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Nå nærmer det seg årsmøte som avholdes 12. mars på klubbhuset, noe dette num-

meret av Sportsfisker’ n viser. Årsberetninger og regnskaper er på plass. Årsberet-

ningene viser at det er et godt engasjement blant våre tillitsvalgte, og at det nedleg-

ger et enormt arbeid i de forskjellige gruppene.  

Møt opp og vis at du vil være med på å utvikle Drammens Sportsfiskere videre. For 

alle som er tillitsvalgte er det viktig å få konstruktive tilbakemeldinger på den jobben 

de gjør. 

Vi i Sportsfisker’ n har i 2019 underskudd i vårt regnskap, noe som skyldes at vi mis-

tet flere annonsører. Vi prøver etter beste evne å skaffe nye annonsører og håper at 

våre medlemmer kan bistå oss med forslag eller kontakter. 

Vi har også forsøkt etter beste evne å samle stoff og bilder fra våre arrangementer 

slik at alle våre lesere skal få et best mulig bilde av hva som foregår i organisasjonen 

vår. Dette er ikke helt enkelt, da vi som er i redaksjonen kan ikke være med på alt 

som foregår til enhver tid. Skal vi klare å gjøre bladet bedre og mer interessant må vi 

ha mer stoff fra deg, og gruppene, så skal vi gjøre vårt beste for å bli enda bedre 

2020. 

18. mars reiser mange av havfiskegjengen nok en gang til Lofoten og Nappstraumen, 

og det er nok stor skrei disse vil ha på kroken. Dette arrangementet har med tiden 

også gitt oss flere nye medlemmer. Kommer det noen i år? Det kommer nok en artik-

kel med bilder i neste nummer.  

Årsmøte står for døren, og vi i redaksjonen oppfordrer alle våre medlemmer til å 

stille opp på klubbhuset, og vise engasjement, stille deg til rådighet og være et aktiv-

um for foreningen. Det trenger DS. 

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer et godt sportsfisker år. 

Tor Andreassen  
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Organ for Drammens Sportsfiskere, 

som også er ansvarlig utgiver. 

Gratis for medlemmene. 

Redaksjon 

Redaktør: Tor Andreassen 

Tlf: 476 06 305 

E-post: tor@torib.com 

Sekretær:  

Tlf:  

E-post:  

Kasserer: Knut Erik Kaalstad 

Tlf: 992 58 909 

E-post: knut.erik.kaalstad@ebnett.no 

Annonser:  

Tlf:  

E-post:  

Layout: Knut Erik Kaalstad 

Tlf: 992 58 909 

E-post: knut.erik.kaalstad@ebnett.no 

Trykk: Drammens Sportsfiskere 

Sølfastøya 

Stoff, bilder, annonsemateriell og andre hen-

vendelser til Redaksjonskomiteen sendes el-

ektronisk til: 

redaksjonen@drammenssportsfiskere.no 

eller til: 

Sportsfisker’n 

Postboks 335 

3001 Drammen 

 

Frister for innlevering av stoff: 

 Frist Utgivelse 

Nr. 1 30. Jan. medio feb. 

Nr. 2 15.mar. primo apr. 

Nr. 3 30.mai. medio jun. 

Nr. 4 15.sep. primo okt. 

Nr. 5 15.nov. primo des. 

 

Hjemmeside: 

www.drammenssportsfiskere.no 

 

Forsidebilde: Paul Sagberg fra sørspis-

sen av Californiahalvøya i Mexico med 

en Striped Marlin på 2,2 meter. 
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Hei alle sammen. 

Da er vi i gang med et nytt år med det nye muligheter og for-

håpentlig godt fiske. 

Grunnet klimaforholda i år er det blitt lite is pilking på fjorden 

da det ikke har vært is i år, men jeg regner med at folk har fått 

prøvd seg på innlands vanna forhåpentlig vis med godt resul-

tat. 

Det kan se ut som om det blir en tidlig vår så nå begynner det 

å krible litt for å komme i gang med både fluefiske og meitefis-

ke samt sjø fiske. Selv om vi bare er i januar. 

Vi i styret har planer om et medlemsmøte i mars måned om 

Settefisk og dens overlevnings muligheter med Lars / Lars. Her 

kan vi få noen Aha opplevelser etter ny forskning. Vi oppford-

rer medlemmene til og komme. Datoen i mars er ikke satt 

ennå, men kommer senere. 

Vi har måtte bruke en del kroner på kloakk pumpa da den røk i 

fjor. Ca. 60.000. 

Håper at vi får flere med oss i husgruppa da det sårt trengs da 

dessverre Lilljan Nyborg har falt bort. Det blir et spennende år 

2020 for Drammen Sportsfiskere om vi får flere til å ta på seg 

verv i foreningen. Alle de fire øvrige verva i hoved styret skal 

velges på nytt i år da det sittende styret tok bare på seg verv 

for et år. Ingen av de fire vil egentlig ta gjenvalg da de mener 

at det er flere som bør være med og seile skuta .VI trenger 

nytt mannskap. SÅ ER DETTE NOE FOR DEG SÅ SI I FRA. 

Vi Sees på Årsmøte 

Nest Leder Truls Hafslund 
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Innkalling til a rsmøte 
 

Medlemmer i Drammens Sportsfiskere innkalles med dette til det 85 ordinære årsmøte, som holdes i 

”Piscatoribus Sacrum” klubbhuset på Sølfastøya torsdag 12. mars 2020 kl. 19.00. 
 

Dagsorden i henhold til vedtektene: 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av referent 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5. Valg av tellekorps på tre medlemmer 

6. Årsberetninger 

7. Regnskaper og budsjett 

8. Forslag anført i innkallelsen 

9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m. fl. 

10. Valg av revisor / varamedlem 

11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer 

12. Utdeling av hedersbevisninger og premier 

 

Vel møtt 

Drammens Sportsfiskere 

Styret 
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Komiteen har i år bestått av Lloyd Arne Nilsen, Sten Skare, 

Hans Olav Sørumengen og Hans Petter Nyhuus. 

 

Kort oppsummering: 

36 utleiedøgn er noen færre enn i fjor, antall fiskekort solgt er 

langt mindre enn i 2018.  Potensielt har vi ca 65 døgn til dispo-

sisjon – hele juli/august + siste uke juni.  

Ingen vesentlige endringer de siste årene i forhold til standard 

på hytta, installert utstyr som solcelleanlegg, gass og parafin-

ovn fungerer som det skal.  Båten i østre Søltjørna ok.   Vanlig 

vedlikehold og oppfølging prioriteres på dugnadsturer.  

 

Aktiviteter 2019 

• Januar 2019, bestillingsinformasjon for 2019 sendt ut på e-

mail til registrerte brukere av Søltjørna.  Annonse i Sports-

fisker’n publisert.  

• Mars 2019, bestilt supplering av gass/parafin og transport 

av søppel ut. 

• 31. Mars 2019, frist for forhåndsbooking sesongen 2019. 

• April 2019, fornyet kontrakt med grunneiere om fiskerett.  

• mai 2019, beskjed om tildeling av dager/uker sendt ut. 

• Juni 2019, kontrakter og informasjon om innbetaling sendt 

ut til leietakere.  

• Juni 2019, alle kontrakter og nøkler levert til Noroco v/ 

Roar.  Klart for sesongen 2019. 

• Juni 2019, planleggingsmøte komiteen på Lierkroa. 

• Juni 2019, Dugnadstur Søltjørna, deltakere Lloyd, Hans 

Olav og Hans Petter.   

• Juli 2019, rapport dugnadstur publisert på DS webside.  

• Desember 2019, regnskap og årsrapporter forberedes.  

 

Utleie – belegg: 

Belegget har i 2019 har vært noe mindre enn tidligere, 36 av 

potensielt 65 døgn er lavere enn målsetninger.  En stor del av 

utleien på slutten av sesongen går til et lag med reins jegere, 

noe som drar opp antall døgn betydelig.  Antall fiskere er for 

lavt, DS har et veldig flott tilbud her inne som medlemmer bør 

benytte seg av.  Oppfordrer medlemmer til å benytte seg av 

denne unike muligheten!   Fortsatt første dele av juli som er 

mest populært, lite belegg som regel i slutten av juli.    Frist 

forhåndbooking 2019 er som vanlig 31. mars.  Booking sendes 

til:  hans.petter.nyhuus@drammen.kommune.no 

 

Dugnadstur 2019. 

Årets dugnadstur blei avholdt i tidsrommet 28.juni – 02.juli.  

Lloyd og Hans Petter dro opp 28.06, mens Hans Olaf kom etter 

via Imingfjell på lørdag 29.juni.  Årets tur var preget av mye og 

kald vind fra nordvest, noe som gjør det litt vanskelig med 

tanke på fiske.   Det var ikke planlagt noen større vedlikeholds-

prosjekter i år, men som vanlig sjekkes tak og vegger utvendig 

med tanke på eventuelle lekkasjer og behov for beis.  Det vir-

ker som tidligere tiltak med å tett opp på loftet hindrer at det 

blåser inn snø og lager lekkasje.  Foruten vanlig ryddig i skaper 

og bislag, fikk dassen i år et strøk med maling.  Tilstand på 

hytta er den samme som siste årene.   Alt utstyr fungerer som 

det skal, fortsatt noen som har problemer med parafinovnen 

kan vi se av notater i hytteboka.   Noe supplering av utstyr i 

kjøkken bør gjøres før neste år.  

Etter avtale med grunneiere, blei stedet hvor vi pleide å bren-

ne søppel fylt med stein og sand, all søppel må heretter bring-

es ned.  Brenning av søppel i fjellet er forbudt grunnet brann-

fare.  

 

Fiske 

I fiskeloggen for 2018 var det registrert inn 94 ørret i løpet av 

sesongen.  De tørre og varme forholdene dette året er nok 

noe av forklaringen på at denne sesongen var noe under mid-

dels.  Rapporter fra 2019 har ikke komiteen oversikt på ennå.  

Som sagt så opplevde komiteen også vanskelig forhold på sin 

dugnadstur.  Sterk og kald vind fra nordvest er vel noe av de 

vanskeligste forholdene du kan få, gir som regel generelt dår-

lig fiskebitt og   få korte perioder med fiskebitt.   Rett plass og 

rett tid er det som gjelder.     

 Utfordringen er å finne de rette stedene, lese vindretning og 

vindstyrke, følge med når det skjer endringer.  Endringer er 

bra, da må det fiskes.   Tross noe vanskelig forhold, så får vi til 

sammen 42 flotte ørreter på noen dager.  Se for øvrig rapport 

fra turen på Ds sin web, her er det flere detaljer om fiske ge-

nerelt ved Søltjørna.   For øvrig er kvalitet på fisken fin, det er 

også meget bra med fisk.  

 

Økonomi og plan 2020. 

2019 viser et lite overskudd i driftsregnskapet på rundt 3 000,-

.  For 2020 er det litt supplering av kjøkkenutstyr som må gjø-

res.   Komiteen vil gjøre innkjøp av nye puter til sengene.  

Komiteen skal vurderer beisning av vestveggen og vindskyer, 

stod også på planen for 2019. Kun lettere vedlikehold for å 

holde hytta i stand er det som prioriteres 2020.   

 

Søltjørn komiteen. 

Søltjørnkomiteens beretning for 2019 
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Komiteen består av: 

Knut E. Kaalstad og Tor Andreassen 

Komiteen utfører alt arbeid med Sportsfisker`n, som innsam-

ling av stoff, oppsett, layout, trykking, utsendelse og regnskap. 

Komiteen har også i 2019 utgitt 5 nummer av Sportsfisker`n, 

Norges eldste sportsfisker blad. Økonomisk fikk vi et mindre 

underskudd i 2019 enn i 2018. 

Årsresultatet viser kr. -9 891,88. 

Vi prøver å gjenspeile alle aktiviteter i foreningen, men har 

ikke anledning til å være med på alle aktiviteter selv, og er 

derfor helt avhengige av at gruppene selv sender oss stoff. 

Dessverre er ikke alle gruppene like gode til dette, og det er 

svært beklagelig, da stoffet vi presenterer stort sett gjenspei-

ler de aktivitetene vi selv er med på. 

Her har flere grupper et stort forbedrings potensiale.   

Sportsfisker’n 

beretning for 2019 

 

I år er ny peisovn båret inn på hytta, glassdør var under trans-

port skadet og nytt glass ble bestilt. Montering av peisovn og 

skifte av glassdør blir utført ila vinteren. 

Vi venter på en elektriker til å koble solcelle og legge opp kab-

ler og brytere/stikk. 

Rundt hytta er det ryddet en del kvist, men ligger fremdeles 

igjen noe etter trær som ble felt her. Ellers har det kun vært 

sporadisk tilsyn dette året da dugnadsgjeng her har hatt mye å 

gjøre privat på fritiden. 

Hytta forventes klar til utleie på vårparten 2020, Torkel fra 

Statskog har sagt seg villig til å hjelpe oss med noen fine bilder 

av hytta. Noen må vel da også lage en nettløsning med bilder 

og mulighet for å leie den. 

Utvendig er det litt småplukk som kan tas uavhengig av utleie 

og blir tatt fortløpende når vi har tid utover vår og sommer. 

Dugnadsgjengen er spent på tilbakemeldinger fra de som 

måtte leie hytta fremover og gleder oss til at den blir tatt i 

bruk. 

Det er her fremdeles behov for en dugnadshelg med flere folk 

for å få kjørt vekk søppel som er lagret i båthus. 

Nøkkel til den innerste delen av bomvei fra Årbogen er tilbake-

levert, men skal være mulig å få lånt for en helg for å lette 

utkjøring av søppel 

Vrangenkomiteens 

beretning for 2019 

 

Representantskapet har bestått av følgende medlemmer, 

hvorav 8 æresmedlemmer: 

Berit Langeng, Sverre Langeng, Rolf Nyborg, Paul Johansen, 

Roar Hansen, Bjørn Håvelsen, Roar Tollefsen, Knut Kaalstad, 

Jostein Toresen, Tor Andreassen, Øyvind Juul Nilsen, Gunnar 

Olsen Skar (leder fra og med møte 3), Per Øivind Ask 

(kasserer), Kåre Nordgård (nestleder), Truls Hafslund (nytt 

medlem valgt på årsmøtet), Helge Otto Johansen, Thorgeir 

Gustavsen (leder møte 1 og 2), og Jan Ivar Larsen (sekretær). 

(Æresmedlemmenes navn er skrevet med fet skrift.) 

 

Terminfestede aktiviteter: 

Det har vært avholdt 7 representantskapsmøter, 3 fler enn i 

2018. Antall møtedeltakere har variert mellom 11 og 14. Antall 

medlemmer som ikke har møtt, har variert mellom 3 og 7. To 

medlemmer har ikke deltatt på noen møter. 

Det har blitt behandlet 38 saker totalt. 

Lakseaften m/damer ble avholdt i lørdag 9. februar med 14 

deltakere. 

Turen til Finnemarka ble avlyst på grunn av dårlig vær. De 

fremmøtte koste seg på klubbhuset på Sølfastøya i stedet.  

Veterantreffet ble i år arrangert onsdag den 13. november. 

Tre medlemmer hadde oppnådd merket for 25 års medlem-

skap.  

Den tradisjonelle rakørretaften ble arrangert 29.november. 

Det var 13 deltakere.  Torkel Skoglund fra Statskog var årets 

gjest. Han hadde med seg en stor, blank kaffekjele som gave til 

foreningen.  

Medlemmer av representantskapet har deltatt i flere aktivite-

ter som representanter for Drammens Sportsfiskere. 

Jan Ivar Larsen 

Sekretær 

 

Representantskapets 

beretning for 2019 
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Styret i 2019: 

Formann Jan Ivar Larsen 

Nestformann Tor Andreassen 

Sekretær Per Øivind Ask 

Kasserer Ellen Lyngaas Ask 

Styremedlem Thorgeir Gustavsen 

Styremedlem Ann Julia Udengaard 

Styremedlem Knut Kaalstad 

Varamedlem Espen Mykløen 

 

Representasjon utenfor gruppa 

Jan Ivar Larsen er medlem i uttakingskomitéen for casting i 

Norges Castingforbund (NCF).  Thorgeir Gustavsen har vært 

ansatt som generalsekretær i NCF fram til høsten 2019.   I til-

legg er han utdanningsansvarlig for casting, medlem i arbeids-

utvalget og leder av hedersmerkekomiteen. Thorgeir er også 

styremedlem i det internasjonale castingforbundet, ICSF og i 

tillegg medlem både i teknisk komite og utdanningskomiteen i 

ICSF. Han er leder i fluekasteutvalget i samme internasjonale 

forbund. 

 

Hederstegn 

Thorgeir Gustavsen ble tirsdag 5.november tildelt Norges Id-

rettsforbunds hederstegn for sin innsats for norsk idrett og 

spesielt norsk casting. Thorgeir som i oktober pensjonerte seg 

fra sin stilling som generalsekretær i Norges Castingforbund 

mottok det ærefulle hederstegnet på Ullevål stadion, foran 

inviterte gjester og kollegaer på Idrettens hus. 

 

Møter 

Årsmøtet i 2019 ble holdt 22. januar. Det har også vært innkalt 

til et styremøte/hyggemøte 7. november, der planlegging av 

jubileumstur med innlagt klubbmesterskap var hovedsak. 

 

Trening 

Tilgangen til kaste- og baneutstyr for de aktive har vært mulig 

for trening gjennom hele sesongen. 

 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet 2019 ble avholdt på Sølfastøya lørdag 31. 

august. Gjennomføringen av mesterskapet gikk problemfritt, 

slik at vi greide å avvikle alle 9 øvelser på en dag. De oppnådde 

resultater var på et jevnt middels nivå, bortsett fra Espen Myk-

løens vinnerkast i flue lengde tohånds. Han presterte et kast 

på 68,12m, som er det lengste i denne sammenheng siden 

1991. Nevnes bør også Tor Andreassen som satte ny pers i flue 

presisjon. 

 

Roll Hansen Cup 

Castingdelen i den årlige «Roll Hansen Cup» eller «Uret» som 

den også kalles, ble arrangert på Sølfastøya torsdag 9. mai. En 

regntung dag, men heldigvis var det kun lett regn da øvelsen 

«ørret presisjon» ble gjennomført fra kl. 18.00. Det kastes 

presisjon på 4 stk. 3-delte ringer i ukjent avstand med vanlig 

enhånds flueutstyr. Kun fire deltakere stilte opp for å samle 

verdifulle poeng til sammendraget i denne cupen. Denne øvel-

sen burde samlet flere, da det er en fin anledning å teste kas-

teferdigheten med fluestanga før fiskesesongen starter for 

fullt. 

 

Andre stevner med DS deltakelse: 

Nasjonalt castingstevne i Lillehammer søndag 13. oktober. I 

kjølig høstvær stilte DS med en deltaker, Per Øivind Ask. Det 

ble jevne dueller og gode kastelengder tross lite vind. Per Øi-

vind stilte opp i presisjonsøvelsene og tok seieren i øvelse 8, 

rulle presisjon. 2. plass i haspel presisjon og 3. plass i haspel 

Arenberg var hans øvrige plasseringer på «pallen». 

 

Vi har lagt bak oss en sesong med liten aktivitet sammenlignet 

med de seinere årene. Dette skyldes at flere av oss har hatt 

langvarige helsemessige problemer. De mest aktive kasterne 

har gått glipp av både NM og VM av denne grunn.  

Takk til alle innen vårt castingmiljø i Drammen for nok et cas-

ting-år. Vi håper å komme noe sterkere tilbake i 2020, da cas-

tinggruppa har bestått i 60 år.  

Per Øivind Ask - sekretær 

 

Klubbmestere 2019 

 Øvelse Navn Resultat 

1 Flue presisjon Thorgeir Gustavsen 85 p. 

2 Flue lengde enhånds Thorgeir Gustavsen 49,11 m 

3 Haspel Arenberg Per Øivind Ask 86 p. 

4 Haspel presisjon Per Øivind Ask 55 p. 

5 Haspel lengde enh. Thorgeir Gustavsen 53,53 m 

6 Flue lengde tohånds Espen Mykløen 68,12 m 

7 Haspel lengde toh. Thorgeir Gustavsen 86,09 m 

8 Rulle presisjon Per Øivind Ask 60 p. 

9 Rulle lengde toh.  Thorgeir Gustavsen 85,72 m 

Castingruppas beretning for 2019 

NIF’s Hederstegn til Thorgeir Gustavsen 
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1. Styrets sammensetning 

Leder Kristoffer Jacobsen 

Nestleder Hans Petter Nyhuus 

Sekretær Jarle Fredagsvik 

Kasserer Håvard Paulsen 

1. Styremedlem Atle Blegeberg 

2. Styremedlem Roy Ingar Hansen 

Vara Robert Skoczylas 

 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 

Det har i 2019 vært gjennomført 6 styremøter i Invicta. Refe-

ratene fra alle styremøter er tilgjengelig på DS sin hjemmeside 

under Fluegruppas fane. Styremøtene har i kort omhandlet 

aktiviteten klubben har bedrevet inneværende år.  Styrearbei-

det i 2019 har fungert bra og deltakelsen har vært stabil for 

alle medlemmer av styret.  

Aktivitet 

Fluegruppa har i 2019 søkt å holde et jevnt høyt aktivitetsnivå. 

I Kronologisk rekkefølge har følgende aktiviteter blitt gjennom-

ført: 

Januar-Februar. Fluebinderkurs for nybegynnere. Med rundt ti 

deltagere ble kurset gjennomført på vanlig vis i henhold til vårt 

utdanningsprogram.  Roy Ingar Hansen, Kristoffer Jacobsen, 

Atle Blegeberg, Jarle Fredagsvik og Robert Skoczylas bidro som 

instruktører 

I april ble det tradisjonen tro arrangert kastekurs på Søl-

fastøya. I år var det 18 deltakere med god spredning i alder og 

kjønn, noe vi må se oss meget godt fornøyd med.  

I mai ble det gjennomført tur til Høkensås med god deltagelse. 

Fisket i år var vanskelig med bakgrunn i lav vannstand, men 

det er positivt å se at turen fortsatt er populær hos medlem-

mene.   

Styret avholdt styremøte i Finnemarka i begynnelsen av mai. 

Vi hygget oss med grillmat og fisket i Solbergvannet. 

I juni ble det avholdt praktisk fluefiskekurs i Sigdal. Vi fisket i 

Storelva og Eggedøla. Kurset hadde 8 deltakere noe styret var 

veldig fornøyd med  

September måned betyr harrfiske på Telneset ved Tynset. I år 

hadde vi problemer med å fylle opp denne turen. I etterpå-

klokskapens tegn burde turen vært avlyst, men de 4 som del-

tok fikk allikevel en fin tur. Styret hadde ikke anledning til å 

delta på denne turen, noe som ikke er ideelt. I fremtiden vil vi 

ha en administrativt ansvarlig person med på fellesturer. Der-

som dette ikke kan oppnås, avlyses turen. 

 

I Oktober ble det gjennomført praktisk fluefiskekurs for fiske i 

saltvann. Kurset hadde 5 deltakere. Kursopplegget er nytt av 

året og var en godt mix av teori og praksis.  Roy Ingar Hansen 

og Robert Skoczylas var primus motor for dette kurset.  

I november arrangerte fluegruppa åpent hus. Vi gjennomførte 

en lørdag med foredrag, loddsalg og generell fluebinding og 

medlemshygge. I år hadde vi besøk av Simen Prestaasen og 

André Hesselroth som holdt underholdende og interessante 

foredrag om fiske på Island, New Zealand og Finnmark 

 I desember gjennomførte fluegruppa tradisjonell juleavslut-

ning med pizza og selvskryt fra fiskesesongen som har gått. 

Spesielle saker 

Styret har i perioden arbeidet med opprydding i medlemsre-

gisteret og ajourført dette mot sentralt medlemsregister i 

NJFF.  Arbeidet forventes sluttført etter betalingsfrist på kon-

tingent i 2020 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har ligget på et nivå omtrent som planlagt. Kurs og 

turprogrammet har hatt aktivitet som planlagt, eller høyere, 

mens aktivitetene på klubbhuset har vært lavere enn ønsket. 

Økonomi 

Økonomien i fluegruppa Invicta har vært god i inneværende år 

og regnskapet viser et overskudd pålydende 3 936 kr. Varela-

geret til Invicta for klubbartikler som t-skjorter, fluebokser og 

klistremerker er solgt ut i denne årsmøteperioden.  

3. Medlemstall 

Fluegruppa Invicta har pr 31.12.2019: 75 betalende medlem-

mer.  Det er en stabil utvikling i antall medlemmer noe styret 

ser seg fornøyd med.  

 

 

Fluegruppas beretning for 2019 
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Følgende styre ble valgt i 2018: 

Petter Øijord (leder) 

Hans Støvern (nestleder) 

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (kasserer) 

 

Øvrige medlemmer: 

Øivind Juul Nilsen  

Sari Cunningham 

 

Holmen 

Høringssvar om utvidelse av Holmen og om dumping av snø i 

fjorden. 

Even Moland fra Havforskningsinstituttet Flødevigen holdt et 

fordrag på Sølfast om kysttorsk den 31. oktober. VMU har 

bedt ham om å hjelpe oss med å skrive en kronikk om påvirk-

ningen av ytterligere fyllinger på Holmen på kysttorsken i 

Drammensfjorden og Drammenselva. Etter at vi er ferdig, vil vi 

be Drammens Tidende om å publisere kronikken, forhåpentlig-

vis i løpet av februar 2020. 

 

Damtjern ved Lierskogen 

Vi har i møter med representanter for Lier kommune påpekt 

den pågående forurensningen av Damtjern. Selv om det er 

gjort enkelte rensetiltak i Leirdalen og ved Franzefoss ved Gjel-

lebekk, er vi på langt nær fornøyd med rensetiltakene. Det 

mangler en fullstendig oversikt over forurensningskildene, og 

det mangler kvalitetssikring av rense- og restaureringstilatak. 

Vi har anbefalt kommunen å gå dypere inn i problemene rundt 

forurensning fra veiene, og å sørge for tilstrekkelige tiltak mot 

dette.  En lang liste med andre forurensningskilder og pro-

blemområder har vi tidligere skriftlig informert om. 

Når isen begynte å smelte ved demningen på våren, observer-

te vi en tett sky av partikler som løsnet fra isen og drev med 

vannstrømmen ut av vannet. Dette betyr at store mengder 

partikler er blitt fylt opp i vannet i løpet av vinteren eller vå-

ren. Vannmassene ser ut til å ha vært fullstendig oppfylt med 

slam/finstoffer i lengre tid. Vi har en mistanke om at dette 

slammet i stor grad stammer fra avrenning fra veiene i områ-

det. 

Vannmiljøutvalget går ut i fra at et mildere og våtere klima 

(klimaendringene) bidrar til å øke forurensningene til Dam-

tjern i form av økt avrenning til vannet og høyere temperatu-

rer. 

Som vi i tidligere år har påpekt, har vi også i år minnet de an-

svarlige om at en rekke fremmede svartelistede fiskearter i 

Damtjern er et alvorlig miljøproblem. Disse fiskeartene 

(gjedde, karuss, brasme, suter, sørv, mort og muligens karpe) 

bidrar til å øke forurensningssituasjonen og ødelegge økolo-

gien i vannet, samt at det kan føre til spredning av uønskede 

fiskearter til andre vann og vassdrag. 

Vi etterlyser en grundig undersøkelse av den økologiske til-

standen i vannet, samt nødvendige andre undersøkelser og 

langsiktige tiltak for å få vannet tilbake til en normal og god 

økologisk tilstand, hvor kun abbor, ørret og kreps er naturlig til 

stede. 

 

Gullaug i Lier 

Saken er stilt i bero i påvente av videre planarbeid. 

 

Bekkerestaurering av utløpsbekk til Goliaten 

Se beskrivelse i årsberetningen for Fiskestell. 

 

Klopptjern 

Restaurering av demningen ble fullført i løpet av 2018. Vårt 

forslag om å bruke denne sjeldne anledningen til å gjenopp-

rette fiskens gytemuligheter, ble avvist. Uten miljøfaglig be-

grunnelse.  I tillegg ble en gammel miljøskadelig fylling over en 

del av vannet, passivt erstattet av en ny fylling med uheldig 

plasserte rør. 

VMU er ikke fornøyd med denne fyllingen og vi fortsetter ar-

beidet med å erstatte den med en bru. Heller ingen av de 

andre vannmiljøtiltakene ble utført i samsvar med de råd DS 

ville gitt om kommunen hadde hatt vilje til å opplyse hva de 

planla og inngå i en dialog. Nå er resultatet at flere viktige 

inngrep i Klopptjern  og Klopptjernsbekken må gjøres om 

igjen, fjernes, eller erstattes med miljøvennlige alternativer. 

VMU vil invitere til befaringer som vil belyse hvilke tiltak som 

er uakseptable. 

 

Svarttjern 

Vannstanden er fortsatt et par meter under normal vann-

stand, men ingenting synes å bli gjort for å gjøre noe med lek-

kasjen. Hvis det allikevel blir gjort kommunale vurderinger, 

skjer det i så fall uten innsyn. I likhet med andre parter har vi 

konkrete spørsmål og forslag, men vi har hittil ikke funnet åp-

ninger i de lukkede prosesser. 

 

Hvalsdammen 

Vi har bedt om å få svar fra Viva på hvorfor vannet ble tømt 

for fisk, men til tross for purringer har vi hittil kun fått en be-

kreftelse på at mailen er mottatt. 

 

Vannmiljøutvalgets beretning for 2019 
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Flåren 

I forbindelse med oppgradering av spiraltunnelen foreslo et 

konsulentselskap noen kunnskapsløse og ødeleggende tiltak 

med vannmiløet i Flåren på Bragernesåsen. Selv om Flåren er 

særs viktig for åsens historie og har store vannmiljøverdier, 

var ikke myrvannets kvaliteter forsvarlig undersøkt.  VMU øns-

ket derfor å bidra til en bedre beslutningsprosess. Vi kom hel-

digvis inn på et høringsmøte hvor vi representerte Friluftsrå-

det. Etter å ha påpekt mangel på kunnskaper og behovet for 

dialog, fikk vi et møte med prosjektledelsen.  Møtet var posi-

tivt og vi har nå tid på oss til å komme med konkrete innspill. 

Det arbeides derfor med et skriftlig bidrag.  Håpet er å få syn-

liggjort både de økologiske og de kulturhistoriske premisser 

for fremtidig behandling av Flåren. 

 

Lierstranda 

Den 8. mars hadde Petter Øijord og Borgar Pedersen fra utval-

get befaring på Blåbringebærstranda sammen med represen-

tanter for Eidos, PX Solutions (entreprenør), Lier Båtforening 

og landskapsarkitekt Trygve Sundt. Befaringen var en del av 

prosessen som Lier båtforening iverksatte siden de har søkt å 

ta området i bruk som ny båthavn fordi Gilhusbukta skal fylles 

igjen. 

Utvalget sendte et brev til Lier kommune ved virksomhetsle-

der Torgeir Bjerknes den 14. mars med vår konklusjon og kom-

mentarer til planene om ny båthavn. Samme dag sendte vi et 

notat til Fylkesmannen ved seksjonssjef Karsten Butensjøen 

med kommentarer angående relokalisering av båthavn til Blå-

bringebærstranda og utbyggingsplanene til Fjordbyen/

Lierstranda med tanke på ivaretakelse av naturmiljøet både 

over og under vann i strandsonen. Vi har ikke fått svar på våre 

henvendelser. 

Området med vegetasjon langs Bringterminalen ble i 2018 av 

Eidos Eiendomsutvikling AS omgjort til parkeringsplass for 

lastebiler. Området Blåbringebærstranda ble i april 2019 ut-

bygd til småbåthavn. Dermed er det aller meste av kantvege-

tasjonen fjernet langs strandsonen på dette området som ble 

anlagt som et forsøksområde for kantsonevegetasjon og 

strandutforming – med store offentlige tilskudd for en del år 

siden. 

Daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos har lovet at det skal bli et 

nytt vegetasjonsbelte på minst 30 meter langs strandsonen på 

den «nye Lierstranda» - Fjordbyen. Vi er imidlertid svært inter-

essert i hvordan det nye vegetasjonsbeltet blir og hva det vil 

inneholde. 

Vannmiljøutvalget har siden 2010 lagt fram skisser med for-

slag til strandsoneutforming for Fjordbyområdet på Lierstran-

da for representanter for Lier kommune, entreprenører, kon-

sulenter og Eidos. Vi har lenge foreslått at det anlegges en 

rekke øyer og kanaler i området som skal gi plass til stedegen 

vegetasjon og dyreliv. Vi er derfor glade for at Eidos og de 

andre involverte nå har fulgt opp våre konkrete forslag og ut-

viklet dette videre. 

Utvalget fikk i oppdrag av entreprenørselskapet PX Solutions 

(som arbeider for Eidos) å finne de beste ekspertene i Norge 

på strandsonerestaurering over og under vann. Etter flere run-

der via kontakter i fagmiljøene, fant vi frem til Eli Rinde i NIVA 

og Elin T Sørensen ved NMBU. Borgar Pedersen var derfor 

inne hos NIVA i Oslo den 8. november med en PowerPoint-

presentasjon og orienterte om Drammensfjorden, utbyggings-

planene for Lierstranda Fjordby og den pågående utfyllingen 

av Gilhusbukta. Det finnes også andre eksperter/ konsulenter 

som vil bli innkalt som rådgivere innen strandsoneutforming 

og restaureringsøkologi osv. i tillegg til representanter fra 

Vannmiljøutvalget. 

Gilhusbukta har i løpet av året blitt fylt opp med store menger 

fyllmasser av kalkstein fra Langøya. Etter at bunnen av bukta 

ble renset for gamle synder i form av kreosot (PAH), ble først 

et lag med finere steinmasser lagt over bunnen. For å reduse-

re tiden for komprimering av fyllmassene ble det gjennomført 

«vertikaldrenering». Det vil si, det ble satt ned drenerende 

strømper i grunnen i et nettverk over hele bukta før oppfylling 

av steinmasser kunne begynne. Et «skjørt» som dekker det 

meste av innseilingen til bukta, hindrer utlekking av finstoffer 

til fjorden. En stor lekter hentet massene, som skal være frie 

for tennrør (lunte) av plast. Og en rekke store anleggsmaskiner 

har vært i sving, slik at store deler av bukta allerede er fylt opp 

med masser. Det var anleggsstopp i en periode i sommer. 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Eidos Eiendoms-

utvikling AS, entreprenørselskapet PX Solutions AS og Lier 

kommune angående utvikling og utbygging på Lierstranda – 

som vi mener kan bli Norges største naturrestaureringspro-

sjekt. 

 

Lier kommune – Vannforskriften og Ren Drammensfjord-

prosjektet 

Utvalget ble innkalt av Lier kommune til et formøte 27. mai 

sammen med flere andre lokale interessegrupper. Møtet var i 

forbindelse med planlegging av Vannforskriftarbeidet og arbei-

det med opprydding av miljøgifter i og ved Drammensfjorden. 

Vi fikk opplyst at kommunen skal ansette en ny miljørådgiver 

som skal arbeide 50% med Vannforskriften og 50% med vide-

reføring av Ren Drammensfjord-prosjektet som gikk i regi av 

Fylkesmannen fram til 2015.  

På formøte ga vi innspill til temaer som skulle tas opp på et 

åpent høringsmøte «Sammen for vannet» på Haugestad i Lier 

den 12. juni. Borgar Pedersen holdt et lysbildeforedrag på 

Haugestad hvor han orienterte om de viktigste sakene Dram-

mens Sportsfiskere er opptatt av når det gjelder vann og vass-

drag i Finnemarka og Lierdalen, og når det gjelder Drammens-

fjorden. 

 

Kjøsterudbekken 

Drammen kommune har satt av 1 million kr. til rewilding og 

400.000 kr er satt til restaurering av Kjøsterudbekken.  

Drammen travbane skal erstattes med et boligområde og 
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VMU jobber aktivt for å bidra til at Kjøsterudbekken kommer 

opp i dagen i forbindelse med utbyggingen. 

Utvalget har vært i dialog med Drammen kommunes repre-

sentanter for naturforvalting. Vi har hatt en egen befaring den 

1. oktober og en sammen med kommunens representanter 

den 3. oktober. 

Det viktigste er å få løst problemene i forhold til at nye stein-

masser kan fylle opp bekken på kirkens område og videre ned-

over i tilfelle flomsituasjoner. Siden den restaurerte delen av 

bekken (på kirkens område) ble gjenfylt med steinmasser un-

der flommene i 2012 og 2015, ser vi hvor viktig det er å sikre 

bekken mot fremtidige steinras ovenfra. 

Vannmiljøutvalget foretok nivellering (oppmåling av høyder) 

av terrenget i området mellom kapellet og Kjøsterudbekken 

under sin befaring. Dette for å vurdere mulighetene for å gjen-

åpne den dammen ved kapellet som feilaktig ble gjenfylt i 

2008. Ved en gjenåpning vil denne dammen virke som en 

fangdam for stein, grus og slam, kombinert med et gyte- og 

oppvekststed for sjøørret. 

Vi ble enige med kommunens representanter om å gå inn for å 

grave ut en eller flere store fangdammer i løsmassene av stein 

i et området i skogen ovenfor kirkens område – mellom tre-

broene.  

Vi fikk i oppdrag å finne en godt kvalifisert konsulent til plan-

leggingen, og mulige lokale entreprenører til å utføre arbeide-

ne for kommunen. Dette er gjort, og vi regner med at arbeide-

ne med fangdammene vil starte i 2020. 

I samråd med kommunens representanter ble vi enige om at 

vi skal se på mulighetene for å få gjenåpnet den gjenfylte dam-

men bak kapellet. En opprydding av steinmassene i bekken 

etter flommene i 2012 og 2015 prioriteres etter at de nye 

fangdammene er på plass. 

 

Drammensfjorden og Drammenselva 

Vi har begynt å planlegge et kart over Drammensfjorden med 

historikk, kvartærgeologi, fiskearter, strømmer, dybde, m.m. 

Dette arbeidet fortsetter i 2020. 

Vi har søkt om økonomisk støtte fra NJFF og Fylkesmannen i 

Viken for å kjøpe en undervannsdrone fra blueye https://

www.blueyerobotics.com/ for å foreta biologiske undersøkel-

ser av fjorden og elva.  

Vi fikk 15.000 kr fra Drammens friluftsråd som delfinansiering 

til innkjøp av undervannsdrone. 

 

Styremøter 

Vi har hatt 9 styremøter 

 

Eksterne møter 

Møte med Eli Rinde i NIVA og Elin T Sørensen ved NMBU den 

8. november angående utfylling av Gilhusbukta. 

 

Foredrag 

Borgar Pedersen holdt et foredrag om bekkerestaurering ge-

nerelt og restaurering av utløpsbekken til Goliaten spesielt  

den 15. august for DNT Drammen. 

Borgar Pedersen holdt et lysbildeforedrag på Haugestad den 

12. juni. 

 

Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 

21.januar: «Miljørisiko knyttet til snøhåndtering». Norsk vann-

forening/Tekna, Oslo. Borgar Pedersen. 

13. mars: Hvordan står det til med kystvannet vårt? Norsk 

vannforening/Tekna, Oslo, John Tollefsen 

17+18. juni: «Urban water challanges – Bærekraftige urbane 

hydrologiske systemer» - Miljødirektoratet, internasjonalt 

seminar EU, befaring av den restaurerte Hovinbekken samt 

renseanlegget til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) ved 

Lillestrøm. Borgar Pedersen. 

19. juni: «Biologisk mangfold» - Ingeniørenes hus Oslo. John 

Tollefsen og Borgar Pedersen. 

Se foredragene her: https://vannforeningen.no/foredrag/  

November 1: Vannområdeseminar i Sandvika. John Tollefsen 

 

Korrespondanse 

Anmodning til formannskapet i Drammen kommune om at vår 

høring datert 19. juli blir tatt opp til vurdering før et blir tatt an 

avgjørelse om videre utfylling, sendt 26. august. 

Brev til Jens Petter Nielsen om hva vi ønsker å få svar på om 

Drammensfjorden, sendt i november. 

 

Høringssvar 

Utfylling Holmen øst, sendt 19. juli 

Detaljregulering for nytt sykehus, sendt 20. februar. 

Detaljregulering for nytt sykehus, sendt 2. mai. 

Invitasjon fra Lier kommune om møte den 12. mars om Dram-

men helsepark, sendt til Sølfast, ikke mottatt i tide. I tillegg ble 

brev om reguleringsplan ikke mottatt i tide. 

Etablering av vedlikehold av kunstig sandstrand ved Gyldenlø-

ves plass i Drammenselva, sendt 21. mars. 

Dumping av snø fra Holmen, sendt 26. august. 

 

Pressemeldinger 

Ingen aktivitet. 

 

Presseoppslag 

Ingen. 

 

Avtale med Drammen kommune 

Drammens Sportsfiskere – v/hovedstyret, fiskestell og vann-
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Gruppas styre består av: 

Leder Jostein Stø 

Sekretær /Kasserer Tor Andreassen 

Det ble i 2019  satt opp en ukes tur til Nappstraumen i Lofoten, 

Vi har arrangert sjøfiske konkurransen vår og høst. 4 stk. reiste 

til Averøya, og vi har hatt et medlemsmøte på huset. 

Turen til Nappstraumen ble gjennomført 20-26 mars 2019, og 

vi var alt 7 stk. som reiste opp med fly fra Gardermoen til Bo-

dø, og så med Widerøe til Leknes hvor vi ble møtt av en guide 

fra Nordic Sea Angling, som kjørte til leilighetskomplekset/

brygga som ligger ca 15 min fra flyplassen. Her ble omvisning 

av hyttene, båtene og avholdte et møte om sikkerhet på sjøen. 

Båtene som vi brukte var 24 fot og av aluminium, topp utstyrt 

med ekkolodd, gps, radar og VHF radio 

Tredje turen vi hadde nå til Lofoten, denne gang var vi tilbake i 

slutten av mars når skreifiske er på sitt beste. 

Men været kan også være utfordrende, og vi fikk flere dager 

med mye vind. Dette førte til at vi måtte reise inn til campen 

tidligere på dagen, og en dag fikk vi ikke kommet ut med båte-

ne i det hele tatt. 

Dette bestemmes av guiden fra Nordic Sea Angling. 

Når vi først kom ut var det mye skrei og få, både til middager 

og til hjemreisen. Største fisk ble skrei på 27,5 kg tatt av Øy-

vind Ramberg. Det ble ikke tatt noe kveite i år. 

28 april ble det arrangert sjøfiskekonkurranse «vår» på Rødt-

angen, hvor 8 stk. fra DS deltok. Odd Ringstad vant konkurran-

sen i både størst og mest fisk.   

25.august arrangerte gruppa fiskekonkurranse for barn under 

elvefestivalen i Drammen. 

22 september ble det arrangert sjøfiske konkurranse høst på 

Bogebukta, hvor av 8 stk. fra DS deltok. Kai Fjerdingby vant 

konkurransen med 15 stk. makrell til sammen 3,9 kg. 

2-6 oktober reiste 4 stk. over fjellet til Averøy, hvor Svein Ha-

laas stilte opp som husvert. Det ble flotte dager på sjøen, men 

vind og bølger gjorde at vi ikke kom oss ut på stor havet. Det 

ble god fangst av sei, hyse og lyr, og til sammen ble det tatt 9 

forskjellige fiskearter. 

Mål for 2020 er rekrutering og nye turer  

Mvh 

Jostein Stø 

Leder havfiskegruppa 

Havfiskegruppas 

beretning for 2019 

miljø har inngått en avtale med Drammen kommune om fiske-

forvaltning og oppsyn i Drammen kommunes del av Finnemar-

ka - Drammensmarka. 

 

Tyrifjorden 

Det er kostholdsråd for fisk i Tyrifjorden. Mer info finnes her: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-

2019/hoye-nivaer-av-miljogifter-funnet-i-tyrifjorden--

mattilsynet-advarer-mot-a-spise-visse-typer-fisk/ 

 

Komiteen har bestått av: 

Leder    Berit Langeng 

Nestleder   Rolf Nyborg 

Kasserer   Lillian Nyborg 

Medlemmer   Øyvind Juul Nilsen 

    Truls Hafslund 

Fiskekameratene  Sverre Langeng 

 

Komiteen har vært til stede og hjulpet til ved tilstellinger på 

huset, blant annet ved fluegruppas kastekurs. Vi har smurt 

mat til de forskjellige gruppene ved forespørsel. 

Vi hadde vårdugnad hvor vi vasket ned hele huset. Fluegruppa 

tok annenetasje. 

Vi hadde også høstdugnad. Dessverre kom snøen, og ble lig-

gende slik at vi ikke fikk vekk løvet som var planlagt, men vi 

fikk renset takrennene, laget nytt lokk til kloakkummen og tatt 

opp båten som ble plasser bak båthuset. Det hadde vært øns-

kelig med flere hjelpere på dugnadene, men høstdugnaden 

må vel været ta skylden for. 

I juli hadde vi grillaften kombinert med premieutdelingen fra 

fiskekonkurransen på skauen. Det virket som alle koset seg 

med god grillmat. 

Fiskekameratene hadde juleavslutning i november. Her møtte 

23. stykker opp og fikk servert nydelig julemat som var tilbere-

det av Berit og Lillian. 

I desember hadde vi møljekveld som Huskomiteen spanderte. 

Dette er noe som ser ut som er populært.  

Når vi ser på åpent hus kveldene er dessverre få som møter. 

Det hadde vært ønskelig at gruppene kunne bruke huset mer, 

for det koster og holde huset oppe men det er jo et greit til-

bud til medlemmene.  

Huskomiteen. 

Huskomiteens 

beretning for 2019 
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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 dug-

nadstimer innen fiskekultivering, og vi har deltatt på en del 

arrangementer der vi bidrar til å gi allmenheten gode natur-

opplevelser 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, bekkerestaure-

ring etter rivning av Sandungsdemningen, skogdagene på 

Eiksetra og Fiskecamp på Engersand. Vannprøver  både vår og 

høst. Prøvefiske både i Sandungen og Dypingen samt prøvefis-

ke 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. Dessver-

re 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 Gjevle-

kollhytta. Vi har også mange timer med tilsyn hvor vi plukker 

søppel og snakker med folk i marka . Generelt vil jeg si at søp-

pelmengden har økt de siste årene. Det er ingen tvil om at det 

er viktig å ha oss der inne, både i Drammenmarka og i Stat-

skogs 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 Sneisene  

• Hauernrittet 

• Fiske med barn på Engersand 

Det er blitt avholdt 2 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. 

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 resulta-

tet er sendt til Widar Tandberg i Drammen kommune som er 

ansvarlig for å opprettholde bestanden av kreps i Blektjern.  

 

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 Dammyrdam-

men. 

Det har vært mindre abbor under tynningsfiske i Dammyrdam-

Fiskestellkomiteens beretning for 2019 
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men i 2019. Gjennomsnittsvekten har økt og det har vært no-

en storabbor i rusene. Det er ikke observert laksesmolt i ruse-

ne 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.  

 

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 stør-

relser og ørreten virker å være i god kondisjon.  

Det er fortsatt økning i besøkende rundt Kårevann med tilsva-

rende flere bålplasser. En del søppel er plukket rundt vannet. 

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.  

 

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 au-

gust 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. 

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 begren-

set. 

En del søppel er blitt fjernet og en fiskeplass er blitt ryddet. 

Vi utførte også prøvefiske etter kreps i Landfalltjern. Sammen-

lignet 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.  

 

6.4 Dypingen 

Lagleder: Hans Olav Sørumengen 

Nye vann nye muligheter, starta kultivering i Dypingen sam-

men med Roy Lauritzen. Satt 70 ruser og fikk følgende : 787 

abbor 43,9kg, ca 3 l rogn å hele 89 ørret, all ørreten bør kan-

skje brukes til overføring til våren, Vrangla eller andre nærlig-

gende vann, mye fisk i Dypingen så vi fortsetter. 

 

6.5 Elgskottjern 

Lagleder: Erik Steenberg Jonassen med hjelp av Simen, Ve-

bjørn 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 va-

riert 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 Elgs-

kott går ørekyten på bekken i gytetiden og man kan begrense 

rusene til noen få i bekkemunningen. Av 20 utsatte ruser fang-

et 2 ruser i bekkemunningen, 90% av ørekyten. 

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. 

 

6.6 Langevann 

Lagleder: Erik Steenberg Jonassen 

Oppfisket ørekyte: 600 stk 

Utsatt ørret: 99 stk (Overført fra Elgskottjern) 

Medgått arbeidstid: Ca. 30 timer 

ar 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 undertegne-

de 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.  

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 stør-

relse 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 søp-

pel. 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 lig-

get 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 styro-

foamplater 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 utløpsbek-

ken hvor målet var å lage terskler og generell rens av bekk for 

om mulig gjøre det lettere for ørreten å komme tilbake til van-

net etter gyting.  

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. Obser-

vert 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. 

 

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. 

Det har vært en meget rolig vinter hvor det ikke har vært ob-

servert 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 be-

gynner veien å bli delvis bar. Det er ca. 80 cm. snø i ter-

renget. 

• 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 tren-

te 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 Glit-

re 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 mulig-

hetene for å kunne fiske. 

• 25.4.: Isen har begynt å bli mørk. Veiene er bra. Ingen tele-

hiv 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 
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Vrangla via Sandungen. Mellom Vrangla og Sandungsvollen 

var det fortsatt en del snø i skyggesidene. I Dypingen har 

isen begynt å gå opp. 

• 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 ved-

kommende 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 Glitre-

plassen. 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 infor-

mert 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 Glitredemning-

ens 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 

 

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.  

 

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 for-

holdsvis stabilt. Noe årlig vedlikehold av gytefeltene må påreg-

nes, 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 ny-

restaurerte kulpene og gytefeltene der demningen sto tidlige-

re. Se egen rapport om fangst av mink i Finnemarka ved An-

ders Th. Opsahl. 

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 forster-

ket med stående impregnerte planker i begynnelsen av 1970-

årene av Karl Kastad og Arthur Årvoll som var ansatt i AS Bør-

resen. I 1989 restaurerte DOFA – Drammen og Omland Fiske-

administrasjon 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. Represen-

tanter for grunneieren AS Børresen – senere Statskog Børre-

sen AS, Glitrevannverket, Fylkesmannen i Buskerud, NVE - 

Norges Vassdrags- Energidirektorat og Drammens Sportsfiske-

re har vært med på befaringene. Endelig godkjenning til riv-

ning 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 an-

svaret for restaureringen av elveløpet i forbindelse med riv-
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ningen av demningen. Den 11. juni startet entreprenør Steinar 

Hagen arbeidene med rivningen og restaureringen under le-

delse av Borgar Pedersen fra Vannmiljøutvalget og Truls Hafs-

lund 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. 

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 tersk-

ler 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. 

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 terske-

len på grunn av litt for stor fallhøyde på vannet. Denne terske-

len bør forsterkes ytterligere. Det gjenstår en del mindre rest-

aureringsarbeider i tillegg til at «røret» under veien bør skiftes 

ut med en brokonstruksjon.  

 

6.15 Størrtjern 

Lag: Roger Aune 

Vannprøve og tilsyn. Overføingsfiske etter stamfiske. 

 

6.16 Himmerikstjern 

Lag: Tore Jørgensen 

Medgått arbeidstid: 5 timer 

Vannprøve og tilsyn. 

 

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 over-

føringsfisk 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.  

 

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 sam-

men med Lysaker for å forsøke å få en oversikt over ørretbe-

standen 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. 

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 maske-

vidde 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. 
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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 tynnefis-

ke i Sandungen. 

 

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 mot-

setning til i 2018 hvor elva stort sett var tørrlagt hele somme-

ren. 

Ettersom myndighetene «glemte» å stille krav til minstevann-

føring for fisken i Glitra ved konsesjonstildelingen for bruk av 

Glitre som drikkevann i 1969, kan elva i nedbørsfattige perio-

der 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 overlevelsesområ-

der 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 oven-

for kulpen. Ved påslipp av vann fra Glitre kan det i tillegg kom-

me ørreter ovenfra som bosetter seg i denne kulpen. 

Fløyten som ligger ved Glitreveien rett før avkjøringen til Le-

langen, var en gang en stor oppdemmet dam, et lite vann som 

ble brukt i forbindelse med tømmerfløting. Her var det i tidli-

gere 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. Elvebun-

nen er flat og uten særlig muligheter for fisken til å finne bruk-

bare gjemmesteder. Vi så ingen ørreter på elva her under be-

faringene. 

Ved Seterbrua, der Egga og Glitra møtes, var det tidligere en 

liten dam med fisk i. Denne dammen er nå tørrlagt. Vi vurde-

rer tiltak til å få vann og fisk tilbake i dammen. 

Høgfossdammen i nærheten av Glitrebommen, inngikk i tidli-

gere 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 kraftsta-

sjonen på Sjåstad. Store mengder skrapjern, mest stålringer 

fra det gamle trerøret, ble fraktet ut med helikopter.  

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. 

 

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.  

Jørn Enerud utførte prøvefisket sammen med Hans Olav Sø-

rumengen 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 
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abbor og målte lengde og vekt til de største av dem. Ørretene 

ble åpnet og analysert for mageinnhold og det ble tatt skjell-

prøver. 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. 

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 Fylkesman-

nen. 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 Glit-

re, 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 naturli-

ge svingninger over tid. 

 

9.4 Resultat av fisketelling 

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. 

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. Res-

ten ble sett mens vi gikk opp elva. 

 

9.5 Stamfiske 

Ansvarlig: Truls Hafslund 

Stamfisket begynte 12. oktober med el-fiske i Sandungsbekken 

med 4 småfisk som resultat. Deretter fortsatte det i Vrangle-

bekken 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. Dessver-

re var mange av hunnene tomme, men rogn fra de andre hun-

nene 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 samlekum-

men. Mandag 21. oktober ble en hann på ca. 5 kg, 80 cm leng-

de 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.  

 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 høy-

daren  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. 

Når  det gjelder stryking, er det 3 personer som har fått prøve 

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 
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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 settefiskanleg-

get 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 skjel-

lene 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. 

 

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 rygg-

sekker 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 Kiper-

berg. 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 Tu-

rid, 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 Grunnvansbrakka er Jan Erik 

Nielsen tlf : 93831758. Ring han hvis dere skal overnatte der 

eller hvis det er forbruksmateriell som mangler. En del av ve-

den 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 mel-

lomlagring 

.11.3 Bomlebekkbrakka 

Rydding av vei til BBB 

 

12 Øvrige aktiviter 

12.1 Skogdagene ved Garsjø 

Ansvarlig: Truls Hafslund 

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 sko-

leklasser som var opptatt på andre arrangementer. 

Vi var i år som i fjor heldige med været. Men i og med at ar-

rangementet 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, lokalhis-

torie, fisk og fiskekultiveringen vi driver med i Finnemarka. 

Skolene kan sikkert ta inn litt mer undervisning om lokalhisto-

rien i Lier og særlig om Finnemarka – som er spesiell. Det var 

ikke mange elever som visste hvorfor området heter Finne-

marka, at det er fordi det har bodd mange finner der i en peri-

ode fra 1600-tallet. Vi forklarte også hvorfor finnene kom til 

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 

År Årlig vekst [cm] Total lengde [cm] 
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Sverige og Norge – fra den sørøstlige delen av Finland, og at 

det ganske sikkert finnes flere personer som bor rundt Finne-

marka 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. 

12.2 Hauern 2019 

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 naturre-

servatet 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  for 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 kald 

saft 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 Hau-

ern. 

 

12.3 Bekkerestaurering 

12.3.1 Riving av Sandungsdemningen 

Se kap. 6.13 Sandungselva. 

12.3.2 Goliaten utløpsbekk 

Ansvarlig: Borgar Pedersen 

14. februar 2019 kjørte mannskap fra DNT Drammen fra Spa-

ravollen til Tverken hvor vi gravde ut sekkene fra snøen. Der-

etter ble sekkene kjørt til utløpsbekken til Goliaten hvor sekke-

ne ble lagt på en liten kolle sammen med to pallekarmer og to 

paller. 

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 had-

de lånt til DNT. Vi var så heldige å få låne den til å frakte aggre-

gat og pumpe til bekken. Erik Steenberg Jonassen stilte med 

pumpe og han pumpet vekk slam fra bekken. 

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 Golia-

tenhytta dagen før bekkerestaureringen. 

Søndag 15. september foregikk dugnaden med å legge gyte-

grus i bekken. To medlemmer av DNT var til stede for å hjelpe 

oss. 

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. 

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

Etter at gytegrusen var lagt ut, ble alt utstyret rodd tilbake til 

naustet  hvor båten ble tømt. Til slutt måtte vi fjerne sekkene 

og ta med utstyret tilbake igjen. 

Vi kjørte til Tverken noe tid etterpå for å fjerne søppel vi had-

de lagt igjen i et uthus ved Tverken og for å fjerne pallene. 

Sistnevnte hadde blitt brukt til underlag for ved til Goliaten-

hytta 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 Nykjua-

torget søndag den 23. august. 

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 utbredel-

sen av  bestand.  

Fokus for i år var å beskytte gytefisken i bekkene: Sandungsel-

va, 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 pro-

blem 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. 

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 
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vannstand i bekken og i vannet har stor innvirkning på hvor-

vidt 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 vann-

nivå. 

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 Le-

langen med tanke på å bedre gyte- og oppvekstmulighetene 

for ørreten der. Det er nå et stengsel i bekken ved utløpet.  

12.9 Lier Rotaryklubb 

Borgar Pedersen holdt et foredrag for 18 medlemmer fra Lier 

Rotaryklubb den 11. april på Lier Bygdetun hvor han present-

erte Drammens Sportsfiskere. Spesielt det arbeidet som utfø-

res av Fiskestell og Vannmiljøutvalget i Finnemarka, Dram-

mensfjorden 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 Gar-

sjø 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 fiskeinteres-

sert. Vi stilte med fiskestenger og meitemark. Etter en kort 

instruksjon i bruken av fiskestanga og litt informasjon om lo-

kalhistorie 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. 

 

13 Dugnadsarbeid for Statskog 2018 

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 ben-

kene 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 så bør følgende sees nær-

mere på: 

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 vindu-

ene, her står det fukt og vann rett på treverket.   

I forbindelse med neste tilsyn må vann og vaskemidler med-

bringes. 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!   

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.  

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 den 7. juli. 

 

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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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/lagleder 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 Grunnvanns-
brakka 

Nilsen 
Lloyd Ar-
ne Lårvika/Sandtjern/Sandungen Lagleder 

Pedersen Borgar Sandungsbekken/Guritjernsbekken/Glitra/Glitre 
Lagleder for Sandungsbekken og 
Guritjernsbekken 

Ramberg Øyvind Vrangla   

Setra Morten     

Solberg Egil     

Solberg Øivind Nordområdet Brakkesjef BBB 

Steenberg 
Jonassen Erik Elgskottjern/Langvann/Tretjerna Lagleder 

Sveen Håvard Flagervann Lagleder 

Sørli 
Paul Ro-
bert Drammensmarka/Garsjø/Størrtjern/Løken-Vrangen Lagleder for Størrtjern 

Sørumengen Hans Olav Store Bumla/Dypingen Lagleder 

Tollefsen John Drammensmarka/Blektjern Lagleder 

Veiby Unni Garsjø/Løken-Vrangen   

Øijord Petter Drammensmarka   

15 Vedlegg 

15.1 Mannskapsliste 
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Styret 

Leder: Rolf Nyborg 

Nestleder: Truls Hafslund 

Kasserer: Eigil Jensen 

Sekretær: John Tollefsen 

Styremedlem: Dag Mathisen 

Styremedlem: Jostein Stø 

Styremedlem: Roy Hansen 

Varamedlem: Hans Olav Sørumengen 

 

Medlemstall pr. 31.12.2019 

Hovedmedlem m/tidsskrift 144 

Barn /ungdom m/tidsskrift 2 

Barn /ungdom u/tidsskrift 11 

Pensjonist/uføre m/tidsskrift 91 

Familie u/tidsskrift 2 

Ektefelle/samboer 11 

Sidemedlem u/tidsskrift 34 

Æresmedlemmer 8 

Sum: 303 

 

Elvefestivalen 2019 

Søndag 25. august var en gjeng fra DS på plass ved Bragernes 

strand og arrangerte fiskekonkurranse for barn i alle aldere. 

Alle som deltok fikk en premie i form av en medalje og de som 

fikk fisk fikk et komplett fiskesett i tillegg. 

 

Friluftsmuseeet ved Spiralen den 1. september 

2000 markatravere, bypatrioter og naturvennlige småbarns-

foreldre var samlet til «markensdag» på Friluftsmuseet hvor 

Rolf Nyborg, Truls Hafslund, Borgar Pedersen og Petter Øijord 

solgte gjeddekaker og ga smaksprøver på abbor i tillegg til å 

fortelle historier om markas gamle fiske- og fangst-kultur. 

Foreldre fortalte om barn som forsynte seg av abborfatet flere 

ganger, mens de knapt ville spise fisk ellers. 

 

Fiskekonkurranse ved Lelangen 15. juni 2019 

18 medlemmer, 2 damer og 16 herrer, av DS deltok og 8 av 

dem fikk fisk. 20 fisk ble veid, total vekt var 3010g og største 

fangst var 700g. 

 

Servering av mat til politikere i Fjordparken den 3. septem-

ber 

Truls Hafslund serverte gjeddekaker og pølser som var sponset 

av Drammen friluftsforum. 

 

Sommercamp på Engersand 2019 

Det var i år igjen sommercamp på Engersand hvor vi i DS skulle 

ha en hel dag med fiskeskole for barn. Dette ble gjennom-

ført 27/6, 4/7, 8/8, og 15/8. Både teori om fisk og fisking, samt 

litt historie om Drammensfjorden skulle barna igjennom før de 

fikk fiske i fjorden. 

Etter fiskingen serverte vi i samarbeid med Hege Berthelsen 

som driver campen, fiskemiddag som bestod av stekte lakse-

skiver, poteter og agurksalat til ungene. Vi var heldige som ble 

sponset av Hansens Røkeri med skinnfrie lakseskiver til dette 

opplegget. 

Det ble til slutt en samling ved bålplassen med utdeling av DS-

diplomer og en del små gaver fra Norges Jeger- og Fiskerfor-

bund til alle deltakerne. 

Dette var et arrangement var vi med på for første gang i 2018. 

Sommercampen arrangeres i ferietiden, så det er litt plundre-

te og få folk fra DS til og stille opp, men vi greide det i år også. 

Det var faktisk fem av oss som stilte alle dager i sommer. Dette 

arrangementet fenger ungene. Det er fantastisk og se hvordan 

enkelte unger bruker fiskeutstyret. Vi opplevde stadig at unger 

får en aha-opplevelse på den måten vi i DS lærer bort ting på. 

Dette var moro og se. Vi begynner jo å få en viss kompetanse 

på dette området da vi har drevet med Skogdagene på Eikse-

tra i mange år. 

Vi la opp til en enkel servering siden det viktigste var at barna 

skulle få smake på fisken. De aller fleste spiste fisk. Det var ca. 

150 unger på campen i år som fikk oppleve DS-Fiskeskole. Det 

var også i år noen som fikk fisk på kroken som vi renset. Disse 

var det noen som ville ha med seg hjem, men også noen som 

ville spise den til middag på Engersand.  

Vi renset en abbor på ca. 12 gram som ei lita jente hadde fått 

på kroken. Denne skulle hun ha til middag. Hun skulle dele den 

med bestevennen sin. Vi fikk stekt den i panna og delt den så 

godt det lot seg gjøre. Dette ble et herremåltid for de to ven-

nene.  

Dette er et flott arrangement, men som krever en god del 

planlegging. Vi takker alle som var med på dugnaden. Dere 

gjorde en fantastisk bra jobb. 

Truls Hafslund 

Borgar Pedersen 

 

Isfiske på Garsjø 

DS arrangerte isfiske sammen med DNT på Garsjø den 16. 

mars. 

 

 

Styrets beretning for 2019 
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Foredrag 

20. september:Laksedreperen Gyrodactylus salaris v/ forsker 

Roar Sandodden fra Veterinærinstiuttet 

31. oktober: Torsk i Oslofjorden v/forsker Even Moland fra 

Havforskningsinstituttet Flødevigen. 

 

Styrets appell 

Når vi nå går inn i det nye året er det meget viktig at vi finner 

folk som kan ta på seg valg av ymse slag innen komiteene. 

Dette viser seg å ikke være en enkel oppgave. Hvis vi fortsatt 

skal være en aktiv forening, trenger vi nye folk inn for å dra 

lasset. Vi kan ikke forvente at det bare er de samme som sty-

ret som skal sitte der i all fremtid. Dette har også noe med å 

komme med nye innspill til foreningen. 

Vi MÅ ha noen nye koster inn ellers så blir det bare en forgub-

bing av hele foreningen . Er det det vi ønsker? Her må vi alle 

sette oss ned og tenke hva kan jeg bidra med? Vi trenger per-

soner både i hovedstyret og i Hus-komiteen. Vi ser også når 

det gjelder dugnader på klubbhuset vårt så er vi de samme 

folka som kommer hvert år selv om dugnadene blir lagt til 

helgene. Dette er jo grunnlaget for at foreningen skal bestå. 

Dette gjelder også de øvrige arrangementene som vi i fore-

ningen er med på. Vi velger selv om vi skal øke aktivitetene 

eller senke dem grunnet  mangel på frivillige kandidater fra 

alle gruppene. Hjelp oss. 

Styret retter en stor takk til alle som har vært med på å dra 

lasset i foreningen. Det være seg komiteer, utvalg og arrange-

mentsmannskap som har lagt nede et betydelig arbeid for 

foreningen i det året som er gått. Takker også for samarbeidet 

med Drammen kommune og Statskog. 

Vi oppfordrer deg som medlem a  benytte va re annonsører i den utstrekning 

det er mulig na r du skal gjøre dine innkjøp, og fortell gjerne hvorfor du be-

nytter deg av nettopp dette firmaet. 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3401 Annen støtte 23 900,00 

  Sum Driftsinntekter 23 900,00 

      

  Driftskostnader  

5000 Lønn/honorarer -3 000,00 

5900 Kurs/studieringer -993,75 

6700 Kontingentutgifter -2 100,00 

6800 Kontorrekvisita -1 077,00 

6809 Diverse utgifter -4 269,00 

7301 Møter, tilstelninger -3 090,60 

  Sum Driftskostnader -14 530,35 

      

DRIFTSRESULTAT 9 369,65 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 217,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -37,50 

  Sum Finansposter 179,50 

       

ÅRSRESULTAT 9 549,15 

BALANSE 

EIENDELER  

  Anleggsmidler  

1200 Eget Inventar, utstyr 1,00 

  Sum Anleggsmidler 1,00 

      

  Omløpsmidler  

1920 Bank konto nr. 9015.16.79462 40 003,45 

1930 Bank konto nr. 9015.16.79470 20 838,48 

  Sum Omløpsmidler 60 841,93 

      

SUM EIENDELER 60 842,93 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital 51 293,78 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 9 549,15 

  Sum Egenkapital 60 842,93 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 60 842,93 

Vannmiljøutvalgets regnskap for 2019 

RESULTATREGNSKAP 

   Driftsinntekter   

 3400 Kommunal støtte 5 990,00 

3401 Lokale aktivitetsmidler LAM 3 424,00 

3407 NM-støtte 1 500,00 

  Sum Driftsinntekter 10 914,00 

      

  Driftskostnader 

6010 Avskrivning utstyr -1 410,25 

7301 Møter/trening -3 882,00 

7420 Premier/gaver -551,00 

  Sum Driftskostnader -5 843,25 

      

DRIFTSRESULTAT 5 070,75 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 523,00 

8140 Renteutgifter og gebyr -306,50 

  Sum Finansposter 216,50 

      

ÅRSRESULTAT 5 287,25 

EIENDELER  

  Anleggsmidler  

1200 Inventar, utstyr 1,00 

1201 Laser avstandsmåler 1,00 

1202 Sneller øv.8 og 9 1,00 

1203 Projektor og lerret 1,00 

  Sum Anleggsmidler 4,00 

      

  Omløpsmidler  

1402 Medaljer Drammens Sportsfiskere Casting 15 197,50 

1900 Kasse 103,00 

1920 Foreningskonto Sparebank1 10 740,26 

1930 Foliokonto Sparebank1 55 979,74 

  Sum Omløpsmidler 82 020,50 

      

SUM EIENDELER 82 024,50 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent  egenkapital 76 737,25 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 5 287,25 

  Sum Egenkapital 82 024,50 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 82 024,50 

Castinggruppas regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3000 Kontingent 12 920,00 

3300 Kursinntekter 19 006,14 

3301 Studieforbundet 2 300,00 

3670 Diverse salg 10 238,92 

3680 Egenandel fellestur 41 275,75 

  Sum Driftsinntekter 85 740,81 

      

  Driftskostnader  

4010 Annonser -7 016,86 

4020 Fellesturer -36 891,14 

4200 Porto -1 279,00 

4300 Kursutgifter -4 470,75 

4500 Foredragshonorar -4 000,00 

4550 Møteutgifter/servering -9 770,26 

4610 Premier annet -3 000,00 

4660 Diverse utgifter -13 068,24 

6810 Datakostnader -3 040,00 

  Sum Driftskostnader -82 536,25 

      

DRIFTSRESULTAT 3 204,56 

      

  Finansposter  

8000 Renteinntekter 732,00 

  Sum Finansposter 732,00 

  

ÅRSRESULTAT 3 936,56 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1400 Kasse 35,37 

1401 Bank 66 746,13 

  Sum Omløpsmidler 66 781,50 

      

SUM EIENDELER 66 781,50 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Egenkapital 62 844,94 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 3 936,56 

  Sum Egenkapital 66 781,50 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 66 781,50 

Fluegruppas regnskap for 2019 

RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter 

3001 Start avgift 2 600,00 

3002 Elvefestivalen BVD 6 000,00 

3100 Kontingent Havfiske 400,00 

  Sum Driftsinntekter 9 000,00 

      

  Driftskostnader  

4002 Premier -2 250,00 

4004 Diverse drift -305,90 

  Sum Driftskostnader -2 555,90 

      

DRIFTSRESULTAT 6 444,10 

      

  Finansposter  

8001 Renteinntekter 1 056,00 

  Sum Finansposter 1 056,00 

       

ÅRSRESULTAT 7 500,10 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1920 Konto 90151679829 104 878,88 

  Sum Omløpsmidler 104 878,88 

      

SUM EIENDELER 104 878,88 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent Egenkapital 97 378,78 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 7 500,10 

  Sum Egenkapital 104 878,88 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 104 878,88 

Havfiskegruppas regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftskostnader 

6390  Annen kostnad lokaler  4 494,58  

6540  Inventar  4 975,00  

6600  Reparasjon og vedlikehold bygninger  22 078,89  

7750  Eiendoms- og festeavgift  695,00  

 Sum Driftskostnader  32 243,47  

 

Driftsresultat  -32 243,47  

 

 Finansposter 

8050  Renteinntekter bank  7,00  

 Sum Finansposter  7,00  

 

Årsresultat  -32 236,47 

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1221  Båt  17 500,00  

 Sum Anleggsmidler  17 500,00  

 

 Omløpsmidler 

1579  Kortsiktige fordringer  525,05  

1937  SpareBank 1 kapitalkonto - Vrangen  -24,00  

1938  SpareBank 1 driftskonto - Vrangen  607,10  

 Sum Omløpsmidler  1 108,15  

 

SUM EIENDELER  18 608,15  

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 

2050  Opptjent egenkapital -135 675,56  

 Udisponert resultat  -32 236,47  

 Sum Egenkapital  -167 912,03  

 

 Kortsiktig gjeld 

2920  Gjeld til hovedforening  186 520,18  

 Sum kortsiktig gjeld 186 520,18  

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 18 608,15 

Vrangenkomiteens regnskap for 2019 

RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3600 Utleie hytte 12 600,00 

3601 Salg Fiskekort 1 600,00 

  Sum Driftsinntekter 14 200,00 

      

  Driftskostnader 

6803 Småanskaffelser -199,20 

7100 Reiseutgifter -1 080,00 

7704 Dugnadstur 0,00 

7791 Leie Fiskerett -8 000,00 

  Sum Driftskostnader -9 279,20 

      

DRIFTSRESULTAT 4 920,80 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter  NIBOR 700,00 

  Sum Finansposter 700,00 

   

ÅRSRESULTAT 5 620,80 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1920 Bank NIBOR 53 227,77 

  Sum Omløpsmidler 53 227,77 

      

SUM EIENDELER 53 227,77 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Innskutt egenkapital 47 606,97 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 5 620,80 

  Sum Egenkapital 53 227,77 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 53 227,77 

Søltjørnkomiteens regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3401 Annen støtte 3 790,00 

3402 Fester/møter 23 380,00 

3403 Lokale kurs/studieringer 1 800,00 

3450 Årsmøte 5 745,00 

3453 Grillaften 5 300,00 

3500 Salg kiosk 17 188,04 

3600 Leieinntekter 84 275,00 

  Sum Driftsinntekter 141 478,04 

      

  Driftskostnader  

6300 Eiendomskostnader -21 277,36 

6600 Rep. og vedlikehold bygninger -1 699,00 

6804 Data/EDB-kostnader -1 146,00 

6901 Porto -160,00 

6902 Strøm -49 481,87 

6904 Kommunale avgifter -11 090,84 

7301 Møter, tilstelninger -1 103,43 

7500 Utgifter kiosksalg -2 900,00 

7706 Grillaften -3 100,71 

7750 Inventar -2 808,50 

7760 Kjøkkenutstyr -420,00 

7770 Forbruksvarer -26 026,78 

7780 Vaskeartikler etc. -1 550,51 

7785 Vasking -17 046,30 

7790 Diverse driftsutgifter -659,00 

  Sum Driftskostnader -140 470,30 

      

DRIFTSRESULTAT 1 007,74 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 49,00 

8050 Rentestøtte fra fond 1 561,67 

8140 Renteutgifter og gebyrer -820,00 

  Sum Finansposter 790,67 

  

ÅRSRESULTAT 1 798,41 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1400 Varer på lager 3 000,00 

1500 Kunder, debitorer 7 400,00 

1920 SpareBank 1 9015 16 92361 12 218,55 

1930 SpareBank 1 9015 16 92353 52 142,92 

1940 Visa 4 008,26 

1950 Storkundekort 2 980,80 

  Sum Omløpsmidler 81 750,53 

      

SUM EIENDELER 81 750,53 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Innskutt egenkapital 53 391,19 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 1 798,41 

  Sum Egenkapital 55 189,60 

      

  Kortsiktig Gjeld  

2400 Leverandør, kreditorer 7 702,87 

2900 Kortsiktig gjeld 18 858,06 

  Sum Kortsiktig Gjeld 26 560,93 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 81 750,53 

Huskomiteens regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP 

  Driftsinntekter 

3016 Inntekter Gjevlekollen 4 450,00 

3407 Andre inntekter 34 400,00 

3408 Driftstilskudd fra Statskog 35 000,00 

3409 Tilskudd Drammen kommune 15 000,00 

  Sum Driftsinntekter 88 850,00 

      

  Driftskostnader  

4002 Kjøregodtgjøelse -6 011,50 

4003 Rekvisita -465,70 

4005 Porto -1 380,00 

4006 Kopiering -3 465,00 

4007 Godtgjørelse Sekretær -6 000,00 

4010 Utstyr bekkerestaurering -8 900,00 

4013 Utgifter Gapahuk -700,00 

4015 Utgifter Hauern -4 639,17 

4016 Utgifter Gjevlekollen -1 200,00 

4017 Grunnvannsbrakka -2 068,25 

4019 Utgifter Fallet -2 708,30 

4201 Materiell -24 602,43 

6010 Avskrivninger anleggsmidler -15 000,00 

7300 Møteutgifter -20 328,50 

  Sum Driftskostnader -97 468,85 

      

DRIFTSRESULTAT -8 618,85 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 1 067,00 

  Sum Finansposter 1 067,00 

       

ÅRSRESULTAT -7 551,85 

BALANSE 

EIENDELER  

  Anleggsmidler  

1001 Tilhenger 1,00 

1002 Båtm/henger 15 001,00 

1003 Motorsag 1,00 

1005 El-motorer 3,00 

  Sum Anleggsmidler 15 006,00 

      

  Omløpsmidler  

1910 Bank konto 9015.16.80215 669,24 

1920 Bank konto 9015.16.80193 121 175,64 

  Sum Omløpsmidler 121 844,88 

      

SUM EIENDELER 136 850,88 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital 144 402,73 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) -7 551,85 

  Sum Egenkapital 136 850,88 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 136 850,88 

Fiskestellkomiteens regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3000  Annonseinntekter  45 750,00 

3002  Intern trykking  7 565,00 

3003  Ekstern trykking  170,00 

 Sum Driftsinntekter  53 485,00 

 

 Driftsutgifter 

4000  Trykkekostnader/systemavtale  -26 845,68 

4001  Porto  -15 967,09 

4002  Lisens programvare  -1 807,20 

4003  Rekvisita  -329,60 

4004  Rep/vedlikehold  -2 244,00 

4008  Forbruk papir  -4 822,50 

6010  Avskrivninger av eiendeler  -14 200,00 

7790  Øreavrunding  -0,71 

 Sum Driftsutgifter  -66 216,78 

 

DRIFTSRESULTAT  -12 731,78 

 

Finansposter 

8040  Renteinntekter  600,00 

8050  Rentestøtte fra fond  2 239,90 

 Sum Finansposter  2 839,90 

 

ÅRSRESULTAT  -9 891,88 

BALANSE 

Eiendeler 

 Anleggsmidler 

1200  Maskiner/utstyr  28 742,10 

 Sum Anleggsmidler  28 742,10 

 

 Omløpsmidler 

1400  Beholdning papir  2 345,00 

1640  Merverdiavgift tilgode  1 560,00 

1900  Kontanter  39,00 

1910  Bank kto. 9015 1679446  117,29 

1920  Bank kto. 9015 1679454  102 084,61 

 Sum Omløpsmidler  106 145,90 

 

SUM Eiendeler  134 888,00 

 

Egenkapital og gjeld 

 Egenkapital 

2000  Innskutt egenkapital  144 779,88 

2099  Årsresultat (opptj. egenkapital)  -9 891,88 

 Sum Egenkapital  134 888,00 

 

SUM Egenkapital og gjeld  134 888,00 

Sportsfisker’n SA regnskap for 2019 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3910  Tilskudd  10 000,00  

3920  Medlemskontingent  47 030,00  

3930  Momsrefusjon  39 519,00  

3961  Grasrotandel  29 300,60  

3966  Diverse inntekter  10 130,00  

3990  Driftsinntekter gruppene  377 419,85  

 Sum Driftsinntekter  513 399,45  

 

 Driftskostnader 

4101  Undervisningskostnader  3 850,00  

4102  Fiskeutstyr  2 879,00  

5330  Styrehonorar  26 000,00  

5911  Dugnader  3 790,00  

5991  Medlemsmøter / tilstelninger  18 698,38  

6330  Brøyting  15 000,00  

6390  Annen kostnad lokaler  2 865,40  

6420  Leie datasystemer  11 748,83  

6430  Leie andre kontormaskiner  2 000,00  

6600  Reparasjon og vedlikehold bygninger  48 877,09  

6727  Foredragshonorar  2 500,00  

6800  Kontorrekvisita  107,50  

6810  Data/EDB-kostnad  21 360,00  

6860  Møte, kurs, oppdatering o.l.  800,00  

6900  Elektronisk kommunikasjon  14 998,86 

6990  Driftskostnader gruppene  384 927,57 

7100  Bilgodtgjørelse oppgavepliktig  756,00  

7310  Markedsføringsutgifter  15 667,60  

7400  Kontingent, fradragsberettiget  2 260,00  

7420  Blomster / buketter/ krans  1 965,00  

7430 Premier  5 507,40  

7431 7500 Forsikringspremie  17 097,50  

7700  Styre- og foreningsmøter  8 555,00  

7770  Bank og kortgebyrer  1 285,74  

7790  Annen kostnad  1 185,00  

 Sum Driftskostnader  614 681,87  

 

Driftsresultat  -101 282,42  

 

Finansposter 

8030  Renteinntekt fra grupper / komiteer  5 084,67 

8050  Renteinntekter bank  5 009,00  

8081  Gevinst ved salg av rentefond  2 665,28  

8142  Fondsrenter komitéer  -5 738,82  

8159  Andre rentekostnader  -49,43  

8210  Resultat Redaksjonskomité  -9 891,88  

 Sum Finansposter  -2 921,18  

 

Årsresultat  -104 203,60  

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1100  Klubbhuset  715 862,45  

1140  Vrangenhytta  6 000,00  

1145  Søltjørna  2 300,00  

1250  Inventar  4 993,75  

1290  Annet utstyr  12 072,00  

Sum Anleggsmidler  741 228,20  

 

 Omløpsmidler 

1500  Kundefordringer  172 596,18  

1510  Redaksjonskomitéen  134 888,00  

1511  Huskomitéen  55 189,50  

1512  Fiskestell  136 850,88  

1513  Sportskomitéen  51 056,93  

1515  Jubileumskomitéen  135 540,54  

1516  Vrangenkomitéen  -153 989,03  

1517  Søltjørnkomitéen  53 227,77  

1518  Castinggruppa  82 024,50  

1519  Ungdomsgruppa  139 635,40  

1520  Havfiske  104 878,88  

1521  Fluegruppa  65 960,50  

1522  Vannmiljøutvalget  60 842,93  

1579  Andre kortsiktige fordringer  1 046,25  

1740  Forskuddsbetalte kostnader  20 100,50  

1901  Visa  2 086,47  

1921  Axel Helgelands fond  27 230,97  

1922  Sportsfiskerns fond  310 914,18  

1923  Husfondet  223 418,56  

1924  Laksefondet  59 684,61  

1925  Utsmykningsfondet  16 931,77  

1935  SpareBank 1 kapitalkonto  648,00   

1936  SpareBank 1 driftskonto  43 647,48  

 Sum Omløpsmidler  1 744 411,77  

 

SUM EIENDELER  2 485 639,97  

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 

 Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital  2 507 417,88  

 Udisponert resultat  -104 203,60  

 Sum Egenkapital  2 403 214,28  

 

 Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

2400  Leverandørgjeld  81 593,11  

2990  Annen kortsiktig gjeld  832,58  

 Sum Kortsiktig gjeld  82 425,69  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 485 639,97  

Drammens Sportsfiskeres regnskap for 2019 
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Innkomne forslag til a rsmøtet 2020 

Dato: 30. desember 2019 

Hei. 

Jeg foreslår at Representantskapet som en egen enhet i Dram-

mens Sportsfiskere inngår som en del av Fiskekameratene. 

Hvorfor skal DS fortsette å ha noe som heter Representantska-

pet? Ingen, så vidt jeg vet, foreninger i NJFF har noe tilsvaren-

de. Det sitter medlemmer der som er godt voksne, for å si det 

mildt, med lang erfaring, som overprøver bl.a. styrets beslut-

ninger. Hvorfor kan ikke styret beslutte hvem som skal utnev-

nes til æresmedlem og motta hederstegn uten at Represen-

tantskapet skal blande seg inn? Jeg mener det er opp til styret 

å fremlegge dette som forslag til Årsmøtet, uten Represen-

tantskapets innblanding. Dersom noen av de som sitter i Re-

presentantskapet i dag mener at noe har blitt gjort feil, så er 

det jo bare å påpeke det på Årsmøtet. 

Med vennlig hilsen 

Eigil Jensen 

 

Dato: 31. desember 2019 

Hei. 

Dette er i utgangspunktet en personlig sak som har ligget meg 

tungt for brystet i lang tid, jeg har nå på nyåret bestemt meg 

for å melde meg ut av NJFF på grunn av deres rovdyr poletikk. 

Etter påtrykk fra flere hold har jeg blitt bedt om å legge dette 

fram for årsmøte som en sak. 

Som jeg ser det er det to alternativer, 1. vi melder DS ut av 

NJFF. 2. åpner for medlemskap uten å være medlem av NJFF 

Mvh  

Hans Olav Sørumengen 

 

Styrets kommentarer til forslagene 

Forslaget fra Eigil Jensen ble enstemmig godkjent og vil bli tatt 

opp på årsmøtet. 

Brev fra Hans Olav Sørumengen ble gjennomgått. Styret vil 

sette i gang en konsekvensutredning om fordeler og ulemper 

ved å melde seg ut av NJFF. Denne utredningen skal være fer-

dig til årsmøtet og bli fremvist der. 

Drammens Sportsfiskeres budsjett 2019 
 

Driftsinntekter  

Medlemskontingent 47 000 

Grasrotmidler 29 000 

Moms-refusjon 39 000 

Tilskudd 15 000 

Andre inntekter 10 000 

Sum driftsinntekter 140 000 

  

Driftskostnader  

Dugnader -4 000 

Møte/hyggekvelder/medlemskvelder -20 000 

IKT administrasjonsjonssystemer -36 000 

Brøyting -15 000 

Styrehonorar -36 000 

Premier -6 000 

Forsikring -23 000 

Sum driftskostnader -140 000 

  

Driftsresultat 0 
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Tillitsvalgte, innstilling til a rsmøte 2020 
 

Tillitsvalgte etter siste ekstraordinære årsmøte   Valgkomiteens forslag til årsmøtet 

 

Hovedstyret: 

 Rolf Nyborg, leder 2019 2019 Ny 2020-2021 

 Truls Hafslund, nestleder 2019 2019 Ny 2020 

 John Tollefsen, sekretær 2019 2019 Ny 2020 

 Eigil Jensen, kasserer 2018-2019 Gjenvalg/ny 2020-2021 

 Jostein Stø, styremedlem 2019-2020 

 Dag Mathisen, styremedlem 2018-2019 Gjenvalg, Dag Mathisen 2020-2021 

 Ikke valgt, styremedlem 2019-2020 Ny, Roy Hansen 2020 

 Hans Olav Sørumengen, varamedlem 2018-2019 Gjenvalg, Hans Olav Sørumengen 2020-2021 

 Hampus Valfridsson, varamedlem 2019-2020 

  

  

Representantskapet: 

 Knut E. Kaalstad, æresmedlem 

 Sverre Langeng, æresmedlem 

 Roar Tollefsen, æresmedlem 

 Rolf Nyborg, æresmedlem 

 Roar Hansen, æresmedlem 

 Paul Johansen, æresmedlem 

 Bjørn Håvelsen, æresmedlem 

 Berit Langeng, æresmedlem 

 Øivind Juul Nilsen 2019-2023 

 Gunnar Olsen Skar 2019-2023 

 Kåre Nordgård 2018-2022 

 Per Øivind Ask 2018-2022 

 Helge Otto Johansen  2017-2021 

 Thorgeir Gustavsen  2017-2021 

 Jostein Toresen 2016-2020 

 Tor Andreassen 2016-2020 

 Jan Ivar Larsen 2018-2019 Gjenvalg, Jan Ivar Larsen 2020-2024 

 Truls Hafslund 2019 Gjenvalg, Truls Hafslund 2020-2024 

  

 

 Sportsfisker’n: 

 Tor Andreassen, redaktør 2019-2020 

 Ikke valgt, sekretær 2019-2020 Ny 2020 

 Knut E. Kaalstad, kasserer 2018-2019 Gjenvalg, Knut E. Kaalstad 2020-2021 

 Ikke valgt, annonser 2019-2020 Ny 2020 

 Knut E. Kaalstad, layout 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, trykker 2018-2019 Gjenvalg, Knut E. Kaalstad 2020-2021 

  

 

  

Søltjørnkomitèen: 

 Hans Petter Nyhus 2019-2020   

 Sten Skare 2018-2019 Gjenvalg, Sten Skare 2020-2021 

 Lloyd Arne Nilsen 2019-2020   

 Hans Olav Sørumengen 2019-2020   
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Tillitsvalgte, innstilling til a rsmøte 2020 
 

Tillitsvalgte etter siste ekstraordinære årsmøte   Valgkomiteens forslag til årsmøtet 

 

Vrangenkomitèen: 

 Paul Robert Sørli  2018-2019 Gjenvalg, Paul Robert Sørli  2020-2021 

 Unni Veiby  2018-2019 Gjenvalg, Unni Veiby  2020-2021 

 Roger Aune  2018-2019 Gjenvalg, Roger Aune  2020-2021 

  

 

Huskomitèen: 

 Berit Langeng, leder 2019-2020   

 Lillian Nyborg, kasserer 2018-2019 Ny 2020-2021 

 Lars Dahl flyttet (ny ikke valgt) 2018-2019 Ny 2020-2021 

 Øivind Juul Nilsen 2018-2019 Gjenvalg, Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 Rolf Nyborg 2018-2019 Gjenvalg, Rolf Nyborg 2020-2021 

 Ikke valgt 2019-2020 Ny 2020 

 Ikke valgt 2018-2019 Ny 2020-2021 

 Ikke valgt 2019-2020 Ny 2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2019-2020 Ny 2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2018-2019 Ny 2020-2021

  

  

Vannmiljøutvalget:  

 Petter Øijord 2018-2019 Gjenvalg, Petter Øijord 2020-2021 

 Borgar Pedersen 2018-2019 Gjenvalg, Borgar Pedersen 2020-2021 

 Hans Støvern 2019-2020   

 Øivind Juul Nilsen 2018-2019 Gjenvalg, Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 John Tollefsen 2019-2020   

 

    Styrets forslag til årsmøtet 

Repr. til DOFA's årsmøte: 

 Styret velger representanter 2019  2020 

  2019  2020 

  2019  2020 

  

Repr. til NJFF- Buskerud's årsmøte: 

 Espen Avdal 2019  2020 

 Eigil Jensen 2019  2020 

 Kristoffer Jacobsen  2019  2020 

  

  

    Valgkomiteens forslag til årsmøtet 

Revisorer: 

 Morten Berger 2018-2019 Ny, Eigil Jensen 2020-2021 

 Ikke valgt 2019-2020 Ny 2020 

 Kristoffer Jakobsen, vararepr. 2019-2020   

  

    

   Komiteenes forslag til årsmøtet 

Valgkomitè: 

 Medlem, Fra Invicta, ikke valgt  2019 Fra Invicta 2020 

 Medlem, Fra Fiskestell, ikke valgt  2019 Fra Fiskestell 2020 

 Medlem, Fra Havfiske, ikke valgt  2019 Fra Havfiske 2020 
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Et av våre trofaste medlemmer og mangeårig medlem av hus-

komiteen har falt bort. Lillian døde 11. januar nær 73 år gam-

mel og etter å ha slitt med mange års sykdom. 

Lillian ble medlem hos oss i 1991 og ble straks med i huskomi-

teen. Allerede for driftsåret 1997 ble hun valgt som kasserer i 

denne komiteen, et verv hun har hatt alle årene frem til sin 

død. 

Lillian var ikke av dem som ropte høyest men tvert imot gikk 

stille i dørene. Hun var alltid å stole på og vi vanlige møtedelt-

akere kan se tilbake på utallige serveringer på møtene våre og 

alltid et hyggelig smil. Ikke minst på årsmøter hvor hun alltid 

var til stede. 

For sin store innsats ble hun også under foreningens 70 års 

jubileumsfest i 2005, tildelt foreningens hederstegn med di-

plom. 

Lillian vil bli savnet som en ualminnelig hyggelig person og 

våre tanker går til Rolf og hans familie. 

Knut Erik 

 

 

 

 

Lillian Nyborg til minne 

 

 MEDLEMSTILBUD 

Husk a  benytte rabatter og tilbud du har som 

medlem av Drammens Sportsfiskere 

• NOROCO — Sportsfiskeutstyr 
Øvre Eikervei 6  

• Urmaker Roll Hansen 
Nedre Storgate 13 

• Optiker H. Henriksen 
Strømsø Torg 7 

 

• Søltjørnhytta 
Egen hytte Hardangervidda øst 

• Vrangenhytta 
Egen hytte Drammen nordmark 

• Portør 
Sjøfiske ved Kragerø 

Hytter kan nå bestilles på vår nettside ”drammenssportsfiskere.no” eller ved fremmøte på 

klubbhuset. Vi minner om fordelene du også kan benytte deg av som medlem i Norges Jeger 

og Fiskerforbund. 

Styret 
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80 År 

Kirsten Søby Nielsen 24. februar 

Østre Kjennervei 14, 3420 Lierskogen 

 

75 År 

Torjus Berge 16. mars 

Pukerudveien 47, 3048 Drammen 

 

70 År 

Hans Øivind Opsahl 14. februar 

Vismutveien 6, 3420 Lierskogen 

 

Trond Helland 19. februar 

Blårevstien 32, 3033 Drammen 

 

Olav Rinde 7. mars 

Nordskogen 2 D, 3188 Horten 

 

Paul Sagberg 7. mars 

Kastanjeveien 12 E, 3022 Drammen 

 

60 År 

Hans Olav Sørumengen 18. mars 

Vestsideveien 23, 3404 Lier 

 

50 år 

Tor Henry Langerud 15. mars 

Hotvetveien 86, 3018 Drammen 

Terminliste for mars - april 
 

Dato Hendelse Tid Sted 

Mars 

03 Møte styret/representantskapet 18:00 Klubbhuset 

 Årsmøtet i DS 19:00 Klubbhuset 

 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

19 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

25 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

26 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

    

April 

02 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

16 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

23 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

 Vårmøte Fiskestell 19:00 Klubbhuset 

25-26 Fluekastekurs Invicta 10:00 Sølfastøya 

29 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

30 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 
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ØVRE EIKERVEI  6, 



40 

 

 

 

 

 

 
På vårt bilgummiverksted får du utført hjulservice på alt fra trillebår til anleggs-maskiner. 

Vi tilbyr også dekkhotell og felgretting. 

Vi utfører hjulstillingskontroll på personbiler, SUV og varebiler. 

Våre fagfolk har fagbrev og lang erfaring. 

For våre kontokunder tilbyr vi 24-timers service, og har utrykning med fullt utstyr i servicebil. 

Returadresse: 

Drammens Sportsfiskere 

Postboks 335 

3001 Drammen 


