedersen 

 
Tømmerfløting har tidligere ødelagt en del for ørreten i Glitra og andre elver og bekker i 
Finnemarka. Vi arbeider for å rette opp gamle ødeleggelser av elva. 
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Tømmervase i Glitra 1942 

 
Hvilepause på en tømmervase i Glitra under en familiebærtur i Finnemarka i 1942. Fra 
venstre: Solveig Hansen Kasta, Walter Olaussen, Reidar Hansen Kasta, Anna Tangen, William 
Tangen, Gunnolf Larsen (foran), Erik Fugleberg, Ruth Fugleberg, Hjørdis Larsen. Foto: Lars 
Larsen. Bildet er utlånt av Haldis Asplund. Walter Olaussen og Erik og Ruth Fugleberg var 
mangeårige medlemmer av Drammens Sportsfiskere og hadde mye virksomhet med 
fiskekultivering og oppsyn i Finnemarka. 
 

7 Fiskeutsett 
• Glitre: 800 stk 

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

• Nordsneisa: 15 3-somrige 

• Hvalsputten: 25 2-somrige 

• Himmeriketjern: 25 stk 2-somrige 

• Landfalltjern: 200 stk 2-somrige 

• Vakkertjern: 25 stk 2-somrige 

• Nordre Pene:  25 stk 2- somrig 

• Midtre Pene:  25 stk  2- somrig 

• Søndre Pene:  25 stk  2- somrig 

• Kroktjern:   25 stk  2- somrig 

• Bjelketjern:  25 stk 2- somrig 

• Lårvika:   50 stk 2- somrig 

• Sandtjern:  100 stk 2- somrig 

• Flagervann:  100 stk 2- somrig  
Totalt :  1475 stk  2-somrig  og 35 stk 3-somrig 
  
Mannskap fra Modum hjalp oss med utsett i Sandtjern.  

 
8 Prøvefiske 
Prøvefiske ble utført i Sandungen og Dypingen den 31. august og 1. september 2019.  
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Prøvefiske i Sandungen Foto: John Tollefsen 

 

 
Prøvefiske i Dypingen Foto: John Tollefsen 

 
Jørn Enerud utførte prøvefisket sammen med Hans Olav Sørumengen og Roy Lauritsen i 
både Sandungen og Dypingen. Garna ble hengt opp på veggen til Grunnvannsbrakka hvor de 
ble renset for fisk. 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 skjellprøver. Neste dag 
foretok vi samme prosedyre som dagen før. Han vil analysere resultatene og gi oss en 
rapport når han er ferdig. Skjellprøvene blir analysert i en lab, men det er ikke kjent når 
resultatet er tilgjengelig. 
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Sandungen 

Garn [mm] 10 16 21 26 29 35 39 45 52 Sum 

Totalt ørret 0 2 2 1 0 2 2 0 1 8 

 
Dypingen 

Garn [mm] 10 16 21 26 29 35 39 45 52 Sum 

Totalt ørret 0 0 34 9 9 3 2 0 1 58 

Resultater fra prøvefisket 
 

Dypingen: største ørret hadde lengde på 51cm og vekt på 1,19kg. Gjennomsnittlig lengde var 

23,2cm og gj.sn. vekt var 146 g. To sik ble fanget på ca. 10 meters dyp. De veide hhv. 700 og 

795 g. I tillegg var det noen hundre abbor. 

Sandungen: største ørret veide 730 g. 

 

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 levert tilbake umiddelbart etter at kalkinga var ferdig. 

 
9.2 Vannprøver 
Resultater fra vannprøvetaking i 2019 finnes i kapittel 17.1. Vi tar vannprøver i utvalgte vann to 
ganger i året for Fylkesmannen. 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 
 

 
Nedbørsmengde ved Glitre fra 1. august til 30. september 
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9.4.1. Guritjernsbekken 
Det hadde regnet mye i forkant av tellingen og det var stor vannføring i bekken. Dette gjorde 
at det var vanskelig å se fisken og vi regner med at en god del fisk ikke ble fanget. 

Dato: 7. september 
Resultat: 3: 6-10 cm og 46: < 5 cm. 
 

 
Foto: John Tollefsen 

 

9.4.2 Dypingbekken 
Det var mye vann i bekken og til dels svært dypt som hindret tellingen. 
Dato: 7. september: 
Resultat: en 6-10 cm og en < 5 cm 

 

9.4.3 Sandungsbekken  
Dato: 21. september 
Resultat: 
< 5 cm: 12 
6-10 cm: 40 
11-15 cm: 14 
Gytefisk: 9 hvorav 1 hann på 36 cm og 1 hunn på 39 cm. Resten ble sett mens vi gikk opp elva. 
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Foto: John Tollefsen 

 
9.5 Stamfiske 
Ansvarlig: Truls Hafslund 
 
Stamfisket begynte 12. oktober med el-fiske i Sandungsbekken med 4 småfisk som resultat. 
Deretter fortsatte det i Vranglebekken og resultatet var 15 hunner og ca. 20 hanner som ble 
lagt i samlekummen ved Dypingen. El-fiske ble gjentatt i begge bekkene noen dager etterpå 
og den første strykingen foregikk lørdag 26. oktober. Fisk ble hentet ut av kummen med håv, 
lagt i et kar med bedøvelsesvæske og til slutt strøket. Dessverre var mange av hunnene 
tomme, men rogn fra de andre hunnene ble samlet i en pose, fylt med oksygen, knyttet igjen 
og lagt i en kjøleboks. Melke fra hver hann ble lagt i hver sin pose, ellers det samme som 
posen med rogn.  Etter stryking ble de lagt i ei ruse i Vranglebekken og de ble overført til 
Størrtjern og Lelangen etter at stamfisket var ferdig for dagen. Resultatet ble 3dl rogn. 
 
Med et så magert resultat var det naturlig å sette opp den gamle fella i utløpet av 
Sandungbekken samme dag. Dagen etter ble 2 hanner og 2 hunner overført fra fella til 
samlekummen. Mandag 21. oktober ble en hann på ca. 5 kg, 80 cm lengde og bredde på 18 
cm overført fra fella til samlekummen.  Siden ble ytterligere noen hanner og hunner overført 
fra fella til samlekummen. 
 

Lørdag 26. oktober foregikk den andre strykingen og det ga 4 dl rogn, 7 dl totalt. Rogn og 
melke ble fraktet til DOFA hvor røkter Hellik var fornøyd med mengden.  
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Vi hadde problemer med stor vannføring da det kom mye regn i starten av stamfisket. Det 
medførte at vi verken kunne bruke el-fiske eller feller .  Det var i utgangspunktet bestilt bare 
3 dl av DOFA før Hellik kom inn i bildet. Hannfisken på ca. 5 kg som vi fikk i den gamle fella 
på Sandungsbekken var høydaren  dette året samt en hannfisk på ca 2 kg. De ble ikke veid 
fordi vekta ikke funket.  Vi tok skjellprøve av den største og når resultatet kommer, får vi vite 
hvor gammel denne fisken egentlig er. 
 

 
Foto: Truls Hafslund 

 

Når  det gjelder stryking, er det 3 personer som har fått prøve seg i år: Borgar Pedersen, 
Hans Olav Sørumengen og Erik Steenberg Jonassen.  
 

Nytt av året er at vi i Fiskestell tar oss av stryking av rogn og melke selv. Røkteren blander 
rogn og melke på settefiskanlegget og legger de befruktede eggene i en tank med rent vann. 
 

Takker alle som har bidratt til stamfiske i år. 
 

9.5.1 Skjellprøve av 80 cm ørret                                                                                                  
Øyvind Fjeldseth og Erik Steenberg Jonassen undersøkte skjellene fra den store gytefisken 
etter beste evne. 

Fisken var ganske gammel til å være i Finnemarka, noe som gjorde analysen av skjellene litt 
vanskelig. 

Ser vi nærmere på tallene i tabellen kan man tro at det kan være en vekstsesong ved ca. 4 år 
og en vekstsesong ved ca. 9 år som vi ikke kunne se. Fisken var altså mellom 14 og 16 år 
gammel.  

Det så ut til at dette var tredje gang den hadde gytt. Veldig jevn vekst, men det kan se ut 
som dietten endret seg til mer fisk ved ca. 46cm lengde. Litt uklart om det var en settefisk 
eller født på bekken. Øyvind mente den var født på bekken. 

 Går man ut fra en K-faktor på ca. 1,0, vil fisken ha veid drøye 5 kg. 
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 År Årlig vekst [cm] Total lengde [cm] 

1 6,2 6,2 

2 8,6 14,9 

3 6,7 21,6 

4 13,4 35,0 

5 2,4 37,4 

6 2,4 39,8 

7 3,4 43,1 

8 3,4 46,5 

9 12,5 58,9 

10 4,8 63,7 

11 4,8 68,5 

12 3,8 72,3 

13 3,4 75,7 

14 4,3 80,0 

 

 

Foto: John Tollefsen 
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10 Overføringsfiske 
 

10.1 Overføringsfiske fra stamfiske til Lelangen og Størrtjern 
Etter at alle ørretene var strøket, ble 25 ørret med størrelse i overkant av 30 cm lagt i poser 
fylt med vann og fraktet i ryggsekker fra Vranglebekken ved Dypingen til Størrtjern av Robert 
Sørlie og John Tollefsen.  
 
68 ørret med lengde på 30 cm + ble overført i bil til Lelangen av Øivind Bjerknes og  Bjørn 
Kiperberg.  
 
Totalt overført fisk i 2019: 120 stk  
 

10.2 Overføringsfiske fra Vranglabekken ved Dypingen til Tretjenna 
Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen. 
Medgått arbeidstid: 20 timer 
 
Øvre Tretjenna fikk følgende fisk: 3 stk 35cm 
Midtre Tretjenna fikk følgende fisk: 20 stk 25-30cm  
Nedre Tretjenna fikk følgende fisk: 5 stk 25-30cm 
 

10.3 Overføringsfiske fra Grunnvannet v/Saga til Nordsneisa 
27 ørret, hvorav den største veide ca. 450 g,  ble overført fra Grunnvann v/Saga til 
Nordsneisa med bil av Lloyd Arnesen 
 
Redskap: Flue og dupp (liten krokstørrelse)  
 

11 Materiell, kontor og brakker 
11.1 Materiell 
 Materialforvalter: Truls Hafslund 

11.2 Grunnvannsbrakka 
Brakka er det ikke gjort noe med i år utenom at det er blitt kjøpt inn gardinstoff som ble 
brukt til å sy nye gardiner av Turid, samt innkjøp av ny voksduk . Ellers er det fylt opp med litt 
forbruksmateriell. Brakka har vært brukt under prøvefiske samt under tilsyn. Det er blitt 
tynnet litt mer foran brakka ned mot vannet. Ny brakkesjef på Grunnvannsbrakka er Jan Erik 
Nielsen tlf : 93831758. Ring han hvis dere skal overnatte der eller hvis det er 
forbruksmateriell som mangler. En del av veden som vi stablet opp i fjor er blitt brukt på 
gapahuken ved Nordsneisa samt at det ble pakket noen sekker til BBB som ble brukt under 
Hauern. Brakka har også blitt brukt til noe mellomlagring. 
 

11.3 Bomlebekkbrakka 
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Rydding av vei til BBB 
Foto: Øyvind Lillebuen 

 

 
12 Øvrige aktiviter 
12.1 Skogdagene ved Garsjø 
 

 
Foto: Borgar Pedersen 

 
Ansvarlig: Truls Hafslund 
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Skogdagene ble i år arrangert den 28. og 29. mai. Som vanlig på den fine eiendommen til 
Tormod Tveten. I år var det 19. gangen Skogdagene ble arrangert. Første gangen var i juni 
2001. 
 
Erfarne mannskaper fra Fiskestellgruppa og Vannmiljøutvalget underviste elevene fra 6. 
klassetrinn i Lier i kunsten å fiske både praktisk og teoretisk. 288 forhåpningsfulle og 
hyggelige elever fikk i år anledning til å delta. Dessverre manglet tre skoleklasser som var 
opptatt på andre arrangementer. 
 
Vi var i år som i fjor heldige med været. Men i og med at arrangementet i år ble gjennomført 
tidligere enn i fjor, var det litt mindre bett i fisken i år. Det ble likevel tatt både abbor og 
ørret, noe som var et stort høydepunkt for mange. 
 
På den teoretiske delen underviste vi litt om geologi, lokalhistorie, fisk og fiskekultiveringen 
vi driver med i Finnemarka. Skolene kan sikkert ta inn litt mer undervisning om lokalhistorien 
i Lier og særlig om Finnemarka – som er spesiell. Det var ikke mange elever som visste 
hvorfor området heter Finnemarka, at det er fordi det har bodd mange finner der i en 
periode fra 1600-tallet. Vi forklarte også hvorfor finnene kom til Sverige og Norge – fra den 
sørøstlige delen av Finland, og at det ganske sikkert finnes flere personer som bor rundt 
Finnemarka som er i slekt med finnene. 
 
Mange elever fikk skikkelig fart på seg når de fikk føling med både levende kreps, abbor og 
ørret i kar. Flere elever ville rett og slett ikke dra fra denne posten. Veldig hyggelig, synes vi! 
En takk til mannskapene som klargjorde alle fiskestengene på forhånd og til de som stilte 
opp på Skogdagene. En spesiell takk til Roger Aune og Rober Sørli som ordnet med kreps og 
fisk på forhånd og la dette i en samleruse til oss. 
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12.2 Hauern 2019 
 

 
Ved Tranemyrene Foto: John Tollefsen 

 
Vi hadde matstasjoner ved Fallet, Nykjua og Tranemyrene. 
 
Vi var 19 mann som stilte opp på Hauern i år. Det nye som har kommet er at deler av 
Hauer`n  traseen går i det nye naturreservatet som ble lagt til det gamle . Det medførte at vi 
måtte søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om ny skuterløyve. Dette fikk vi til da vi endelig 
kom frem til hvem i den nye storfylket som hadde noe med dette å gjøre. Hadde det ikke 
vært for de kontaktene vi har i Lier kommune, tror jeg vi hadde gitt opp. Men løyve fikk vi. 
 
Et annet problem som oppstod var Fallet. For å få inn både mannskap og utstyr dit, må vi 
kunne kjøre inn. Vi får ikke lov til å kjøre skuter i løypetraseen kvelden før. Å få noen til å gå 
på ski inn der kl 05.00 om morgenen og ordne opp kan vi bare glemme. Sambandet skulle 
også være der inne på post den dagen. Da var det bare å slenge seg rundt og få noen til å 
brøyte opp veien inn til Fallet. Det ble gjort. Matstasjonene fungerte bra selv om vi hvert år 
får litt klager enten på for kald eller for varm saft. Vi var særdeles heldig med været i år med 
solskinn. I det hele tatt var arrangementet fra vår side vellykket. Jeg vil med dette takke alle 
som hjelper til med Hauern. 

 

12.3 Bekkerestaurering 

12.3.1 Riving av Sandungsdemningen                                                                                                
Se kap. 6.13 Sandungselva. 
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12.3.2 Goliaten utløpsbekk 
Ansvarlig: Borgar Pedersen 
 
14. februar 2019 kjørte mannskap fra DNT Drammen fra Sparavollen til Tverken hvor vi 
gravde ut sekkene fra snøen. Deretter ble sekkene kjørt til utløpsbekken til Goliaten hvor 
sekkene ble lagt på en liten kolle sammen med to pallekarmer og to paller. 
 

 
Foto: John Tollefsen 

 
Den 9. august kjørte vi diverse utstyr til restaureringen i bil fra Landfalltjern til Tverken hvor 
vi bar det til hytta ved Goliaten. Et medlem av DNT, Maren, hadde bygd en pram som hun 
hadde lånt til DNT. Vi var så heldige å få låne den til å frakte aggregat og pumpe til bekken. 
Erik Steenberg Jonassen stilte med pumpe og han pumpet vekk slam fra bekken. 
 

 
Foto: John Tollefsen 

 
Dessverre forsvant både pallekarmene og pallene i løpet av sommeren. Dette gjorde at vi og 
et medlem av DNT kjørte pallekarmer og aluminiumsplater fra Landfalltjern til Tverken hvor 
vi bar utstyret til Goliatenhytta og la det under hytta. I tillegg måtte  en del redskap bæres 
fra Landfalltjern til Goliatenhytta dagen før bekkerestaureringen. 
 
Søndag 15. september foregikk dugnaden med å legge gytegrus i bekken. To medlemmer av 
DNT var til stede for å hjelpe oss. 
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Gytegrusen skulle blandes i et bestemt forhold. Først måtte sekkene sorteres etter størrelse 
på grusen. Vi festet platene til bunnen av pallekarmen og la en duk på den øverste plata. 
 

 
Gytegrusen ble helt i en pallekarm og blandet med en krafse. 

Foto: John Tollefsen 
 

Grusen ble helt i bøtter med en spade og fraktet til bekken. 
 

 
Bøttene ble fraktet til bekken hvor innholdet ble tømt. 

Foto: John Tollefsen 
 
Etter at gytegrusen var lagt ut, ble alt utstyret rodd tilbake til naustet  hvor båten ble tømt. 
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Foto: John Tollefsen 

 
Til slutt måtte vi fjerne sekkene og ta med utstyret tilbake igjen. 
 
Vi kjørte til Tverken noe tid etterpå for å fjerne søppel vi hadde lagt igjen i et uthus ved 
Tverken og for å fjerne pallene. Sistnevnte hadde blitt brukt til underlag for ved til 
Goliatenhytta og dette gjorde at vi kun fjernet søppel. 
 

12.4 Småtråkk på Eiksetra 
Mannskap: Truls Hafslund 
Dato: 18. august 
 
Avlyst pga regn. 

12.5 Julebord på Sølfast 
7. desember. 

12.6 Hauernrittet                                                                                                              
4 deltakere fra Fiskestell bemannet en matstasjon på Nykjuatorget søndag den 23. august. 
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Foto: Øyvind Lillebuen 

12.7 Fangst av mink i Finnemarka                                                                      
Erfaringene fra tidligere år gjorde at vi i år bestemte oss for å gjennomføre  en offensiv mot  
mink i området rundt Glitre. Dels for å bekjempe mink, men også for å kartlegge utbredelsen 
av  bestand.  

Fokus for i år var å beskytte gytefisken i bekkene: Sandungselva, Dypingsbekken, 
Guritjernsbekken samt  øvre del av Glitra. I løpet av sommer og tidlig høst var det ikke 
observert mink eller sett sportegn.  Det ble satt ut 7 stk.minkfeller i perioden 01.10 – 
04.11.19  Fellene ble røktet hver uke, åte med «fersk» fisk. Stor vannføring i oktober ga oss 
noen utfordringer, men 1 ung hannmink gikk i fella ved Sandungselva. Vi antar at dette var et 
enslig eksemplar som kom inn i området. Det ble ikke observert flere mink, spor eller 
sportegn i området i løpet av fangstperioden.  

Vi kan vel konkludere  at i år har det ikke vært noe stort problem med mink i denne delen av 
Finnemarka. Dette kan fort endre seg, og vi bør bestrebe oss på at bekjempelse  av mink bør 
inngå som fast element i et hvert vassdrag hvor vi utfører kultivering.   
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Foto: Borgar Pedersen 

 

Foto: Anders Th. Opsahl 

 

Foto: Anders Th. Opsahl 
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12.8 Gytebekken ved Lelangen 
Bekken som renner ut i den nord-vestre delen av Lelangen er den eneste bekken som er 
brukbar som gytebekk ved vannet.  I 2017 la vi på gytegrus i bekken ovenfor og nedenfor 
røret som går under veien. Gytegrusen fungerer, men varierende vannstand i bekken og i 
vannet har stor innvirkning på hvorvidt det blir resultater i form av produserte ørretbarn. 
Det hjelper godt med vedvarende høy vannstand i Lelangen, slik at gytefeltet nederst mot 
vannet hele tiden har et brukbart vannivå. 
 
Ved stor vannføring i bekken, kommer en del ørret opp på den øvre delen for å gyte. Det ble 
observert tre ørreter der i høst. Det bør gjøres tiltak så ørreten lettere kommer opp på dette 
området. Området bør også restaureres ved blant annet å utdype noen kulper og tilføre 
gytegrus. 
 
Det bør vurderes om utløpsbekken kan restaureres nær Lelangen med tanke på å bedre 
gyte- og oppvekstmulighetene for ørreten der. Det er nå et stengsel i bekken ved utløpet.  
 

 
Lelangsbekken ved høy vannstand Foto: Borgar Pedersen 
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12.9 Lier Rotaryklubb 
Borgar Pedersen holdt et foredrag for 18 medlemmer fra Lier Rotaryklubb den 11. april på 
Lier Bygdetun hvor han presenterte Drammens Sportsfiskere. Spesielt det arbeidet som 
utføres av Fiskestell og Vannmiljøutvalget i Finnemarka, Drammensfjorden og 
Drammenselva ble omtalt. Interessen for vårt arbeid og for Finnemarka steg såpass at vi fikk 
en forespørsel på om vi kunne ta med medlemmene i klubben på en fisketur. Det ble derfor 
gjennomført en fisketur til gapahuken ved Garsjø den 12. september for 15 personer fra 
Rotaryklubben. I tillegg hadde kontaktperson Ole Myrene med seg barnebarnet sitt Andreas 
Myrene (10 år) som også var svært fiskeinteressert. Vi stilte med fiskestenger og meitemark. 
Etter en kort instruksjon i bruken av fiskestanga og litt informasjon om lokalhistorie fra 
Garsjø og Finnemarka, fordelte fiskerne seg rundt vannet. Det ble ikke så mye fisk, men det 
ble etter hvert mange hyggelige historier og samtaler rundt bålet, samtidig som nistepakker 
og kaffekopper ble funnet frem i den fine høstkvelden. Det virket som om alle var fornøyd 
med turen på tross av lite fisk. Vi fikk flere forespørsler om muligheter for fisketurer også til 
neste år. 
 

 
Foto: Borgar Pedersen 

 
13 Dugnadsarbeid for Statskog 2019 
Medgått arbeidstid: ca. 500 timer 

13.1 Gjevlekollen 
Til tross for «mye» vær i høst så har mange besøkt bua, noe den også bærer preg av. Gulvet er blitt 
svært så møkkete etter at turgåere har trampet inn med søle på beina. Likeså er benkene lite 
innbydende, det ligger igjen smuler og annet bøss etter inntak av nistepakker m.m. Benker og gulv er 
sopt og tørket av med tilgjengelig utstyr, søppel er fjernet.  

 
Uteområdet er bra – ikke noe å utsette på.  

 
Når det gjelder det bygningsmessige, bør følgende sees nærmere på:                             
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Innvendig: En bør vurdere  om  ubehandlet treverk  er godt nok, det er innvendig fukt på dør og 
vegger. Hvordan få et pent tregulv til å vare?                                                                                                                                
Utvendig: Nedre del av de store vinduene, her står det fukt og vann rett på treverket.   

 
I forbindelse med neste tilsyn må vann og vaskemidler medbringes. Som et minimum må i det minste 
benkene vaskes. Det ligger matte og kost ute, mulig dette bør suppleres og skilt «tørk av deg på 
beina» settes opp. Til våren bør også vinduene pusses!   

 

 

Foto: Anders Th. Opsahl 

13.2 Gapahuken ved Garsjø 
En god del søppel er blitt fjernet. Vi har reparert bordet da steinhella som brukes til bordplate hadde 
to store kubber som bordbein. De var tent på med det resultat at hella var i ferd med å falle av. 
Derfor ble den lagt ned på bakken en liten stund i sommer for sikkerhets skyld. Noe senere dro to av 
oss opp med traktor og fant en stor stein som vi la under hella og vi festet steinen med betong til 
bakken under slik at bordet skal kunne stå støtt i mange år framover.  
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Foto: Truls Hafslund 

 
13.3 Gapahuken ved Nordsneisa 
Vi har forsynt gapahuken med ved i hele år og vi har fjernet en del søppel. I tillegg har vi lagt igjen en 
kost da det har vært mye bøss på gulvet etter veden som blir lagt under benkene.  
 
Det er også folk som sitter og fisker rett utenfor gapahuken og det ryktes at det er tatt stor fisk også i 
år. 
 
13.4 Fallet 
Dugnaden var 7. juli og var åpen for alle. En del trær ble hogd og fjernet. Et av medlemmene 
i Fiskestell malte uthuset i etterkant. 

14 Presseomtale 
Lierposten ved Tom Helgesen: dugnad på Fallet.
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15 Vedlegg 
15.1 Mannskapsliste 

ETTER- 
NAVN 

FOR- 
NAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

Andreassen Tor Vrangla/Sandungen/Drammensmarka Kasserer/lagleder for Vrangla 

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

Avdal Turid Hvalsputten Lagleder 

Bjerknes Øivind Lelangen/Svarttjern  

Brown 
Terje 
Ove Svarttjern  

Ellevåg Ole Guritjern/Grunnvannet Lagleder 

Green 
Hans 
Erik Åsvanna  

Green Øivind Nordsneisa  

Gundersen 
Per 
Ivar Dammyrvann/Kårevann/Elgtjern/Sandungen Lagleder 

Hafslund Truls Glitre/Sneisene/Åsvanna 
Leder/materialforvalter/laglede
r for Glitre 

Halaas Svein   

Hansen Roar   

Hansen Ronny Lelangen  

Holmin Erik   

Håvelsen Bjørn   

Johansen Paul   

Juul Nilsen Øyvind   

Jørgensen Tore Himmerikestjern Lagleder 

Kiperberg Bjørn Lelangen  

Langeng Sverre   

Lauritsen Roy Dypingen  

Lillebuen Øyvind   

Mathisen Dag   

Myrvang Erland Kårevann/Dammyrdammen/Tillkallingshjelp  

Nielsen 
Jan 
Erik Lelangen 

Lagleder/brakkesjef for 
Grunnvannsbrakka 

Nilsen 
Lloyd 
Arne Lårvika/Sandtjern/Sandungen Lagleder 

Pedersen Borgar 
Sandungsbekken/Guritjernsbekken/Glitra/Glitr
e 

Lagleder for Sandungsbekken, 
Dypingbekken, Glitra og 
Guritjernsbekken 

Ramberg Øyvind Vrangla  

Setra 
Morte
n   

Solberg Egil   

Solberg Øivind Nordområdet  Brakkesjef BBB 

Steenberg 
Jonassen Erik Elgskottjern/Langvann/Tretjerna Lagleder 

Sveen Håvard Flagervann Lagleder 
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Sørli 
Paul 
Robert 

Drammensmarka/Garsjø/Størrtjern/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  

 
15.2 Dugnadstimer 

Dugnadstimer DS-Fiskestell 2019 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 675 

Fiskekultivering 1400 

Prøvefiske 200 

Fiskekartlegging 12 

Kalking 5 

Vannprøver 140 

Stamfiske 80 

Dugnader 850 

Øvrige aktiviteter 120 

Sum 3482 
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16 Tynnefiske 
 
16.1 Røkterapport for Vrangla 

Deltagere Dato 
Kilo 
Abbor 

Snittv
ekt 

Ant
all 

Rog
n 

Stor 
Abbor 

Ørr
et 

Tempera
tur 

Dugnadsti
mer Notater 

Øyvind og 
Tor 

19. mai 
2019               10 Satt ut 34 ruser.  

Øyvind og 
Tor 

22. mai 
2019 21.81 39.65 550 

3.7
5 1   12 16 1 stor abbor 0,6 kg satt ut igjen 

Øyvind og 
Tor 

26. mai 
2019 16.41 44.59 368 

3.2
5 2 1 12 10 

2 abbor à 0,7kg satt ut 1 ørret ca 300gr. Svømmer 
også videre 

Øyvind og 
Tor 

30. mai 
2019 5.82 48.50 120 

0.7
5 1 2 9 10 

1 Abbor utsatt ca. 0,7 kg. 2 flotte ørreter à ca. 
800gr satt ut igjen 

Øyvind og 
Tor 

2. juni 
2019 2.63 42.42 62 1.5 0 1 11 10 Rusene tatt inn og kjørt til Container 

                    Slutt 

   
  

       

 
SUM 46.7 42.43 

110
0 9.3 4 4 

 
56 
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16.2 Røkterappport for Lelangen 
DATO ANTALL VEKT I GRAM 

 
SNITTVEKT I 

GRAM 
ROGN L TEINER DELTAGERE TIMER 

 

19/5 - 2019      Hansen/Nielsen 10 

26/5 - 2019 406 15460 38.00 9 35 Hansen/Nielsen 10 

2/6 - 2019 13 800 44,33 3 35 Hansen/Nielsen 10 

10/6 - 2019 51 3140 61,50 1 35 Hansen/Nielsen 10 

SUM 2019 470 19400 42,70 13   40 

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 

 

 ANTALL VEKT I GRAM SNITTVEKT I  
GRAM 

ROGN TEINER DELTAGER  

SUM 2019  13300    Ø Bjerknes  

SUM 2018  5785    Ø Bjerknes  

SUM 2017  22000    Ø Bjerknes  

SUM 2016  28625    Ø Bjerknes  
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16.3 Røkterapport for Kårevann 

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

Per Ivar/Erland 04.mai               2 x 3 =6 Satt ut ruser 

Per Ivar/Erland 09.mai 3450 28.99 119 0 180 gr 3 8 c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 14.mai 1300 28.26 46 0.2 30 gr 4 10c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 18.mai 3400 36.55 130 0.3 60 gr 8 14c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 21.mai 1500 41.66 36 0.1 60 gr 3 14c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 25.mai 2100 40.38 52 2.0 180gr 9 14c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 02.jun 1700 36.17 47 0.5 200gr 19 18c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 07.jun 2000 34.48 58 0.3 180gr 12 18c 2 x 3 = 6 Tatt inn ruser 

                      

  SUM 15450.0 27.82 488 3.4 0 58   48   
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16.4 Røkterapport for Dammyrdammen 
 

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

Per Ivar/Erland 04.mai                 Satt ut ruser 

Per Ivar/Erland 09.mai 4 0.00 2 0 0 0 8c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 18.mai 1000 25.00 40 0 30gr 5 12c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 25.mai 5500 77.46 71 4.0 350gr 1 13c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 01.jun 4 0.00 2 0.1 0 1 14c 2 x 3 = 6   

Per Ivar/Erland 05.jun 700 70.00 10 0 30gr 1 16c 2 x 3 = 6 Tatt inn ruser 

                      

                      

  SUM 7208.0 37.95 125 4.1 0 8   30   
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17 Vannprøver 
Tabellene viser resultatene av våre egne vannprøver og vannprøvene til Fylkesmannen i 
Buskerud. Avvik på mer enn 0,5 er merket med rødt. 
 

Vann Vår Høst 

 pH pH 

 Lab Egne Lab Egne 

Bjelketjern 4,7  5,6  

Søndre pene tjern 6,3 
 

6,4 
 Pene tjern 6,9 

 
7,1 

 Flaggervann 6,1 
 

6,0 
 Sandtjern 5,0 

 
6,6 

 Lelangen 6,1 
 

6,8 
 Store Bumla 6,0 

 
6,4 

 Vesle Bumla 6,2 
 

6,3 
 Elgtjern 5,9 

 
6,6 

 Vesle Elgtjern 5,5 
 

6,4 
 Vrangla 6,6 

 
6,6 

 Lårvika 6,1 
 

6,3 
 Øvre Damtjern 6,5 

 
6,7 

 Langvann 6,8 
 

 
 Sørsneisa 6,1 6,0 6,3 
 Hvalsputten 6,7 6,0 6,6 
 Mellomsneisa 6,4 5,9 6,1 
 Svarttjern 6,8 6,0 6,5 
 Lillesneisa 6,3 6,0 6,6 
 Nordsneisa 5,9 5,9 6,1 
 Kroktjern 6,8 

 
6,9 

 Ulstjern 5,8 
 

6,3 
 Nordre Pene tjern 6,1 

 
6,6 

 Ormetjern 6,2 
 

6,5 
 Himmeriketjern 5,9 5,9 7,0 
 Tretjerna 6,3 

 
6,3 

 Åsvanna 6,2 6.0 6,7 
 Kutjern 5,9 

 
4,7 

 Kroktjern 4,8 
 

4,7 
 Størrtjern 

  
6,9 

 Kårevann  5,8   

Dammyrdammen  6,0   

Myrdammen 5,7 
 

5,4 
 Tverråstjern 5,7 

 
5,4 

 Tjuvtjern 4,9 
 

4,9 
 Vakkertjern 5,2 

 
5,3 

 Ytre Langvann 6,0 
 

5,3 
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Goliaten 6,1 
 

6,2 
  

I tillegg ble vann med kreps prøvetatt med hensyn til kalsium og pH. 

 
Vann Høst 

 Kalsium [mg/l] pH 

Landfalltjern 9,4 7,4 

Klopptjern 16 7,5 

Blektjern 48 7,8 

 
18 Tillatelse til kultiveringstiltak i kalka vatn i Finnemarka 
Tillatelse til å utføre el-fiske gikk ut i 2019 og må fornyes. 

 
 


