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85 År 

Roar Tollefsen 4. mars 

Brinken 35, 0654 Oslo 

 

80 År 

Øistein Fagerhus 7. april 

Lønnerudveien 9, 3030 Drammen 

 

50 År 

Ronny Langset 7. april 

Røyseplassen 12, 3033 Drammen 

Da har vi startet på et nytt år med nye utfordringer. 1.1 ble Drammens Sportsfiskere 

en frittstående forening uten tilknytning til NJFF, eller andre hovedorganisasjoner. 

Hva dette vil medføre på antall medlemmer vet vi ikke. Kanskje stopper nedgangen i 

medlemsmassen eller så øker den.  

Mest sannsynlig vil vi miste flere umiddelbart, men kan håpe at billigere kontingent 

kan bringe flere nye. Skal vi få til det, må det betydelig innsats og ikke minst et for-

bedret tilbud til medlemmene våre. 

I tillegg må det arbeides hardt på sosiale medier som FB, Instagram etc. til å pro-

motere foreningen. Vi som fortsatt er med, må også bruke disse kanalene for å mar-

kedsføre foreningen.  

Det kommende årsmøte vil være viktig, og vi håper at flere nye vil være med å dra 

lasset i styret. 

For oss i redaksjonen er også vi kommet til det punktet at vi dessverre ikke lengre 

kan trykke og sende ut 5 nummer av Sportsfisker´n lengre. Vi klarer ikke å hente inn 

nok penger på annonser til å dekke kostnadene, og vi må derfor i løpet av våren ta 

en avgjørelse på hva og hvordan og om vi skal fortsette med Sportsfisker´n. Mest 

innlysende vil være å gi det ut digitalt, men dette vil vi komme tilbake med når vi har 

fått diskutert saken internt og sammen med styret. 

Som dette nummeret viser har det tross alt vært noen grupper som har holdt bety-

delig aktivitet, og vi må bare berømme ikke minst fiskestell som har klart å gjennom-

føre nærmest fullt program på tross av pandemi.  

Innhold 
Innkalling til årsmøtet side 4 

Årsberetninger side 4-27 

Regnskaper side 28-33 

Innkomne forslag side 34-35 

Valgkomiteens forslag side 36-37 

Kontaktpersoner side 38 

 

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:  

Medlemskap i DS  

Dersom du har gått glipp av innbetalings-

informasjon for årets kontingent, og ikke 

har fått betalt denne, kan du benytte 

følgende:  

Konto: 9015.16.79861 merk innbeta-

lingen med ditt navn. Du kan også be-

nytte VIPPS nr.: 106765  

199,-  Junior (0-25 år) 

499,-  Senior (fra 25 år) 

399,- Pensjonist/Uføremedlemskap 

899,- Familiemedlemskap (to voksne + 

barn) 

Medlemskap i Invicta er inkludert i ordi-

nær kontigent  
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Innkalling til a rsmøte 
 

Medlemmer i Drammens Sportsfiskere innkalles med dette til det 86 ordinære årsmøte, som på 

grunn av smittesituasjonen mest sannsynlig avholdes som nettmøte torsdag 15. april 2021 kl. 19.00. 

Følg med på vår nettside med forklaring om deltakelse eller om det blir endringer. 
 

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 

                  Styrets beretning for 2020 

Styret 

Styret i DS har i denne årsmøteperioden bestått av medlem-

mene i fluegruppa Invicta. Da styret ikke er valgt på forening-

ens generalforsamling, selv om generalforsamlingen tilsluttet 

seg denne løsningen, er styret å beregne som et interimsstyre 

som ble utpekt til å lose foreningen gjennom utmeldingen fra 

NJFF. Styret konstituerte seg selv (med unntak for Eigil Jensen 

som tok gjenvalg på årsmøtet) Styrets arbeidsperiode har vært 

fra årsmøtet i september frem til årsmøtet torsdag 15.04.21.  

Leder Hans-Petter Nyhuus 

Nestleder Kristoffer Jacobsen 

Kasserer Eigil Jensen 

Sekretær Jarle Fredagsvik 

Styremedlem Atle Blegeberg 

Styremedlem Robert Skoczylas 

Styremedlem Roy Ingar Hansen 

Styremedlem Håvard Paulsen 

 

Medlemstall pr. 21.03.2021: 291 

Medlemslistene til DS er importert fra NJFFs medlemsregister 

før utmelding. Listene er beskjedent vedlikeholdt, og kon-

taktinformasjon til mange av medlemmene mangler, eller er 

foreldet. 

Hvordan kommunikasjonen med medlemmene via NJFFs løs-

ninger har fungert er usikkert. I beste fall mangelfullt. Styret 

har siden årsmøtet i september jobbet med å ajourføre listene 

og oppdatere kontaktinformasjon så langt det er mulig, dette 

er et arbeid som styret fortsetter i 2021. Av det totale antallet 

medlemmer, er det bare 103 som vi har lykkes med å kontakte 

elektronisk. 

Æresmedlemmer 

Per Øivind Ask, Roar Hansen, Bjørn Håvelsen, Paul Johansen, 

Knut Erik Kaalstad, Berit Langeng, Sverre Langeng, Rolf Nyborg 

og Roar Tollefsen. 

Utdrag fra styrets arbeid. 

Styret har fungert siden årsmøte i september 2020, aktiviteten 

er preget av situasjonen i samfunnet.  
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Etablering av nytt medlemsregister - Styreweb 

Drammenssportsfiskere har begynt å benytte en portal for 

foreningsadministrasjon levert av styreweb.com. Portalen 

forenkler administrasjon av medlemsregisteret, medlemsfak-

turering og medlemskommunikasjon. Det er viktig at vi har 

oppdatert informasjon om medlemmenes epost og telefon-

nummer slik at foreningen kan kommunisere med alle våre 

medlemmer 

Fluegruppa Invicta har benyttet løsningen i en årrekke og er 

meget fornøyd. Foreløpige erfaringer viser at dette fungerer 

bra for DS i sin helhet også.  

Overgangen til eget medlemsregister har fungert forholdsvis 

smertefritt, styret har jobbet en del med dette – et fungeren-

de medlemsregister er litt av grunnmuren i en forening.  Auto-

matiserte rutiner mht. innmelding og oppdateringer er et stort 

steg i riktig retning når det gjelder mindre administrasjon og 

oppfølging.  

Økonomi 

En av de viktigste oppgavene for styret i 2020 var å få kontroll 

på økonomien så fort som mulig.  Gjentagende driftsunder-

skudd gjennom flere år visste et akkumulert underskudd på 

flere hundre tusen kroner.  Regnskapet for Drammens Sports-

fiskere i 2020 er i så måte mer hyggelig lesing enn på lenge, 

det viser et overskudd på litt over 18 000.- kroner. 

Noe av grunnen til overskuddet faktisk takket være koronasi-

tuasjonen, som våren og sommeren 2020 sendte nesten hele 

Norge ut på tur i skog og mark.  Fiskestell sine inntekter av 

solgt fiskekort gikk rett til himmels i 2020, noe som resulterte i 

40 000.- i fiskekort inntekter til DS.  I driftsåret 2019 hadde vi 

også en stor utgift med utskiftning av kloakk-pumpe, samt at 

det blei utbetalt styrehonorarer.  Disse utgiftene har vi ikke 

hatt i 2020.   

Vrangen-komiteen 

Styret har jobbet sammen med Vrangen-komiteen for å forbe-

rede oppstart av utleie av hytta til våre medlemmer.  Hytta har 

blitt meget fin,-  en kjempeinnsats har blitt lagt ned i arbeidet 

av komiteen. Styret passer samtidig på å rette en stor takk til 

komiteen for en fantastisk innsats! 

Siste forberedelser mht. utleie våren 2021 legges nå i disse 

dager.  

Booking kalender på medlemstilbud 

Styret har i løpet av høsten innhentet to tilbud fra tilbydere av 

webbaserte booking kalendere for utleie av våre hyttetilbud 

på Vrangen og Søltjørna.  Vi har vært i dialog med tilbydere av 

elektroniske bookingløsninger for å finne en enkel og oversikt-

lig løsning for utleie og betaling, og har valgt en samarbeids-

partner for dette.   I fremtiden vil det være mulig å se i sanntid 

om hytta er ledig, eller opptatt, og leie og betale online.  Dette 

betyr bl.a mye administrasjon for hyttekomiteer med henhold 

til utleie, samt et bedre tilbud til våre medlemmer som enkelt 

kan følge med når det er ledig og booke seg inn og betale med 

engang.   

Det er også mulig å lage samme type løsning for booking av 

klubbhuset, her må vi først ha noen samtaler med hus-

komiteen for å få til dette.  

Sportsfisker’n 

Styret har startet dialog med styret i Sportsfisker’n for å se på 

fremtiden til avisa. Det er ikke til å legge skjul på at den koster 

oss en del å trykke og gi ut i papirform.  Styret vil se på alter-

native løsninger fra 2022, hvor bl.a DS sin webside vil være det 

prioriterte medium og kanal for kommunikasjon med våre 

medlemmer.  Sportsfisker’n ønsker vi over på en digital og 

elektronisk utgave, og med et meget begrenset opplag i papir-

form.  Arbeidet med dette og dialogen med redaksjonen i 

Sportsfisker’n fortsetter i 2021. 

Webside oppdatert 

Foreningens websider oppdateres kontinuerlig med saker som 

kommer webmasteren i hende. Dessverre har koronaens lave 

aktivitetsnivå også ført til at det er færre aktiviteter i forening-

en, og derfor også færre saker som kommer inn.  Saker som 

tidligere bare er blitt publisert i Sportsfisker’n er i perioden 

blitt formatert og publisert i et elektronisk format som har blitt 

delt via nettsidene våre. Dette har gitt oss mange treff på in-

ternett og god publisitet. 

Innmeldinger er nå helautomatisert via eget skjema på nettsi-

dene. Medlemsregisteret oppdateres automatisk og betaling 

skjer med kort ved innmelding. Vi har allerede fått flere nye 

medlemmer via dette skjemaet.  

Sosial medier 

Styret arbeider med en kommunikasjonsstrategi for sosiale 

medier, som også vil ta for seg hvilke plattformer vi skal være 

til stede på. Foreløpig har vi ikke kommet helt i mål med dette 

arbeidet, men om alt går etter planen vil resultatet være en 

helhetlig plattform for verving og medlemskommunikasjon. 

Styrets appell. 

En viktig forutsetning for at Drammens Sportsfiskere fortsatt 

skal være aktiv og bli en bedre forening for medlemmene, er 

at flere påtar seg verv og stiller opp på aktiviteter og treff. Vi 

håper at flest mulig av våre medlemmer stiller opp på disse, 

både som aktive deltagere og med på å arrangere disse. Aktivi-

tetene på huset krever også en innsats i Hus-komiteen, og det 

etterlyses frivillige kandidater fra alle grupper for å hjelpe til 

med dette viktige arbeidet.  

Når samfunnet åpner opp igjen, og vi kan oppta normal drift 

av foreningen igjen håper styret på økt aktivitet på klubbhuset 

igjen 

Takk til 

Styre retter en stor takk til alle tålmodige medlemmer, som 

fortsatt er med oss og er ivrige på å komme i gang igjen.  Ko-

miteer og utvalg har etter beste evne gjort det beste ut av 

situasjonen, vi veit det har vært planlagt arrangementer, men 

dessverre har de aller fleste måttet avlyses.  Takk til alle tillits-

valgte som står hver dag, og alle mannskaper som har nedlagt 

et stort arbeid i året som har gått.   Så krysser vi fingra og hå-

per at vi snart er tilbake for fullt i løpet av 2021.  
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1 Innledning 

2020 ble et spesielt år grunnet korona-pandemien, men vi fikk 

alikevel gjort mye feltarbeid både i Drammensmarka og for 

Statskog som denne årsberetningen viser. Fiskekonkurransen, 

Småtråkk ved Eiksetra, Elevfestivalen og Skogdagene ble av-

lyst.  

På årsmøtet i DS-Fiskestell den 23. januar 2020 ble følgende 

medlemmer gjenvalgt for 1 år i styret: 

Ole Ellevåg - styremedlem 

Lloyd Arne Nilsen – styremedlem 

Hans Olav Sørumengen – styremedlem 

Hans Olav Sørumengen ble valgt som materialforvalter for 1 

år. 

Erik Steenberg Jonassen ble valgt som styremedlem for 1 år. 

Leder Truls Hafslund var ikke på valg. 

Kasserer Tor Andreassen ble gjenvalgt for 2 år. 

John Tollefsen ble gjenvalgt som sekretær for 2 år. 

 

2 Lederens hjørne 

Det ble et annerledes år for oss da Covid-19 slo til i mars må-

ned, men vi fikk gjort unna en del feltarbeid  likevel.  Her ten-

ker jeg på oppstart i sesongen  med tynnefiske og vannprøver 

først og fremst.  

På grunn  av pandemien, ble det ikke gjennomført noe annet 

på Engersand enn at vi ordnet gratis fisk til arrangementet 

som de skulle servere ungene til middag den ene dagen. Dette 

ble sponset av Hansen Røkeri. Til gjengjeld har det vært en 

formidabel økning i salg av fiskekort i år, og dette har kommet 

oss til gode takket være avtalen med Drammen kommune.  

Pandemien har også medført  at vi har måtte intensive-

re tilsyn/oppsyn betraktelig i marka samt at vi har måtte sette 

ut mer fisk i enkelte vann. Vi har hatt et møte med Glitrevann-

verket hvor vi informerte om vår virksomhet i Glitres nedslags-

felt. I tillegg har Glitrevannverket har gjort en utmerket  jobb 

med å rydde søppel i nedslagsfeltet i år. Her har vi noe å lære 

ved å bruke båter for å komme til steder  hvor det er vanskelig 

å komme til fra land. De har også tatt ut flere  båter som har 

ligget ubrukt i flere år ved en del vann innenfor nedslagsfeltet. 

Erik S. Jonassen tok ut vår båt som ble ødelagt 

ved Langvann for mange år siden. Vi må også bli flinkere til å 

merke redskapen vi bruker da det er lettere for allmennhe-

ten  å finne frem til rette eier. Vi har dessverre mistet noen 

ruser under tynnefisket noen ganger som andre brukere av 

marka har funnet. Dette vil lette de som oppdager utstyr til å 

finne frem til eier av utstyret.  Nå har vi innført uniform-plikt 

når vi er i marka. Dette settes stor pris på av brukere i Finne-

marka, så fortsett med  det folkens.  Vi må bli litt flinkere til å 

følge Betingelser for mannskap i Fiskestell. Da tenker jeg først 

og fremst på punkt 5 da dette letter arbeidet med å skrive 

årsberetning. Det vil også kreve dokumentasjon av hva vi gjør 

så vi har noe å vise frem for våre arbeidsgivere. Det jobbes 

med å få til en løsning på bomnøkkel-problematikken i marka 

både fra Glitrevannverket og Statskog sin side. Dette har vært 

en gjenganger i flere år, så vi får håpe. Under yngeltellingen i 

år fikk vi et positivt svar på vårt arbeid med bekkerestaurering 

gjennom flere år. Det var gledelig. Krepsefiske i Blektjern ble 

gjennomført, mens de to andre vannene Landfalltjern og 

Klopptjern var stengt i år også.  Vi var to representanter fra 

Fiskestell, John Tollefsen  og undertegnede, som tok seg av 

dette de tre dagene som var åpnet for krepsing. Vi hadde også 

i år med oss en representant for Drammen Kommune: Lise 

D. Häusler. Vi har i tillegg satt opp en gapahuk for Statskog, 

samt helt på tampen satt opp nytt gjerde  på Lelangsplassen.  

Takker alle som har vært  med og gjort en fantastisk jobb. En 

stor takk til Olav Fossli som stiller opp for oss når vi trenger 

det. Jeg retter også en stor takk for samarbeidet med Stat-

skog, Glitrevannverket og Drammen kommune.  

Truls Hafslund 

 

3 Mannskapsliste 

Nye medlemmer i DS-Fiskestell: Kjell Røvik 

De som ikke har vært aktivt med i Fiskestell er strøket fra 

mannskapslista. Antall aktive medlemmer er 40. Se kap. 15.1. 

 

4 Avholdte fellesmøter 

Årsmøte på Sølfast 

Lagledermøte ved Grunnvannsbrakka 

 

5 Økonomi 

Fiskestell har de siste årene hatt gode inntekter fra Statskog 

utover årlig tilskudd. Dette er arbeid utført på Gjevlekollen, 

Fallet, oppsetting av gapahuker og nytt gjerde 

ved Lelangsplassen. I tillegg får vi tilskudd for vedlikehold – 

tilsyn på Gjevlekollen, Fallet og gapahukene. I tillegg har til-

skuddet fra Glitre vannverket økt noe, og vi har klart å få øket 

det generelle tilskuddet fra Statskog. I tillegg har vi gode inn-

tekter fra Hauern og sykkel Hauern.  

Nylig inngått avtale med Drammen kommune, hvor vi får 

Drammen kommunes andel av Fellesfiskekortet for Finnemar-

ka har også generert større inntekter enn de tilskuddene vi 

etter søknad har fått fra kommunen de senere årene.  

Vi har de siste årene grunnet god økonomi, gjort større inves-

teringer i form av nye båter, nye ruser, og annen redskap som 

det har vært et stort behov for. Vår økonomi er generelt me-

get god, og viser også i år et rimelig overskudd.  

Fiskestellkomiteens beretning for 2020 
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6 Fiskekultivering 

6.1 Krepsing 

Lagleder: John Tollefsen 

Vann: Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern 

Deltakere: Truls Hafslund og John Tollefsen 

Tidsforbruk: 36 timer 

Dato: 14. til 16. august 2020 

Drammen kommune åpnet Blektjern for krepsing fra 14. til 16 

august 2020. Truls Hafslund og John Tollefsen gikk oppsyn på 

Blektjern både fredag, lørdag og søndag kveld. I skumringen 

gikk vi rundt til alle som krepset og spurte om de hadde fiske-

kort i tillegg til å minne om reglene for krepsing. Vårt inntrykk 

var at det var god stemning blant alle deltakerne, spesielt fa-

milier med barn.  På søndag var det kun to karer som ventet 

på mørket før de skulle krepse. De hadde ikke fiskekort, men 

de lovte at de skulle kjøpe det etter å ha ladet mobilen. 

I tillegg besøkte vi Landfalltjern hver kveld etter å ha vært ved 

Blektjern og vi kjørte opp til Klopptjern på fredag kveld. På 

lørdag kveld møtte vi to karer som var på vei hjem etter å ha 

fisket i Landfalltjern. De ble minnet på at de måtte ha fiske-

kort, men det  virket ikke som de hadde det. Ellers så vi ingen 

som fisket hverken på Landfalltjern eller Klopptjern. 

Tilbakemelding 1: 

Vi var to familier som krepset i Blektjern fra fredag 14 til lør-

dag 15 august. Vi fikk til sammen 68 kreps som var over mins-

temål. Dette var vår første tur, så det vanskelig å mene noe 

om bestanden. Vi kastet ut ca. 20 stk som var under minste-

mål. De vi beholdt ser veldig fine ut. Noen er opp mot 15cm 

fra hale til tuppen av hodet. 

Vi fisket med åte av gammel biff og gammel kyllingfilet. 

Vi hadde et fiskekort for en voksen og fire ivrige smågutter. 

Vi avsluttet fisket kl. 0130 og la oss i teltene. Da vi våknet lør-

dag morgen var nesten alt åtet spist opp, så vi kunne nok fang-

et adskillig mer hvis vi hadde holdt på lenger utover natten.  

Tilbakemelding 2: 

- Antalll kreps: 42 

- Lengde: fra 9,5 cm og over. Den største på 10,5 cm. 

- Åte: makrell 

- Dato for fangst: 15. august kl. 22.00 til 16.august kl. 02.00 

 

Tilbakemelding 3: 

Vi fanget 69 kreps fra kveld 14.aug til natt 15.aug. ved Blek-

tjern. 

Vi kastet ut omlag 15 stykker som var under minstemål. 

Konklusjon. 

Vårt inntrykk ar at det var tilstrekkelig med kreps til alle som 

krepset i Blektjern. 

Vi rakk ikke å prøvekrepse hverken Blektjern eller Landfall-

tjern, men vi må få gjort det til neste år før krepsingen starter. 

Vi har i tillegg tenkt å spørre alle som krepser om vi kan ringe 

til dem etter krepsingen for å høre om hvordan det gikk. 

 

6.2 Dammyrdammen og Kårevann 

Lag: Per-Ivar Gundersen og Erland Myrvang 

6.2.1 Dammyrdammen 

Oppfisket abbor: 574 stk., totalt:  22,4 kg og snitt: 57,66 g 

Det har i 2020 vært en mer ustabil vannstand 

i Dammyrdammen. Vi måtte avslutte rusefiske noe tid-

lig pga liten vannstand.  

Det har vært mere abbor under tynningsfiske 

i Dammyrdammen i 2020. Det har vært flere forskjellige stør-

relser og ikke så mye stor abbor.   

Det kan se ut som om bestanden av ørret har økt 

i Dammyrdammen. Det er mere ørret av forskjellige størrelser. 

Har forsøkt å sjekke elva i høst, men mye vann gjorde at det 

ikke var lett å se om det var fisk på elva. Det kan se ut som om 

ørreten gyter i elva. Det er fisket fin ørret med bra kondisjon 

i Dammyrdammen. Opplysninger fra andre fiskere tilsier at det 

er tatt opp mye ørret og flere fine fisker denne sesongen.  

Det er tatt en mink i felle denne sesongen. Beveren har også 

gjort sitt inntog i elva ovenfor Dammyrdammen.  

Det er en veldig økning av besøkende rundt Dammyrdammen. 

Mye bålplasser og en del søppel er plukket rundt vannet.  

Det er også en økning med biltrafikk i området. De fleste uten 

kjøretillatelse. 

Det er gjennomført ca 50 timer med tilsyn/søppelplukking o.l. 

ved Dammyrdammen i 2020.  

Vi vil gjennomføre rusefiske i 2021 også. Vi vil vurdere å sette 

ut flere ruser i Dammyrdammen neste sesong. Det er ønskelig 

å kunne benytte elmotor under rusefiske i Dammyrdammen. 

Vannet er forholdsvis stort og kan til tider være mye vind og 

tungt å ro.   

 

6.2.2 Kårevann 

Oppfisket abbor: 382 stk., totalt: 15,2 kg og snitt: 31,65 g 

Det har i år vært omtrent samme mengde abbor under tyn-

ningsfiske som i 2019. Snittvekt har vært større i gjennom-

snitt denne sesongen enn tidligere år. Vi måtte avslutte tyn-

ningsfiske noe tidligere enn ønsket pga varmt vann. Det ble 

målt over 20°C i slutten av mai.  

Vi har fått en del ørret i rusene i år også. Det er forskjellige 

størrelser og ørreten virker å være i god kondisjon. Det er ikke 

satt ut settefisk i Kårevann denne sesongen. Det virker 

som om det er nok ørret i vannet og det vil ikke bli satt ut me-

re fisk inntil videre.  

Det er fortsatt økning i besøkende rundt Kårevann. Mye bål-

plasser og en del søppel er plukket rundt vannet. 

Det er gjennomført ca 50 timer med tilsyn/søppelplukking o.l. 

ved Kårevann i 2020.  

Vi vil vurdere om det vil bli gjennomført tynningsfiske i Kåre-

vann i 2021 også. Det er mulig vi avventer en sesong med ut-

setting av ruser.  
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 6.3 Drammensmarka 

Lagleder: John Tollefsen 

Lagsmedlemmer: Petter Øijord med flere. 

Undertegnede ba Robert Sørlie om å fotografere utløpet av 

Toblebekken for å se om den kunne restaureres til å oppnå 

mer gytefisk i Vrangen. 

Noe tid etterpå gikk lagleder, Petter Øijord og Borgar Pedersen 

langsmed Toblebekken etter å ha fått båtskyss av Roger Aune 

fra demningen til utløpet av bekken. Vi gikk også innom 

Tverråsvann og Goliaten. 

Konklusjon: 

Det er mulig å restaurere nedre del av Toblebekken ved hjelp 

av blant annet spett og talje slik at fisken kommer opp til noen 

kulper. En del gytegrus bør legges i kulpene. 

Gytegrus kan kjøres fram til Vrangen og fraktes med båt til 

utløpet av bekken. 

1,5 tonn gytegrus kan legges i utløpsbekken til Tverråsvann. 

Innløpsbekken til Tverråsvann er ikke mulig å restaurere siden 

den passerer en myr. 

Det bør gjøres tiltak i Goliaten for å fange ørekyte, spesielt ved 

gytefeltet. 

Goliaten er avhengig av settefisk intil videre. 

Robert Sørlie og Roger Aune gikk langsmed Toblebekken en 

mørk høstkveld og de så flere gytefisk. Fisken er derfor i stand 

til å komme opp bekken ved høy vannføring etter mye regn. 

Lagleder gjorde en kort befaring av innløpsbekken til Myrdam-

men som er et bynært vann hvor Fiskestell har satt ut fisk i 

mange år. Imidlertid har vannet en innløpsbekk som kommer 

fra Langmyr. 

Både bekken og bukta er svært grunne og begge har stein-

bunn. Jeg tror det er mulig å plassere gytegrus i bukta og til 

dels utløpet. Vi kan kjøre fram til vannet og frakte gytegrusen 

med båt til utløpet. 

Bekken renner over bart fjell og den ender i en liten foss med 

et par kulper ved foten av fossen. 

Bortsett fra Landfalltjern, er Goliaten det vannet i Drammens-

marka som er mest besøkt, spesielt i f.m. «frislippet» etter 

koronapandemien var det mange folk på skauen. Imidlertid 

har det vært overraskende lite søppel i marka. 

Jeg har minnet noen få sportsfiskere om at de må ha fiskekort, 

men de fleste er der for turens skyld og de fisker ikke. 

Landfalltjern er svært populært blant almenheten og der kun-

ne det vært gått hyppigere tilsyn. Det samme gjelder Blek-

tjern. 

 

6.4 Dypingen 

Lagleder :   Hans Olav Sørumengen 

Lagsmedlem : Roy Lauritsen 

Medgått timer tynnfiske : 30 t 

Oppsyn/tillsyn : 60 t 

Tynnefiske har også foregått i år. Vi begynte så fort det var 

mulig å få satt ut ruser når isen hadde begynt å gå opp. Dette 

ser vi er for tidlig, men det ble tatt opp noen abborer for det. 

Konklusjonen på dette er at det ikke er så mye abbor i vannet. 

Vi har heller ikke før fått noen mengder av abbor under tynne-

fiske. Det som er interessant, er ar vi har fått en del fin ørret i 

rusene. Vi får se hva vi gjør neste år. Det er for øvrig veldig 

mye overnatting ved vannet, spesielt  ved furuholmen nesten 

hver helg i hele sommer. Dette har medført økning på søppel-

mengden i området. Dette vannet ligger innenfor nedslagsfel-

tet til Glitre, så her er det ekstra oppsyn både fra oss når vi har 

organisert oppsyn i Glitreområdet samt Glitrevannverket 

er innom vannet på sine oppsynsturer. Vi ser det er bra med 

ørret på bekkene på høsten så rekrutteringa er god. Det ble 

forøvrig observert oter ved vannet i sommer. Dette er den 

første observasjonen av oter i Finnemarka i nyere tid etter det 

vi vet. Som sagt er vannet mye brukt av allmennheten, så her 

blir det tillsyn/oppsyn som kommer til å bli prioritert  til neste 

år. Glitrevannverket har fjernet en båt fra vannet i år, så nå er 

det kun to båter der. Den ene er vår, mens den andre er hytte-

eieren sin. 

 

6.5 Elgskottjern 

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

bjørn og Alex. 

Oppfisket ørekyte: Ca. 3500 stk 

Tynnfisket ørret: 86 stk (Overført til Langevann) 

Medgått arbeidstid: Ca. 45 timer 

Lagleder har hatt totalt 15 turer til vannet denne sesong-

en. Det har blitt plukket litt søppel og generelt oppsyn og trive-

lig samtaler med fiskere. Jeg treffer jo bare oppegående og 

hyggelige folk når jeg går oppsyn, men likevel blir det lagt igjen 

søppel. Noen tomme markbokser, et par ølbokser og plastpo-

ser har blitt fjernet fra vannkanten. Det har imidlertid vært 

mye mindre søppel i år enn tidligere sesonger. Mange fiskere 

ved vannet gjennom hele sommeren og alle bortsett fra 

en, har hatt kort i orden, og alle hadde fått fisk.  

Det har vært betydelig økning av størrelsen på oppfisket ørret 

i år. Når jeg begynte å kultivere vannet i 2011, var snittlengden 

ca. 15-18cm. Fisken er fortsatt litt slank, men det er nå helt 

vanlig med ørret på 30-35cm i løpet av en fisketur. Dette var 

utenkelig for noen år siden. Et veldig flott vann for den som vil 

ha fiskegaranti og ypperlig som et vann hvor junior kan få sine 

første ørreter uten altfor mye strev.  

Har hatt 2 runder med ørekyteruser i innløpsbekken. En runde 

i starten av juni og en runde i slutten av juni. Som vanlig er 

rusene fulle ved første tømming og antallet synker fort ved de 

neste tømminger. I Elgskottjern tynnefiskes all ørekyte i inn-

løpsbekken i gytetiden. 2 ruser i bekken fanger like mye som 

30 ruser i vannet. Har også fått en stor buorm i rusene som ble 

varsomt sluppet ut igjen. Var litt nedkjølt etter en dag i bek-

ken, men klarte seg bra.  
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Fra 22.oktober til 7.november hadde jeg 3 ruser i innløpsbek-

ken. Rusene fanget 86 stk ørret i denne perioden som ble 

overført til Langevann. Normalt ville vi også tatt en runde med 

el-fiske på høsten, men den helgen jeg hadde satt av til dette 

var det dessverre altfor mye vann.   

Artig har også vært to møter med elg og et nesten hjertein-

farkt når jeg nesten tråkket på en tiur…  

Som nevnt tidligere, får vannet hele tiden påfyll av fisk da bå-

de ørreten i Elgskott og Langevann gyter i bekken mellom van-

nene. 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. 

Vi gir oss imidlertid ikke. Vi er nå på god vei til å gjøre vannet 

attraktivt for den jevne fisker så vi står på med uforminsket 

styrke også neste år. 

 

6.6 Langevann 

Team: Erik og Simen Steenberg Jonassen   

Utsatt ørret: 86 stk (Overført fra Elgskottjern)  

Medgått arbeidstid: Ca. 30 timer:   

Arbeidet med vannet har bestått i 5 turer med oppsyn/

søppelplukking. Mye mindre søppel enn tidligere, men fortsatt 

er det unødvendig mye som blir lagt igjen av besøkende ved 

vannet.   

Møtt fiskere ved to anledninger. Den ene hadde fått 2 fine 

ørret ca. 400g og knallrøde i kjøttet, den andre hadde ikke fått 

noe. Personen som hadde fått fisk, hadde fiskekort i orden, 

personen som ikke hadde fått fisk hadde ikke kort i orden, 

men lovte å ordne dette så fort han kom til bygda.  

Simen med kamerater prøvde fluestanga ved en anledning og 

resultatet var 1stk 900g, 1stk 700g og 1stk 400g.   

Ørreten blir veldig fin og feit i vannet.  

Vi overfører fisk hvert år, men vannet tåler tydeligvis utsett av 

mer fisk enn hva vi har klart å overføre. Målet neste år er å få 

overført min. 150 stk fra Elgskottjern.  

Den 17.oktober var det stamfiskedugnad 

på Vranglebekken og Sandungselva. Etter hoved- dugnaden 

samles en liten gjeng for ytterligere jobb på Langevann. Takk 

til de som deltok.   

Lagleder hadde på forhånd kjørt opp et lass med gytegrus til 

parkeringsplassen. Vi skuffet grus i bøtter og fylte lasteplanet 

til Hans Olav fullt. Kjørte bilen ned til vannet og lastet grus-

bøtter over i båt. Rodde over til utløpet av vannet og la ut gy-

tegrusen i utløpet hvor vi året før hadde klargjort ved å fjerne 

alle skarpe steiner/røtter etc. Det gjenstår en tur til med gyte-

grus som vi tar til neste år.   

En uke etter utlegg av gytegrus var lagleder på plass for å se på 

resultatet. Observerte 7 store ørret over og rundt den nylig 

utlagte grusen. En stor hannfisk på ca. 45 cm dominerte på 

gytefeltet og jaget heftig. Gøy å se at ørreten tok i bruk gyte-

grusen umiddelbart.   

Kanskje kan dette tiltaket føre til at færre fisk slipper seg ut på 

utløpsbekken i gytetiden og blir værende igjen i vannet. Vi 

håper også at dette gjør sitt til at noen ørretyngel klekkes i 

vannet slik at overføring kan reduseres. Siden det er ørekyte i 

vannet er antagelig overlevelsen minimal, men forhåpentligvis 

overlever noen.  

Det er muligheter for å grave ut innløpsbekk til vannet. Håper 

at dette kan komme på plan for fremtidige prosjekt.  

 

6.7 Flaggervann 

Lagleder: Håvard Sveen 

Året 2020 vil ikke gå i glemmeboken.  

Aldri før har jeg sett så mange mennesker på skauen. En helg i 

juni telte jeg ikke mindre enn 6 telt og 3 hengekøyer 

rundt vannet. Det var ikke vanskelig å høre at det var folksomt 

når jeg rundet kollen fra Sponevollen. Fint at folk tar seg ut i 

skogen, men i år ble det i overkant mye. En søppelsekk med 

diverse skrot har det nok blitt. Ikke nok med det, men no-

en fehuer fant ut at å «drite» midt i stien var flott! Dette så jeg 

ved flere anledninger, ikke bare rundt Flagervann.  

Vannet har virkelig fått flott ørret! Utenom tilsyn har jeg hen-

tet vannprøver og båret opp ørret.  

 Håvard  

 

6.8 Guritjern 

Lagleder: Ole Ellevåg 

Har utført 4 røktinger på Guritjern i år, og det 

ga ca 1934 stk abbor med en snittlengde på 13cm og ca 10l 

rogn og 5 slanke ørreter. Det ble satt ut 57 stk ruser. 

 

6.9 Glitre 

Lagleder: Truls Hafslund  

Lagmedlem: Borgar Pedersen  

Laget og andre fra DS Fiskestell har gjennomført 83 tilsynstu-

rer med til sammen 232 timer.  

Utsett av 3-somrige ørret den 2. mai. Disse ble ikke finneklip-

pet.  

2020  2019  2018  2017  2016  2015   2014  2013  2012  2011  

86 stk 
6-
35cm  

99 stk 
6-
28cm  

35 stk
  6-
26cm  

75 stk 
 6-
35cm  

114 stk
 6-
20cm  

150 stk 5
-15cm  
39 stk 
15-25cm  

23,9cm
  

21,0cm  20,4cm  18,5cm
  

2020  2019   2018  2017  2016  2015   2014  2013  2012  2011  

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

2020  2019  2018  2017  2016   2015   2014  2013  2012  2011  

3500  3800  4000   4800  6000  4700  7500  8000  7400  4200   

Tabell K-faktor ørret 

Tabell oppfisket ørekyte 

Antall og størrelse på overføringsfisk 
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Stamfiske: Det ble i år hentet gytefisk både fra Vranglebekken, 

Sandungselva og Langvannsbekken ved Bordvika.  

På grunn av koronapandemien som kom i mars, har mennes-

kelig aktivitet i Glitreområdet økt betraktelig. Dette har også 

ført til flere overnattinger og ulovlig motorisert ferdsel. Som 

følge av dette har vi intensivert tilsynsarbeidet i nedslagsfeltet, 

der både Glitrevannverket og vi har plukket søppel.  

Vannstanden i Glitre har vært forholdsvis stabil og høy gjen-

nom sesongen. Dette har vært gunstig for fiskestammene. Bra 

vannstand i tilløpsbekkene ved Glitre gjennom sesongen har 

medført god produksjon av ørretyngel, noe våre undersøkel-

ser bekrefter.  

Noen spesielle hendelser i rapporten fra tilsynet:  

17.4.: En lavvo var satt opp på Langodden ved Mørkbråtan. 

Informasjonsfolder levert. Lavvoen ble demontert og fjernet.  

18.4.: To telt ved Glitreplassen var satt opp av to personer fra 

Geithus. De skulle se på orrfugl på isen. Informasjonsfolder 

levert.  

To personer i en bil uten kjøretillatelse ved Bordvika.  

24.4.: Vi ble informert av en fisker om et bål med tre store 

trestokker som brant ved Langodden på Mørkbråtan. Ingen 

personer å se. Bar bakke med tørr vegetasjon kunne tatt fyr. 

Bålet ble slukket.  

25.4.: En motorsyklist med stor motorsykkel lå i gapahuk 

(telt) ved Langodden på Mørkbråtan. Han fikk informasjonsfol-

der og dro deretter fra området.  

25.4.: Tre telt på Tajehallen, to mopeder og to store motorsyk-

ler. Berusede personer hadde overnattet på stedet. Informa-

sjonsfolder ble levert.  

7.5.: En seks-hjulet ATV forsøkte å komme seg inn veien til 

Himmerikestjern, men måte gi opp grunnet 50 cm snø på vei-

en.  

31.5: Tilsynsrunde sammen med en representant fra Glitre-

vannverket – Svein Kjenner i Glitreområdet. Flere telt og 

hengekøyer observert ved vannene i nedslagsfeltet. 30 biler 

parkert ved Ulevann. Ved Glitre overnattet 5 personer ved 

Båthuset. Vi snakket med personer som hadde overnattet i 

telt og hengekøyer, både ved Dypingen, Sandungen og Glitre, 

samt et ektepar ved bommen mot Krokstadelva.  

1.6.: Et ungt par teltet ved Støa. Disse kom fra Sjåstad. Infor-

masjonsfolder ble utdelt.  

3.7.: En bobil parkert nedenfor Glitreplassen. Bilde med 

reg.nr. sendt til Gro Løten i Statskog.  

10.7.: En flokk på 63 storfe gikk langs veien ved Glitreplassen.  

22.7.: Et levende lam fra Modum lå i veikanten ved Gørbuvika 

full av fluer og fluelarver. Vi tok kontakt med beitelaget, som 

ga beskjed til eier.  

4.8.: Et organisert lag med mange ungdommer med traktor og 

tilhenger var på vei til Glitre. Disse ble stanset rett før dem-

ningen og informert om reglene for Glitre. Ungdommene 

snudde og ville kjøre ett annet sted.  

8.8.: To ungdommer fra Mjøndalen hadde slått opp telt ved i 

Hundvika ved utløpet av Sandungselva. De tok ned leiren da vi 

kom på morgenen. De fikk informasjonsfolder.  

20.9.: Et telt ved Trulsodden. Et ungt par med hund. Informa-

sjonsfolder gitt.  

28.9.: Glitrevannverket ble gitt beskjed om en massiv bro av 

tømmer og jord over øvre del av Guritjernsbekken. Broen var 

anlagt og brukt i forbindelse med tømmerkjøring. Broen var på 

vei til å bli en demning som begynte å stoppe vannstrømmen. 

Vi åpnet opp for vannet ved å fjerne en del kvister og stokker 

som delvis tettet bekkeløpet under broen.  

 

6.10 Lelangen 

Lagleder: Jan Erik Nielsen 

Lagmedlemmer: Ronny Hansen og Øyvind Bjerknes 

Oppfisket abbor: 21.0 kg 

Det ble kun to røktinger dette året pga snø i veien. 216 stk, 

totalt 8,150kg, snitt på 37,7g, og det er en bedring. Lite rogn, 

men noen fine ørreter som svømmer videre. Vi må prøve å få 

lagret rusene her oppe på et vis, ellers må vi ta det med ski på 

beina. 

Det er bra med folk som fisker og overnatter, tydeligvis et po-

pulært vann. 

Øyvind Bjerknes utførte også tynnefiske med følgende resulta-

ter: Antall: 283 stk, 12,85 kg totalt og 45,0 g snitt. 

 

6.11 Svarttjern 

Kun vannprøver, 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. 

Bruken av marka har i år eksplodert pga Covid-19. Dette gjel-

der også for Nordområdet, hvor det særlig i helgene har vært 

mye besøk rundt de fleste vannene og marka generelt. En kon-

sekvens av dette blir selvsagt slitasje og beskatning på fiskebe-

standen. Søppel har det vært forbausende lite av, men vi har 

alltid en pose i sekken hvis vi finner noe. Det ble i år satt ut 

noe mer fisk i enkelte vann for å opprettholde en jevn bestand 

og for å møte det økende presset vi har. Det er ingen tvil om 

at Finnemarka og Nordområdet har blitt populært, både når 

det gjelder fiske og rekreasjon. Vannprøver tatt både vår og 

høst. Demningen på Store Bumla har igjen blitt reparert og 

vannet har steget, vanskelig å si hva dette vil ha å si for fisket. 

Ingen spesielle hendelser å melde om for området. 
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6.13 Bekkene ved Glitre  

Lagleder: Borgar Pedersen 

Lagmedlem: Truls Hafslund 

Flere mannskaper deltok 

Medgåtte timer: 78 

Se også stamfiske kap. 6.9 i rapporten fra Glitre og telling av 

ørret kap. 9.4. 

Vannføringen har i løpet av sommeren stort sett vært bra. 

Dette har gjort at yngelproduksjonen av ørret på bekkene har 

vært god, noe yngeltellingen viser. Bekkene og nedslagsfeltet 

har forskjellig størrelse og beskaffenhet, noe som påvirker 

yngelproduksjonen. Tilstrekkelig vannføring og riktig pH, helst 

på ca. 7, er grunnleggende viktig. Hvorvidt ørekyte har tilgang 

til gytebekken er av stor betydning, da denne nærmest kan 

rense bekken for ørretrogn og nyklekt yngel. Årlig kartlegging 

og av yngelproduksjonen 0+ (ørretunger født i år) med el-

apparat i september gir oss sammenligningsmuligheter over 

tid. Det hadde regnet i lang tid før yngeltellingene den 7., 20. 

og 27. september.  

Vannstanden i bekkene var derfor godt over middels høy, noe 

som gjorde det noe vanskelig å fange og å telle ørretyngel. 

 

6.13.1 Sandungselva 

Yngeltellingen viste at det har vært stor produksjon av ørret-

unger på elva i år. Ganske sikkert den største på mange år. I 

tillegg til god vannføring gjennom sesongen, har de restaurer-

te gyte- og oppvekstområdene med gytegrus og kulper osv. 

(2008-2012) bidratt til å øke produksjonen. Dette på tross av 

at vi har et problem med ørekyte på elva. Det har også vært 

positivt for yngelproduksjonen at vi i 2019 ikke tok stamfisk og 

ørretrogn fra Sandungselva som i tidligere år. 

Vi fanget en liten ål mellom oset ved Glitre og brua. 

 

6.13.2 Guttebekken 

Bekken og dammen ved Sandungselva, der brakka vår sto, ble 

for ca. 10 år siden restaurert av undertegnede og sønn Mattias 

Aleksander Pedersen-Estrada og fungerer som et oppveksom-

råde for ørret. Ørret observert ved flere anledninger, senest i 

sommer.  

 

6.13.3 Guritjernsbekken 

Bekken har i år hatt en stor produksjon av ørretunger på grunn 

av gunstige vann- og værforhold. Denne bekken er ikke tidlige-

re blitt ødelagt og rettet ut i forbindelse med tømmerfløting 

eller annet. Bekken har derfor mange naturlige kulper med 

store steiner, som gir ørretyngelen et sted å leve på. Ørekyte-

ne kommer seg ikke oppover i bekken fra Glitre på grunn av 

kulper som vannet faller ut av med forholdsvis stor hastighet, 

særlig i den nedre delen. Det anbefales restaureringstiltak i 

form av flere kulper med store steiner og gytegrus for å kunne 

øke rekrutteringen av ørret. 

Under yngeltellingen i september oppdaget vi i den øvre delen 

av bekken, nær Guritjern, en kraftig bro av tømmerstokker, 

torv og jord. Denne var laget i forbindelse med tømmerdrift. 

Bekken var delvis begynt å bli demmet opp av kvister og stok-

ker da vi kom dit, slik at vannstanden ovenfor broen hadde 

begynt å stige. Vi fjernet hindringene så vannet fikk fritt løp. 

Melding ble omgående gitt til Glitrevannverket – som infor-

merte Statskog, slik at broen skulle bli fjernet. Broen ble fjer-

net etter kort tid. 

 

6.13.4 Langvannsbekken ved Bordvika 

Gyteørret fra Glitre går ca. 150 meter opp bekken til en kulp 

der et fossefall danner et naturlig hinder. Under yngeltellingen 

registrerte vi et påfallende lite antall yngel, på tross av at bek-

ken hadde et betydelig antall gytefisk – som ble registrert un-

der stamfisket. Grunnen til dette er at bekken har litt for stort 

fall, og dermed for stor vannhastighet, noe som gjør det vans-

kelig for småørreten å klare seg. I tillegg mangler det gytegrus 

og kulper med store steiner i bekken. Restaureringstiltak bør 

vurderes gjennomført her. Vi undersøkte bekken i et område 

ovenfor fossen, men registrerte verken yngel eller gyteørret 

der. 

 

6.13.5 Jøssjøbekken 

Det er hittil ikke gjennomført årlige tellinger av ørretyngel på 

denne bekken fordi den virker lite tilgjengelig. Blant annet er 

det anlagt et rør under veien noen få meter ovenfor Glitre, slik 

at ørreten i gytetida ikke kommer seg opp på bekken. Bekken 

har ovenfor veien en stor kulp, og deretter et lengere stykke 

med stort fall, som ørreten vil ha vansker med å forsere. Øvre 

del av bekken, ved utløpet fra Jøssjø, har noen loner og kulper 

og mulige gyte- og oppvekstområder. Bekken bør undersøkes 

nærmere og restaureringstiltak vurderes. 

Vi telte fisk i denne bekken i 2015 og vi fanget 42 ørret med 

lengde 3-10 cm. 

 

6.13.6 Bekk ved Støa 

Dette er en liten, nærmest ubetydelig bekk som kommer fra 

området ved Bottolfs og renner ut ved Støa. Under befaring i 

juli kunne vi observere ca. 20 stk. ørretunger i bekken bare 5-

10 meter ovenfor Glitre. Ved fisketellingen 27. september no-

terte vi 5 stk. yngel, som etter lengden å dømme var født i 

2019. Disse var nå å finne i noen kulper i bekken rett nedenfor 

veien. Trolig er liten vannstand i perioder i sommer – sammen 

med ørekyte på den nedre del av bekken årsaken til at flere 

ørretyngel ikke har overlevd. Restaurering ved å anlegge kuper 

med store steiner samt gytegrus anbefales. 

 

6.13.6 Gampedalsbekken 

Bekken kommer fra Himmerikestjern gjennom et bratt og 

ulendt terreng med fjell og stein før den renner ut i Glitre. 

Denne bekken har hittil ikke blitt undersøkt i forhold til gyte- 

og oppvekstforhold for ørret da den ligger svært utilgjengelig 

til. 
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6.13.7 Dypingbekken 

I 2017 ble det gjennomført en omfattende restaurering av 

bekken der det ble laget to store kulper med terskler, store 

runde steiner og gytegrus. Det gjenstår en del arbeid, blant 

annet å frakte runde steiner som ligger ved veien – ned på 

riktig sted i bekken. Flere gyteørret er observert i bekken i 

gytetida i 2019. Under yngeltellingen i september i år regist-

rerte vi det hittil største antall av ørretunger (0+ = ca. 5 cm). 

Disse var stort sett å finne i nærheten av ansamlinger av store 

kulestein der de hadde søkt tilflukt fra ørekytene, som ellers 

er et problem også i denne bekken. Vi registrerte også en ål på 

11 cm i bekken. 

 

6.13.8 Vranglebekken ved Dypingen 

Vi har ikke gjennomført telling av ørretyngel på denne bekken. 

Derimot har vi i oktober i år og flere tidligere år tatt ørret til 

stamfisk og til overføringsfiske her. Det er i et normalår ganske 

mye gyteørret på bekken, særlig i den øvre delen som har fle-

re kulper, store steiner og litt gytegrus av mindre god kvalitet. 

Den nedre delen av denne bekken er ganske flat og sikkert 

uinteressant for gyteørreten og for yngelen. K-faktoren på 

ørreten i Dypingen har tidligere, f.eks. i 2005, vært svært lav, 

ca. 0,7, noe som tyder overproduksjon av ørret på bekken og 

konkurranse med abboren om næringsdyr i Dypingen. Prøve-

fisket i Dypingen i 2012 viste imidlertid en gjennomsnittlig 

kondisjonsfaktor på 1,00, hvilket anses som bra. Prøvefisket i 

2019 viste en K-faktor på 0,97. Vårt arbeid med å ta ut ørret til 

stamfiske og til overføringsfiske på denne bekken må derfor 

kunne sies å ha gitt gode resultater. 

6.13.9 Glitra 

Lagleder: Borgar Pedersen 

Lagmedlem: Ole Morten Setra 

Medgåtte timer: 10 

Elva er ikke ansett som en interessant fiskelokalitet i dag, selv 

om det kanskje kan være mulig å få noen ørreter i enkelte 

kulper – hvis det er vann nok i elva. I nedbørsfattige perioder 

kan elva nærmest gå tørr ovenfor broa ved Veslesetra, siden 

alt vannet da holdes tilbake til drikkevannsproduksjon i Glitre. 

I sommersesongen i år har det stort sett vært ganske bra 

vannføring i Glitra på grunn av brukbart med nedbør. På høs-

ten var det mye nedbør og vann i elva i lange perioder. Som 

restaureringstiltak bør det blant annet vurderes å utdype kul-

per, først og fremst i den øvre delen av elva. 

 

6.14 Størrtjern 

Lag: Roger Aune og Robert Sørlie 

Vannprøve og tilsyn. 

 

6.15 Himmerikstjern 

Lagleder: Roy Lauritsen 

Medgått arbeidstid: 5 timer 

Vannprøve og tilsyn. 

 

6.16 Tretjenna 

Lagleder: Erik Steenberg Jonassen og Simen  

Medgått arbeidstid: 10 timer 

Overføingsfiske: se kap. 10.3. 

Utsett ørret: 10 stk (Overført fra Vranglebekken v/Dypingen)  

Medgått arbeidstid: Ca. 10 timer:   

3 små myrvann som blir passert på vei til Elgsskottjern og 

Langevann. Arbeidet har bestått i rydding og samtale med 

fiskere. Kun 10 små ørret 6-15cm utsatt i det midtre tjernet. 

Planlegger utsett/overføring fra Dypingen til våren.  

 

6.17 Vrangla 

Lag: Øyvind Ramberg og Tor Andreassen 

Oppfisket abbor: 1156 stk., totalt: 52,9 kg og snitt: 34,0 g 

 

6.18 Garsjø 

Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 74 timer 

Oppfisket abbor: 3492 abbor, totalt 86,35 kg, snitt 24 g 

Det har i år vært brukt 100 små/store ruser.  Overført ca 40 

ørret til Vakkertjern, plukket søppel og hatt tilsyn med gapa-

huken som har vært flittig i bruk. 

 

6.19 Løken og Vrangen 

Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 40 timer 

Oppfisket abbor: 1503 abbor, totalt 47,5kg og snitt: 31,6 g 

  2019 

  0-5 cm 6-10 cm 11-15 cm Totalt 

Sandungselva 12 40 14   

Guritjernsbekken 46 3 0   

Langvannsbekken       

Bekk Støa       

Sum: 58 43 14 115 

  2020 

  0-5 cm 6-10 cm 11-15 cm Totalt 

Sandungselva 78 275 84   

Guritjernsbekken 67 29 5   

Langvannsbekken  12 1 0   

Bekk Støa  0 5 0   

Sum: 157 310 89 556 

Yngeltelling av ørret i  bekkene ved Glitre i september 

2019 

0-5 cm 6-10 cm 11-15 cm Totalt 

1 1 0  2 

2020 

0-5 cm 6-10 cm 11-15 cm Totalt 

27 23 0  50 

Yngeltelling av ørret i Dypingbekken i september  
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Tilsyn og en del søppel plukket rundt vannet ved flere anled-

ninger gjennom året.   

 

6.20 Hvalsputten 

Lag: Turid Avdal 

Sum kultivering og tilsyn: ca. 12 timer 

Her er det gått oppsyn samt tatt vannprøver vår og høst . Det 

ble i år satt ut 50 to-somrige ørreter der i år da det er vært lite 

fisk å se. Dette går igjen på de fiskerne som har gitt tilbakemel-

ding. Her får vi observere vannet mer til neste år. En bever 

har vært på besøk ved vannet tidlig i våres da det ble obser-

vert ei lita osp som var felt med tydelige gnagespor på. Traff 

på to karer fra Asker som fisket i vannet. De hadde ligget i telt 

ved Nykjuahytta. De hadde ikke sett noe vak eller tegn etter 

fisk i vannet så de lurte på om det var fisketomt, men  det er 

det ikke.  

 

6.21 Sørsneisa og Lillesneisa 

Lag: Kjell Røvik og Anders Th Opsahl 

For mye fisk i Sør-Sneisene gjorde at vi gjennomførte 

et  tynningsfiske i månedsskiftet mai-juni.  15 stk garn med 

maskevidde 21mm ble satt ut i to netter. Det ble tatt 152 

stk ørret med lav K-verdi. Ingen av disse kunne overføres til 

andre vann, men ble benyttet til åte i minkfeller.  

I Lille-Sneisa ble det kun «test-fisket»med stang.  Også 

her ser bestanden ut til å være  for stor og fisken har lav K-

verdi, og bør vel reduseres.  

Foruten å plukke søppel, så har det vært tatt vannprøver vår 

og høst.  

Laget for Sør- og Lille-Sneisene har bestått av Kjell Røvik og 

Anders Th Opsahl. Det har medgått 55 timer til tilsyn og tyn-

ningsfiske.  

 

6.22 Damsneisa 

Lagleder: Truls Hafslund 

Her er det kun blitt tatt vannprøver vår og høst samt oppsyn. 

Dette er det vannet som det blir fisket  mest i av Sneisene 

utenom Nord-Sneisa etter at gapahuken kom opp der. Fin stei-

kefisk får du her. God smak er det også på fisken her.  

Har vært  på 8 oppsynsturer ved vannet. Traff på to karer fra 

Oslo som hadde ligget i gapahuken på Nord-Sneisa. De hadde 

fått 5 ørreter, den største på 530 g. Lite søppel v/vannet .  

 

6.23 Nordsneisa 

Lagleder: Truls Hafslund 

Her er det gapahuken som trekker til seg folk. De gangene jeg 

har truffet folk v/Nord-Sneisa er det i forbindelse  med gapa-

huken der man tar seg en matbit og fisker samtidig. Det er der 

og i nordenden av vannet det blir fisket mest. Vannprøver vår 

og høst er blitt tatt. Her er det håpom å overføre noe fisk fra 

Sør-Sneisa i 2021.  

6.24 Nordre Åsvann 

Lagleder: Truls Hafslund 

Det nordre vannet blir brukt en del da tilgjengeligheten til 

dette vannet er rett ved  veien. Her er det vært en del trafikk i 

år. Har satt ut 50 to-somrige ørreter der i år. Får følge med på 

trafikken v/vannet neste år for å se an om det trengs å sette 

fisk der neste år. Da blir det eventuelt overføringsfiske fra Sør-

Sneisa. Vannprøver vår og høst er tatt. Ikke funnet søppel der i 

år.  

 

6.25 Søndre Åsvann 

Lagleder: Truls Hafslund 

 

Her er det også fin steikefisk å få, men man kan komme over 

noen veldig mørke ørreter som smaker myr. Størst fisk jeg har 

fått der i år var en hannfisk på 570 g. Den 

var dessverre ikke noe matfisk da det smakte myr av den. Den-

ne må ha flyttet under myrtorva og bosatt seg der. Har også 

fått noen fisker der som har vært greie på smak. Dette vannet 

er det ikke gjort noe med utenom tillsyn.  

 

6.26 Sandungen 

Lag: Øyvind Ramberg, Lloyd Nilsen og Tor Andreassen 

Oppfisket abbor: 2338 abbor, totalt: 125,7 kg og snitt: 53,76 g 

 

6.27 Rotua 

Lag: Borgar Pedersen og Ole Morten Setra. 

Det er gått opp og påbegynt en``kartlegging´´av Rotua nedre 

og øvre del foreløpig. Til sammen 3-4 km. Ikke så gode forhold 

for fisk, men det kommer nok ned noen fisk ned fra det over-

befolkede Grunnvannet ved stor vannføring. Elva har variert 

vannføring fra flom til nesten uttørket. Setter man seg ned 

med en kaffekopp, kan men ellers observere både store og 

små fugler som man ellers ikke ser nede i sivilisasjonen, samt 

firfirsler krypende mellom føttene. Øvre del har holdt 23°C de 

2 siste somrene ! En annen rekord fra før var 18°C på 18 mai. 

Det er rester av en gammel demning ved Rotufossen. Sporene 

etter bosetting der er blitt helt borte i løpet av siste 50 år. 

Demningen ved Grunnvannet  er fremdeles mulig å gå over, 

nærmere Grunnvannet er det også rester etter ytterligere 2 

mindre og mer primitive demninger 

Det ble funnet et stort tilsig av jernioner fra ei lita myr, det 

som gjorde dette spesielt var at det var nesten horisontalt i 

vannkanten, stort og helt blankt som krom/nikkel før det fikk 

nok kontakt med oksygen i lufta. 

 

6.28 Gytebekker ved Lelangen 

Ansvarlig: Borgar Pedersen 

Lelangen har tre bekker som mer eller mindre kan fungere i 

forbindelse med gyting og oppvekst av ørret. Vannføring, pH, 

bekkenes beskaffenhet og om ørekyte har tilgang til bekkene 
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er avgjørende. Vannføringen i år har stort sett vært bra. Rapp-

orter fra fiskere viser at det har vært flere fangster av passe 

stor steikeørret i Lelangen i sommer, hvorav flere hadde en fin 

rødfarge i kjøttet. Sannsynlig stort fiskepress på grunn av 

mange gjester ved Lelangsplassen og stor fisketrafikk i Finne-

marka på grunn av koronasituasjonen, gjør at det er behov for 

at gytebekkene ved Lelangen produserer flere ørretyngel i 

årene som kommer.    

Innløpsbekk nr. 1 ved snuplassen 

Denne bekken er den mest produktive gytebekken ved Lelang-

en, selv om det blir produsert alt for få ørretunger her. Flere 

observasjoner gjennom sesongen viser at gytefeltene med ny 

gytegrus (fra 2017) produserer småørret (3-5 cm.). Men disse 

blir raskt uttynnet til noen få (ca. 10 stk. i år), etter at ørekyten 

har vært der og spist opp rogn de fleste ungene. Noen få små-

ørreter overlever og blir på bekken i to sesonger før de slipper 

seg ut i Lelangen. Bekken bør sperres for ørekyte med finmas-

ket netting (sikteduk) når isen er borte, og det bør settes ut 

ørekyteteiner i vannet nær bekkeutløpet og andre steder. Det 

er en fordel med høy vannstand i Lelangen, som gjør at gyte-

feltet nærmest vannet ikke tørker ut når det er lite vann i bek-

ken. 

Ørekytene kommer seg ikke opp over den lille fossen ovenfor 

gytefeltene nær vannet som nevnt ovenfor. Men, gyteørreten 

kommer seg opp på de øvre gyteområdene hvis det er stor 

vannføring. Vi observerte i sommer tilsammen fem ørretyngel 

på dette øvre området av bekken. Det bør gjøres tiltak ved å 

utbedre fossen med et par terskler og kulper slik at det blir 

mindre fall, og dermed lettere for ørreten å komme opp på 

mindre vannføring. Ovenfor fossen bør det lages noen terskler 

med kulper, store steiner og gytegrus.  

Innløpsbekk nr. 2 – ved veien 

Vi observerte ved flere anledninger i sommer ca. 20 stk. av 

årets småørret i kulpen i og området rett nedenfor veien. For-

delen med denne bekken er at ørekytene ikke kommer seg 

opp hit på grunn av naturlige terskler. Ulempene er at øvre del 

av bekken er ganske flat og åpen, slik at fugl og andre rovdyr 

lett kan få tak ørretungene. Det største problemet er at bek-

ken ofte kan gå helt tom for vann. Det skjedde også i år på 

sensommeren. Dermed ble det ikke noe ørretproduksjon på 

denne bekken i år heller. Utgraving av dype kulper, med store 

steiner i, og noe gytegrus enkelte steder, vil være mulige rest-

aureringstiltak. 

Utløpsbekk – Lelangsbekken 

Befaringer viser at det ved bekkens utløpsområde kan være 

begrensede muligheter for gyting, selv om det ikke er gytegrus 

og kulper med store steiner i på de rette stedene. I tillegg er 

ørekytene sikkert et hovedproblem her også. Bekken har en 

ganske sikker vannføring og et stort oppvekstområde for ørret 

helt nedover til Grunnvannet ved Garsjø. Vi har observert en 

og annen bekkørret på denne bekken, men det er hittil ikke 

påvist at bekken har noen mengder av nyprodusert småørret. 

De fleste eventuelle ørreter produsert på denne bekken vil 

etter alt å dømme havne nede i Grunnvannet eller i Garsjø.  

Det bør vurderes restaureringstiltak ved utløpet nær Lelangen.  

 

7 Fiskeutsett 

Utsett av 2-somrig ørret i september. 

Sandtjern:  100  

Lårvika:  50  

Søndre Pene tjern:  40  

Midtre:  40  

Nordre:  40  

Kroktjern:  40  

Bjelketjern:  40  

Flagervann:  100  

Hvalsputten:  50  

Åsvanna: 50  

Himmeriketjern:  50  

Totalt:  600  

 

Goliaten:  50  

Tjuvtjern:  50  

Gamledammen: 30 

Klopptjern:  30  

Blektjern:  50  

Landfalltjern 309 

Totalt: 519 

Glitre:  3-somrige ble satt ut ved Båthuset og Saglandsvika den 

2. mai. 

 

8 Prøvefiske 

Det konsesjonspålagte prøvefisket i Glitre skulle etter planen 

ha vært gjennomført i år siden de forrige prøvefisket var i 

2010. Fordi koronopandemien medførte forsinkelser, ble det i 

møte med Glirevannverket betsemt at prøvefisket skulle ut-

settes til 2021. 

 

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. Imidlertid har det blitt mo-

bildekning i Finnemarka og det skulle gjøre deres virksomhet 

enklere. Etter å ha fått utlevert universalnøkkel, ble den levert 

tilbake etter at kalkinga var ferdig. 

Vi har fått opplyst at det vil bli satt av mindre penger til kalking 

i kommende år, og dette kan føre til at vi må kalke selv i noen 

tilfeller. 

 

9.2 Vannprøver 

Resultater fra vannprøvetaking i 2019 finnes i kapittel 17.1. Vi 

tar vannprøver i utvalgte vann to ganger i året for Statsforval-

teren i Oslo og Viken. Fiskestell tar i tillegg til dette egne prø-

ver 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.  I 
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tillegg har noen vann i Drammensmarka pH i overkant av 5. 

 

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 og annet i Sandungselva har hatt en bra effekt. Det er 

viktig å kartlegge/telle ørret i gytebekkene rundt Glitre hvert 

år for å få et godt sammenligningsgrunnlag og for å fange opp 

naturlige svingninger over tid.  

Vi måler lengden til fisken og bruker det som antall sommere 

fisken har levd, men uten skjellprøver blir dette noe unøyaktig. 

Fisketellingen virker i tillegg som tynnefiske av ørekyte. 

Ref. 6.13 Bekkene ved Glitre 

 

9.4 Stamfiske 

Ansvarlig: Truls Hafslund 

Stamfisket med el-apparat gjorde vi lørdag 17. oktober. Vi 

hadde besøk av røkteren på Dofa, Hellik Råen, under stamfis-

ket. 

Vi satte oss som mål å få ca 1 l med rogn og dette fikk vi nes-

ten til. Det ble 9.5 dl under stryking. Fangsten ble tatt i Vrang-

lebekken, Bordvikabekken og Sandungselva. Størst fisk var en 

hann på ca 800 gram. Flere av de minste hunnene hadde mye 

rogn i seg. Hellik og undertegnede sjekket fisken tirsdag den 

20., men da var hunnene ennå ikke modne nok til å strykes. 

Hans Olav Sørumengen og Erik S Jonassen strøk fisken i år. 

Under stamfisket var vi 16 mann hvor vi fikk servert ribbe og 

surkål på potetlefse i tillegg til tyttebær og grov sennep, samt 

kaffe. Ikke verst. Under strykinga lørdag den 31. oktober var vi 

6 mann: Øyvind Bjerknes, Bjørn Klimpenberg, Lloyd Nilsen, 

Hans Olav Sørumengen  Erik S. Jonassen, samt undertegnede. 

Vi hadde fisk gående både i kum i Vranglebekken og i Sand-

ungselva. Dette ble litt tungvint ved at vi måtte flytte utstyret 

to ganger. Hellik var fornøyd med det han fikk. 

 

10 Overføringsfiske 

10.1 Overføringsfiske fra stamfiske 

Etter stamfisket ble følgende antall fisk overført fra Vrangle-

bekken: 

42 til Vrangla. 

21 til Lelangen. 

3 til Tretjerna. 

 

10.2 Overføringsfiske fra Elgskottjern til Langvann 

86 stk. Ref. 6.5. 

 

10.3 Overføringsfiske fra Garsjø til Vakkertjern 

Ca 40 ørret ble fraktet i ryggsekk fra Garsjø til Vakkertjern i 

mai. Ref. 6.19. 

 

11 Materiell, kontor og brakker 

11.1 Materiell 

Materialforvalter: Hans Olav Sørumengen 

Det ble et spesielt år etter at pandemien traff landet vårt. 

Dette begrenset  tilgangen på utstyr vi trenger i forbindel-

se  med tynnefiske. Vi trengte flere abbor-ruser samt ruser til 

bekjempelse av ørekyte (stinte) som vi i år ikke fikk tak i da 

leverandøren var tomme og all import var stengt. Vi fikk kun 

tak i 30 stk abbor-ruser som ble sendt til oss altfor sent. De 

ligger på lager. Ørekyterusene kunne vi se langt etter.  

Det er stadig behov for å bytte ut ødelagt materiell som vi bru-

ker under tynnefiske. 

Vi har sortert og kastet en god del av plankestabelen som lig-

ger ved siden av konteineren  vår ved Dofa, samt kjørt mye 

søppel på fyllinga etter arbeidene vi har gjort for Statskog  i år. 

Vi fikk også tatt en ordentlig opprydding inne på lageret på 

vårparten.  

Den største investeringen i år ble et bærbart Honda-

aggregat  til ca. 20 000 kr. Dette er et aggregat  som et greit å 

få flyttet rundt omkring med. Det ble første gang brukt under 

arbeid for Statskog  på Lelangsplassen da vi byttet gjerde der 

oppe. Dette gjør arbeid med og bruk av el-verktøy og el-utstyr 

mye lettere på de steder der det trengs. Det være seg under el

-fiske, arbeid med el- verktøy, lading av batterier, osv. Dette 

var et ønske vi hadde i flere år da vi har måttet bruke et lånt 

aggregat  som var uhåndterlig. Det er også investert i gule ves-

ter som det står Fiskeoppsyn på. Noen gensere og t-skjorter er 

også blitt handlet. I  tillegg er det kjøpt inn noe forbruksmate-

riell til brakkene. Ellers har vi tatt ut aliminiumsfella vi hadde 

i  Vranglebekken og satt den ned på Dofa. 

Ser at arbeidet vårt i marka kan bli litt forandret  på etter at vi 

ble et storfylke Oslo Viken da det  nå strammes inn på kal-

kingsmidler. Dette vil medføre at vi må legge ut kalk/

skjellsand  i enkelte av vassdraga /vanna selv for å oppretthol-

de pH-verdien. Dette vil si at vi må begynne å kalke manuelt. 

Dette medfører transport sommer som vinter. Dette er noe vi 

bør se på etter hvert.  

Neste år har vi først og fremst påtatt oss å lage en platting 

foran hytta på Lelangsplassen, samt at det  står igjen bei-

sing  av gjerdet. Vi har fått klarsignal fra Statskog  til å bytte 

kledning på brakka til Statskog som Øyvind Lillebuen dispone-

rer.  

Båten ved Langvann, som var ødelagt, er tatt ut av marka og 

levert på godkjent mottak. Vi har foreløpig satt inn ny båt ved 

det vannet. Det er et ønske fra Glitrevannverket om tilgang til 

båtene våre inne i nedslagsfeltet, og dette må vi ordne før 

neste sesong. Vi har byttet ut alle låsene på båtene i marka 

med kodelås. 

 

11.2 Grunnvannsbrakka 

Brakkesjef: Jan Erik Nielsen 

2/3 av brakka er blitt beiset utvendig, og resten gjøres neste 

år. Det er også blitt utført hovedvask av brakka innvendig. Noe 
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enkelt vedlikehold er blitt  gjort, samt opprydding i vedstabbe-

len. Forbruksmateriell er på plass. Ser i hytteboka at det er lite 

trafikk på brakka. Håper alle skriver i boka når dere låser dere 

inn. Dette for å dokumentere bruk av brakka. Forslaget mitt er 

at det fra sesongen 2021, skal de som er på organisert oppsyn 

skrive i en oppsynsbok som blir liggende på brakka. Dette had-

de man før og det funket veldig  bra . 

Man bør etter hvert se om det er mulig å slippe inn mer lys 

bak brakka og sette opp et lite gjerde foran inngangen. Da 

slipper vi å dra inn sauemøkk i brakka da sauene legger seg 

foran døra på sommeren i skyggen med det resultat at vi tar 

med oss sauemøkka inn i brakka. 

 

11.3 Bomlebekkbrakka 

Brakkesjef:  Øyvind Solberg 

Brakka er beiset i år og det er hentet en del ved fra Fallet. Ve-

den er lagt på paller med presenning over . Det er ønskelig 

med en bedre løsning på å oppbevare veden da presenningen 

til stadighet blåser av. Likeledes bør vi se på  vinduene med de 

store luftelukene. Vi bør også se på ytterdøra da denne har 

begynt å henge litt. Ellers er brakka tørr og fin uten synlige 

tegn på fuktighet utvendig som tilsier råteskader. 

Et hjertesukk fra brakkesjefen. Det er folk innom brakka uten å 

skrive i hytteboka. Når man låser opp døra, SKAL det skrives at 

man har vært innom. Dette er dokumentasjon på at vi kan 

forsvare at vi har bruk for brakka. 

 

12 Øvrige aktiviter 

12.1 Skogdagene ved Garsjø 

Skogdagene ble avlyst pga koroanpandemien. 

 

12.2 Hauern 2019 

Vi hadde matstasjoner ved Fallet, Nykjua og Tranemyrene. 

Da ble Hauern gjennomført i år også søndag 2. februar. Det 

ble forandringer på løypetraseen i siste liten, da vi fikk snø tre 

dager før løpet. Dette var noe vi trengte etter en snøfattig vin-

ter med mye mildvær. Det ble besluttet at traseen skulle gå i 

Eiksetra-området, før vi fikk påfyll av ca 20 til 30 cm med snø 

noen dager før løpet. Dette gjorde at vi kunne gjennomføre 

løpet fra Kanada via Fallet, Nykjua, Tranemyrene, opp Lelangs-

bakkene til Svarthavna ned til Gråbeinmyra v/Grunnvannet, 

bak Snaret, inn til Løken langsmed Liseterbekken ned mot Sol-

vang, forbi Eiksetra og mål på Martinsløkka. Vi hadde et fan-

tastisk vær hele dagen. Vi hadde to poster inne i marka: ved 

Nykjua med Hans Olav Sørumengen, Øivind og Hans Erik 

Green og Håvard Sveen til stede, og Tranemyrene med Lloyd 

Nilsen, Øyvind Lillebuen, Erik Stenberg Jonassen, Svein Halaas, 

Andreas Th Opsahl, Roy Lauritsen, Vibeke Skavold og Petter 

Øijord til stede. Vi skulle også hjelpe til i Eiksetra-området med 

løypevakt og trafikk- dirigering.  Til stede var Truls Hafslund, 

Per Ivar Gundersen, Ronny Hansen, Unni Veiby, Ole Elevåg  

med sin datter Lillijan og hennes venn Peter. På  denne dagen 

hvor Hauer`n går er det alltid Kom deg ut-dagen i regi av Tu-

ristforeningen i hele landet. Dette fikk vi merke da det var vel-

dig  mye familier og turgående på Eiksetra denne dagen. Det 

ble problemer med parkering fra Kleivdammen til Solvang. 

Barnefamilier med hunder i løypetraseen overalt samt Løpere 

som gikk Hauern. Litt kaotisk ble denne dagen men den ble 

heldigvis gjennomført uten uhell. Tilbakemeldinger fra mann-

skap var positive sådan også fra deltagerne i Hauer`n 2020. 

Det ble et evalueringsmøte på Lier regnskapskontor onsdag  5. 

februar med undertegnede til stede. Der ble det besluttet at 

Hauer`n neste år skal gå lørdag 6. februar. Snøforholda be-

stemmer hvor start og mål blir. 

Takk til Øyvind Lillebuen for lån av hytta hans un-

der Hauer'n, samt Lier kommune for lån av snøskuter. 

Takk til alle som stiller opp på dugnad for oss , 

                                                                          Truls Hafslund 

 

12.3 Bekkerestaurering 

Ansvarlig: Borgar Pedersen og Erik S. Jonassen 

12.3.1 Toblebekken (innløpsbekk til Vrangen) 

Befaring av Toblebekken med tanke på gyte- og oppvekstmu-

ligheter. Vi hentet og analyserte vannprøver fra både bekken 

og Løkens utløp. som viste en pH på 5,3 begge steder. Ref. 6.3. 

12.3.2 Innløpsbekk til Myrdammen 

En befaring av innløpsbekken til Myrdammen. Ref. 6.3. 

12.3.3 Utløpsbekk til Goliaten  

Befaringer har vist at det er ørekyte i Goliaten, og tiltak mot 

ørekyte er nødvendig. 

12.3.4 Langvann 

Lagt ut gytegrus ved innløpet av bekken til Elgskottjern. Lagle-

der ønsker å restaurere innløpsbekken. Ref. 6.6. 

12.3.5 Bekkene ved Glitre.  

En rekke muligheter for bedring  av forholdene for fisken er 

beskrevet i 6.13. 

12.3.6 Bekkene ved Lelangen 

Bekkene er beskrevet i 6.28. 

 

12.4 Småtråkk på Eiksetra 

Avlyst pga korona. Vertskapet på Eiksetra har sagt opp leiefor-

holdet med DNT. Hvis det ikke kommer nytt verskap, blir dette 

ikke lenger arrangert. 

 

12.5 Julebord på Sølfast 

Avlyst pga korona. 

 

12.6 Hauernrittet                                                                                                              

Sykkel-Hauer'n ble gjennomført den 23. august. Det var på 

nippet til å bli avlyst, men man fikk det til det selv om det ble 

forandringer fra fjoråret. Vi serverte ikke drikke i år, men vi var 

i steden vakter under sykkelrittet. Første post ble bemannet av 

Erland Myrvang ved krysset Nykjua/Sneisene. Brua v/

Kløftetangane stod Per Ivar Gundersen. Krysset nede ved 
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Veslesetra var Roy Lauritsen  og Truls  Hafslund. Siste post var 

utenfor porten ved Eiksetra. Der var Roger Aune og Robert 

Sørli som skulle stoppe trafikken inn og ut av Eiksetra-området 

når syklistene skulle krysse veien. Vi stilte opp med 6 mann 

denne dagen. Været var perfekt. Takker alle dugnadere som 

var med på denne jobben. Det ble skryt under evalueringen 

her også fra Hauer'n-komiteen.  

 

12.7 Fangst av mink i Finnemarka 

Fiskestell har også i 2020 fangstet mink. Det har 

vært utsett tidlig i vår, på sensommer og frem til og 

med gyteperioden i høst. Feller har vært satt ut i: Glitre, Glit-

ra, Sandungselva, Dypingsbekken,Guritjernsbekken, Sør-

Sneisene og Nykjua med vassdraget ned til og 

med Dammyrdammen.  

Honnør til medlemmer i  Fiskestell  som har vært årvåkne og 

meldt inn obsevasjoner av mink. Feller ble  fortløpende  satt ut 

i aktuelle vassdrag/område. På det meste var 15 feller i 

drift samtidig i høst.  

Til tross for relativt høy aktivitet så ble resultatet magert – kun 

2 mink gikk i fellene våre. Fellene ble røktet ukentlig og agnet 

med alt fra tørrfisk, buljongpulver, røkt makrell, lakse-

rogn, duftstoff og fersk fisk. En stor smågnager-

bestand har nok gjort det vanskelig å få minken til å 

gå i fellene våre. Fersk, levende  mus smaker nok bedre enn 

tørrfisk… 

Vi må nok dessverre konstatere at minken er utbredt og yngler 

i hele Finnemarka. I slutten av juli kom det inn melding 

om observasjon av et kull på 4  inne i Nykjuaområdet. Det ty-

der på at ei tispe har tatt seg inn i vår eller overvintret der 

inne, for så å yngle. Mink var også sett i iskanten ved Glitre-

vannet tidlig i vår. Det var som kjent en mild vinter 

og en tidlig, varm vår i 2020. Milde vintre med åpne vass-

drag gir gode levekår  for minkens utbredelse og eksistens.  

Fangst i  2020 har vært utført av Per Ivar Gundersen og An-

ders Th.Opsahl. Det har medgått 75 timer til røkting og ut-

sett.          25.11.2020.    Anders Th.Opsahl 

 

13 Dugnadsarbeid for Statskog 2018 

13.1 Gjevlekollen 

Gjevlekollbua har også vært mye besøkt i 2020. Gjennom hele 

året har mosjonister, barnefamilier, skoleklasser, andre tur-

grupper og lag tatt turen opp til toppen. Et anslag på besøkene 

er vanskelig å estimere, da vi erfarer at mange ikke skriver seg 

inn i boka. 

Drammens Sportsfiskere fiskestell har gjennomført månedlige 

tilsyn av bua i de månedene som det var greit å ta seg opp til 

fots, dvs fra mai til og med november. Det har vært utført lett 

rengjøring, rydding og fjerning av bøss og søppel inne og ute. 

Gjevlekollbua har noen utfordringer innvendig, det er fuktska-

der på utsatte steder som bør følges opp videre. Gruppa som 

har utført tilsyn : Ronny Hansen, Per Ivar Gundersen, Ole Elle-

vog og Anders Th. Opsahl. 

13.2 Gapahuken ved Garsjø 

Gapahukene i Finnemarka er flittig brukt i år , både den 

på Garsjø  og den på Nord Sneisa  ser vi at det er mye aktivitet 

ved. Spesielt  den ved Garsjø da denne ligger innenfor et vel-

dig mye brukt turområde  rundt Eiksetra. Tross stor aktivitet 

har det vært lite søppel å finne. I sommer har det nes-

ten hver helg vært barnefamilier som har overnattet i gapahu-

ken. Det er ikke behov for vedlikehold neste 

år utenom tillsyn.   

 

13.3 Gapahuken ved Nordsneisa 

Denne gapahuken er benyttet av en annen gruppe enn den 

på Garsjø. Her er det markatravere/ fiskere som er innom. 

Ikke på langt det er så mange som den på Garsjø, men allike-

vel en del  brukt. Her har vi fylt opp med ved under hele se-

songen. Tillsyn opp til to ganger i uka har det blitt. Her er det 

også lite søppel å finne. Vi er overasket i grunn hvor flinke folk 

er med på og holde plassene fri for søppel.  

 

13.4 Ny gapahuk ved Lelangen 

Denne gapahuken kom opp tidlig i høst .Overraskende  mye 

brukt frem til nå. Hytteeier ved stedet forteller at det er folk 

innom til stadighet . Dette er blitt et nytt turmål i området. Ser 

også i forbindelse med korttidsleie av hytta på Lelangsplas-

sen at det er der folk tar seg en tur innom .  

Vi har vært heldige med plasseringen av disse gapahuke-

ne. Flotte steder å komme til på hver sin måte . 

 

13.5 Fallet 

Utenom tilsyn er det blitt gjort opp en del ved som er blitt 

plassert i skjuler samt at gresset har blitt slått en gang. Det er 

også blitt satt ståltråd på sauegjerdet mellom hver stolpe 

for å holde gjerdet   

bedre oppe når snøen legger seg. Her trengs det oppgradering 

av taket på hytta da det fortsatt  er lekkasje rundt pipehatten 

og bølgeblikkplatene på taket er generelt dårlig. Det har vært 

en økning av besøkende den siste tiden på hytta. Vi ser på 

Finnemarkas venners hjemmesider at det til stadighet står noe 

om stedet samt tilsynet opplever dette. Det er synd ikke flere 

skriver i hytteboka, men sånn er det .  

Arbeid som bør gjøres neste år er nytt tak.  

 

13.6 Gjerde ved Lelangsplassen 

Fiskestell har revet det gamle gjerdet og satt opp nytt gjerde 

med port rundt Lelangsplassen. 

 

14 Presseomtale 

Ingen. 
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ETTER-NAVN FOR-NAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

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

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

Avdal Turid Hvalsputten Lagleder 

Bjerknes Øivind Lelangen/Svarttjern   

Brown Terje Ove Svarttjern   

Ellevog Ole Guritjern/Grunnvannet Lagleder 

Green Hans Erik Åsvanna   

Green Øivind Nordsneisa   

Gundersen Per Ivar Dammyrvann/Kårevann/Elgtjern Lagleder 

Hafslund Truls Glitre/Sneisene/Åsvanna Leder/lagleder for Glitre 

Halaas Svein     

Hansen Roar     

Hansen Ronny Lelangen   

Holmin Erik     

Håvelsen Bjørn     

Johansen Paul     

Juul Nilsen Øyvind     

Jørgensen Tore Himmeriketjern   

Kiperberg Bjørn Lelangen   

Langeng Sverre     

Lauritsen Roy 
Dypingen 

Himmeriketjern 
Lagleder 

Lillebuen Øyvind     

Mathisen Dag     

Myrvang Erland Kårevann/Dammyrdammen/Tillkallingshjelp   

Nielsen Jan Erik Lelangen 
Lagleder/brakkesjef for Grunn-
vannsbrakka 

Nilsen Lloyd Arne Lårvika/Sandtjern/Sandungen Lagleder 

Opsahl Anders Sneisene Lagleder 

Pedersen Borgar Sandungselva/Guritjernsbekken/Glitra/Glitre 

Lagleder for Sandungselva, Dy-
pingbekken, Glitra og Guritjerns-
bekken 

Ramberg Øyvind Vrangla   

Røvik Kjell Sneisene   

Setra Morten Glitra og Rotua   

Solberg Egil     

Solberg Øivind Nordområdet Brakkesjef BBB 

Steenberg Jonassen Erik Elgskottjern/Langvann/Tretjerna Lagleder 

Sveen Håvard Flagervann Lagleder 

Sørli Paul Robert 
Drammensmarka/Garsjø/Størrtjern/Løken-
Vrangen 

Lagleder for Størrtjern 

Sørumengen Hans Olav Store Bumla/Dypingen 
Lagleder 
Materialforvalter 

Tollefsen John Drammensmarka/Blektjern Lagleder 

Veiby Unni Garsjø/Løken-Vrangen   

Øijord Petter Drammensmarka   

15 Vedlegg 

15.1 Mannskapsliste 
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Dugnadstimer DS-Fiskestell 2020 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 650 

Fiskekultivering 1450 

Prøvefiske 0 

Fiskekartlegging 12 

Kalking 2 

Vannprøver 140 

Stamfiske 80 

Dugnader 875 

Øvrige aktiviteter 120 

Sum 3329 

15.2 Dugnadstimer 

Komiteen har bestått av: 

Leder    Berit Langeng 

Nestleder   Rolf Nyborg 

Kasserer   Knut Kaalstad 

Medlemmer   Øyvind Juul Nilsen 

    Truls Hafslund 

    Tore Kristiansen 

Reserve   Kåre Nordgård 

Fiskekameratene  Sverre Langeng 

 

Bortsett fra januar og februar som det var normal drift med 

åpent hus på torsdager og noen grupper og komiteer avholdt 

sine årsmøter for 2019 i januar, ble det helt stopp med all mø-

tevirksomhet i mars. 

Denne pandemien har selvfølgelig påvirket økonomien vår. 

Med stopp i utleie bortsett fra en liten åpning i august måned 

har vi kr. 50 000,- mindre i brutto leieinntekt sammenliknet 

med året før. Men dette har selvfølgelig også påvirket kost-

nadssiden med blant annet nesten halvert strømregning. 

Gledelig var det da vi i januar 2021 fikk melding fra vår iherdi-

ge hovedkasserer at vi fikk tildelt kr. 24 571,- fra myndighete-

ne i den såkalte krisepakke 3. Dette har hjulpet oss vesentlig 

med likviditeten og vil bli ført på 2021 regnskapet. 

Huskomiteens 

beretning for 2020 

Representantskapet besto ved årets utgang av følgende 17 

medlemmer, hvorav 9 er æresmedlemmer: 

Berit Langeng, Sverre Langeng, Rolf Nyborg (nestleder), Paul 

Johansen, Roar Hansen, Bjørn Håvelsen, Roar Tollefsen, Knut 

Kaalstad, Per Øivind Ask (kasserer), Jostein Toresen, Tor An-

dreassen, Øyvind Juul Nilsen (veterantreff-ansvarlig), Gunnar 

Olsen Skar (leder), Truls Hafslund, Helge Otto Johansen, Thor-

geir Gustavsen og Jan Ivar Larsen (sekretær). Kåre Nordgård 

trakk seg som medlem av representantskapet. 

(Æresmedlemmenes navn er skrevet med fet skrift.) 

Terminfestede aktiviteter: 

Ved årets begynnelse så terminlisten slik ut: 

Tirsdag 4. februar: Representantskaps-møte kl 18 

Lørdag 8. februar: Lakseaften (for rep.skapet m/ følge) 

Tirsdag 3. mars: Representantskaps-møte kl 18 

Tirsdag 5. mai: Representantskaps-møte kl 18  

Torsdag 18. juni: Tur til minnesmerket i Finnemarka. 

Tirsdag 1. september: Representantskaps-møte kl 18 

Tirsdag 6. oktober: Representantskaps-møte kl 18 

Tirsdag 3. november: Representantskaps-møte kl 18 

Torsdag 12. november: Veterantreffet 

Fredag 27. november: Rakfiskaften 

Fem aktiviteter ble avlyst pga corona-pandemien (se over-

strykningene). 

Det ble altså bare avholdt 4 representantskapsmøter, 3 færre 

enn i 2019. Antall møtedeltakere har vært hhv 11, 11, 10 og 

11. To æresmedlemmer har ikke deltatt på noen møter. 

Det har blitt behandlet 19 saker totalt. 

Representantskapets 

beretning for 2020 

Komiteen består av Tor Andreassen og Knut E. Kaalstad 

Redaksjonskomiteen utgav også i 2020 5 nummer av Sportsfis-

ker´n. Som tidligere har det vært vanskelig å få inn stoff fra 

våre medlemmer, men vi takker de få som har bidratt med 

meget gode artikler. 

Året ble ellers meget vanskelig økonomisk, og styret ser at det 

vil være umulig økonomisk å trykke opp og sende ut medlems-

bladet fremover. Vi må nok innse at med dagens vanskelige 

tilgang på annonsører at det i fremtiden kun vil bli digitalt 

medlemsblad. Kanskje vi kan holde nr.1 med alle årsmøte sa-

kene i trykket – utsendt eksemplar, mens øvrige utgivelser blir 

digitale. 

Dette må vi ta en avgjørelse på i løpet av våren. Pengesekken 

tillater dessverre ikke at vi driver videre som vi har gjort. 

Året 2020 med Corona pandemi, har medført betydelig mind-

re aktivitet, felles turer, konkurranser, arrangementer er blitt 

avlyst. Dette vil nok også gjelde minst første halvår i 2021.  

Sportsfisker’n 

beretning for 2020 
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Styret i 2020: 

Formann Jan Ivar Larsen 

Nestformann Tor Andreassen 

Sekretær Per Øivind Ask 

Kasserer Ellen Lyngaas Ask 

Styremedlem Knut Kaalstad 

Styremedlem Thorgeir Gustavsen 

Styremedlem Ann Udengaard 

Varamedlem Espen Mykløen 

Representasjon utenfor gruppa 

Jan Ivar Larsen er medlem i uttakingskomitéen for casting i 

Norges Castingforbund (NCF).    Thorgeir Gustavsen er utdan-

ningsansvarlig for casting og leder av hedersmerkekomiteen i 

NCF. Thorgeir er også styremedlem i det internasjonale cas-

tingforbundet, ICSF og i tillegg medlem både i teknisk komite 

og utdanningskomiteen i ICSF. Han er leder i fluekasteutvalget 

i samme internasjonale forbund.  

Jubileum og møter. 

Castinggruppa gjennomførte sitt årsmøte 22. januar, samtidig 

som vi feiret vårt 60 års jubileum, nøyaktig på dagen 60 år 

etter stiftelsen i 1960.  Kastesporten har alltid hatt en sentral 

plass i Drammens Sportsfiskere.  Dette ble markert med en fin 

samling denne kvelden, hvor ett av høydepunktene var Per 

Øivind Asks presentasjon av boken han har skrevet; 

“Kastesporten i Drammens Sportsfiskere – Årene fra 1937 til 

1960”, som beskriver årene før og opptakten til at casting-

gruppa ble etablert. 

Det var tydelig for alle oss som var å tilstede på jubileumsar-

rangementet, at castinggruppa gjennom sine 60 års levetid, 

har satt sine tydelige spor hos svært mange sportsfiskere i 

Drammen. Til jubileumsarrangementet hadde leder Jan Ivar 

Larsen, og spesielt Per Øivind Ask, funnet frem gruppas stiftel-

sesprotokoll, medaljer og andre historiske gjenstander som 

var utstilt for anledningen. Per Øivind har i lengere tid samlet 

stoff til boken som omfatter historien om kastesporten i 

Drammen før 1960. Her er det artikler fra lokalaviser, fra DS’s 

eget medlemsorgan; “Sportsfisker’n”, og ikke minst har han 

samlet alle beretninger fra kasteutvalget, som oppsto i årene 

etter krigen. Boken er illustrert med historiske bilder, og Asks 

egne utfyllende kommentarer. I tillegg til denne boken, har 

han satt sammen en billedbok, som samler gode klubbminner 

fra 1960 og frem til i dag. Det er lagt ned et betydelig arbeid 

for å samle stoffet, og det er blitt et svært vellykket resultat 

for castinggruppa. 

Å ta vare på sin egen historie, er ikke minst viktig for å bygge 

en klubbkultur som står rustet for fremtiden. Derfor var det 

passende å markere jubileet med gjennomføring av gruppas 

årsmøte. Jan Ivar Larsen ble gjenvalgt som leder, og han får 

med seg et erfarent styre, som kjenner klubben godt.  

Generalsekretær i Norges Castingforbund, Marius Johannes-

sen, var tilstede og overrakte gave fra NCF. Tilbake til for-

bundskontoret fikk han med seg tidligere omtalte bok om kas-

tesporten i DS.  Jubileumsgaven fra hovedforeningen, Dram-

mens Sportsfiskere, som nestleder Truls Hafslund stod for, var 

et fantastisk festmåltid – her var det ikke spart på noe, og ma-

ten ble inntatt mens man fikk servert gode historier og minner 

fra blant annet pokalkampene mot Grenland Sportsfiskere, 

turene til Tallinn Indoor, og møter med Lillehammer Sportsfis-

kerforening.  

Etter middagen ble vinnerne fra fjorårets klubbmesterskap 

premiert med diplom, her var det Thorgeir Gustavsen, Espen 

Mykløen og Per Øivind Ask, som fikk fortjent applaus. Det ble 

poengtert at Espen Mykløens kast på 68,12m i flue lengde 

tohånds, under fjorårets mesterskap, er det lengste kastet i 

øvelsen på Sølfastøya siden 1991! 

Det har ikke vært innkalt til noe styremøte dette året, men 

kontakt har blitt holdt gjennom e-mail og tlf.   

Trening 

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

for trening gjennom hele sesongen. Det har ikke vært noen 

felles treninger denne sesongen på grunn av koronasituasjo-

nen. 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet 2020 ble avholdt på Sølfastøya lørdag 6. 

juni. Forholdene for lengde- og presisjonskasting var preget av 

svak vind og regntungt vær det meste av tiden under gjen-

nomføringen av konkurransen.  

Første øvelse på programmet startet kl. 9.30 med «Flue presi-

sjon». Denne øvelsen har Thorgeir Gustavsen dominert de 

siste 20 årene og denne gang var heller ikke noe unntak. Han 

presterte nå 19 av 20 treff, altså 95 poeng. En god start på 

mesterskapet. 

Så fulgte gjennomføringen av alle lengdeøvelsene, fem i tallet, 

der Espen Mykløen og Thorgeir kjempet om det lengste kastet 

og førsteplassen. Vi er imponert av Espen som har oppnådd et 

så bra nivå på noen få sesonger i de øvelser han stiller opp i. 

Gratulasjon til Espen for hans første klubbmestertittel i øvel-

sen flue lengde enhånds, med et kast på 45,59 m. 

Siste øvelse på programmet denne lørdagen var øv. 3, Haspel 

Arenberg. Her ble det satt et knallsterkt punktum for et vel 

gjennomført mesterskap. Per Øivind Ask «klinket til» med 8 

tiere og 2 åttere, altså 96 poeng av 100 oppnåelig. Dette er det 

beste resultat oppnådd i vårt klubbmesterskap siden øvelsen 

ble innført i vårt program i 1982. 

Castingruppas beretning for 2020 
Castinggruppa 60 a r.  To NM-titler. 
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NM i casting. 

Årets Norgesmesterskap i casting ble arrangert på Breivoll 

Gård, innerst i Bunnefjorden i Ås kommune. Stevnet varte i 2 

dager. Presisjonsøvelser på lørdag 22. august og lengdeøvelser 

på søndag 23. august. Deltakelsen var fortsatt noe begrenset, 

men en dobling fra fjoråret var jo positivt.  

DS’s castinggruppe stilte med 3 deltakere første dag.  Nok en 

gang markerte Thorgeir Gustavsen, Jan Ivar Larsen og Per Øi-

vind Ask seg med gode resultater.  Per Øivind gjentok presta-

sjonen fra 2004, med å bli Norgesmester i sin favorittøvelse 

Rulle presisjon. Med 70 poeng, vant han med stor margin på 

sine nærmeste konkurrenter, Olaf Christensen (BJFF) og Trond 

Haraldsen (LSFF) fulgte med henholdsvis 55 og 45 poeng på 

sølv- og bronseplass. Etter 3 sølv og 6 bronse siden 2004 i den-

ne øvelsen, lykkes det endelig å ta gullet tilbake!  

Første dag var preget av en del vind, sågar variabel, men det 

forhindret ikke Thorgeir å oppnå 85 poeng i øv. 1, flue presi-

sjon, som ga han sølvmedalje. Kun et treff skilte han fra vinne-

ren Jarl B. Jessing. 

På NM’s andre dag var vindforholdene langt bedre, og det 

minnet om en riktig fin sommerdag på Breivoll. DS deltok her 

med 2 mann. I lengdeøvelsene stilte Thorgeir i både flue- og 

pluggøvelsene, mens Jan Ivar sto over flueøvelsene denne 

gang.  

Thorgeir lykkes best i Rulle lengde tohånds der han sikret seg 

tittelen som Norgesmester. Her ble Jan Ivar sølvvinner. Dess-

verre var Thorgeir hemmet av en skade i armen, som ga utslag 

i noe kortere kast enn han vanligvis er god for. Derfor noe 

lengre ned på resultatlistene for de øvrige øvelser.  

I Veteranklassen plukket som vanlig DS-kasterne med seg me-

daljer i alle valører. 

Andre stevner med DS deltakelse: 

Åtte kastere fra tre klubber deltok i det nasjonale castingstev-

net på Lillehammer søndag 18. oktober.  Det var strålende sol, 

men sur vind fra nordvest som økte i styrke utover dagen. I 

kjølig høstvær stilte DS med to deltakere, Jan Ivar Larsen og 

Per Øivind Ask. Sistnevnte vant også her sin favorittøvelse, 

rulle presisjon.  

Vi har lagt bak oss en sesong med liten aktivitet i trening og 

konkurranser på Sølfastøya. Det skyldes i hovedsak nedsteng-

ningen av klubbhus og samlinger på grunn av pandemien som 

har berørt oss alle på en eller annen måte. Heldigvis fikk vi 

avholdt og deltatt på de viktigste stevnene i perioden da situa-

sjonen i landet var noe lettere. Håper at neste år blir mer nor-

malt og at kasterne igjen er å treffe på banen.   

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

ting-år.  

Klubbmestere 2020 

 Øvelse Navn Resultat 

1 Flue presisjon Thorgeir Gustavsen 95 p. 

2 Flue lengde enhånds Espen Mykløen 45,59 m 

3 Haspel Arenberg Per Øivind Ask 96 p. 

4 Haspel presisjon Per Øivind Ask 55 p. 

5 Haspel lengde enh. Thorgeir Gustavsen 61,86 m 

6 Flue lengde tohånds Thorgeir Gustavsen 57,92 m 

7 Haspel lengde toh. Thorgeir Gustavsen 90,68 m 

8 Rulle presisjon Per Øivind Ask 35 p. 

9 Rulle lengde toh. Thorgeir Gustavsen  83,98 m 

Styret i 2020 

Jostein Stø, leder  

Tor Andreassen, sekretær/kasserer  

 

Det har grunnet Corona pandemi vært lite aktivitet i 2020. 

Planlagt ukes tur til Leknes – Nappstraumen og skreifiske i 

mars ble avlyst pga. alle restriksjonene som ble innført like før 

avreise. 

Planlagte sjøfiske konkurranser, vår og høst i klubbregi ble 

også avlyst. 

En liten gruppe bestående av 4 personer arrangerte en tur til 

Averøy i oktober og havfiske på Hustadvika. Været er lunefylt 

på denne tiden, men det ble 2 fine dager på havet. Bra fiske 

selv om det første dag ble noen mindre problemer pga. av 

varmgang i motor. På dag to fikk vi ny skipper og båt og det 

ble bra fiske. Siste dag ble det ikke fiske grunnet mye vær. 

Havfiskegruppas 

beretning for 2020 

I løpet av året er det kun gjort mindre arbeider og tilsyn.  

Glass på peis ble byttet og ekstra lufteluke i stue ble satt inn 

for bedre trekk i peisen.  

Det lå mye vedkubber ute etter at det ble felt noen større trær 

rundt hytta tidligere, denne ble sjauet inn i vedskjul.  

Ny låsbar «kasse» for gassbeholdere ble montert utendørs. 

Solcelleanlegg ble justert for bedre lading og lys i kjøkken og 

stue kom på plass. 

Hytten ble vasket og gjort klar for utleie på våren 2020. 

Tilsyn og rydding utvendig i tillegg til dette.  

Håper 2021 blir ett år med mindre smitteproblemer og at 

medlemmene våre nå vil benytte seg av dette tilbudet frem-

over.  

Vrangenkomiteens 

beretning for 2020 
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Komiteen har i år bestått av Lloyd Arne Nilsen, Sten Skare, 

Hans Olav Sørumengen, Håvard Sveen og Hans Petter Nyhuus.    

Kort oppsummering: 

Flere utleiedøgn i 2020 enn forrige år, men antall døgn med 

kun leie av sengeplass drar opp antallet uten at inntekter er 

betydelig høyere. Antall fiskekort solgt betydelig bedre. Poten-

sielt har vi ca 65 døgn til disposisjon – hele juli/august + siste 

uke juni.  

Ingen vesentlige endringer på Søltjørna i 2020, komiteen har 

foretatt noe supplering av kjøkken utstyr som var nødvendig.  

Mye snø i fjellet denne våren hindret komiteen å komme seg 

innover på den planlagt på dugnadsturen.   Hans Olav tok tur 

innover fra Imingfjell for en sjekk før hytta blei åpnet for se-

songen.  Rapporter om stor fisk i Østre Søltjørna 

 

Aktiviteter 2020 

 Januar 2020, regnskaper og årsrapporter leveres.  

 Januar 2020, bestillingsinformasjon for 2020 sendt ut på 

e-mail til registrerte brukere av Søltjørna.  Annonse i 

Sportsfisker’n publisert.  

 Mars 2020, bestilt supplering av gass/parafin og trans-

port av søppel ut. 

 Innkjøp av kjøkkenutstyr på Ikea, Lloyd leverte opp til 

Bendik for transport inn.  

 Mars 2020, frist for forhåndsbooking sesongen 2020. 

 Mai 2020, beskjed om tildeling av dager/uker sendt ut. 

 Juni 2020, kontrakter og informasjon om innbetaling 

sendt ut til leietakere.  

 Juni 2020, alle kontrakter og nøkler levert til Noroco v/ 

Roar.  Klart for sesongen 2020. 

 Juni/juli 2020, Dugnadstur Søltjørna, deltakere Lloyd, 

Hans Olav og Hans Petter må avlyses, vei inn til Synken 

tatt av vann, båttransport blir 1 uke forsinket.   Transport 

via Imingfjell ikke mulig grunnet store snøfonner på vei-

en.    

 Desember 2020, regnskap og årsrapporter forberedes.  

 

Utleie – belegg: 

Belegget har i 2020 har vært veldig bra med tanke på antall 

døgn, hele 51 døgn av potensielt 65 døgn var leid bort.  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 fortsatt litt lavt.  Men det er stadig nye som finner veien til 

fjellet og Søltjørna – booking for 2021 er alt ganske stor.   

Booking gjøres via DS sine nettsider, det vil i løpet av våren 

også være mulig det direkte webooking som lanseres i løpet 

av mars/april 2021. Spørsmål om hytta sendes til:  

hans.petter.nyhuus@drammen.kommune.no 

Dugnadstur 2020. 

Årets dugnadstur blei dessverre avlyst grunnet store snømas-

ser i fjellet, sein vår og en vei som blei tatt av vannmasser inn-

ved Kallhovd.  Ferjen over Mår fra Synken kom seint i gang 

med trafikken dette året.  Koronatiltak og pålegg om reduserte 

plass på ferjen, resulterte i forhåndsbooking av plass og stor 

pågang av folk som ville til fjells.  Hans Olav fikk imidlertid tatt 

en tur innover i slutten av juni fra Imingfjell, mye snø og meget 

kaldt vær var rapportene fra han.  Iskaldt vann og ikke ett 

eneste bett.   

 

Fiske 

Etter komiteen hørte rykter om en stor fisk tatt i juli, måtte vi 

innhente opplysninger fra Ulf Steen som var inne i slutten av 

juli.  Ryktene stemte og han kunne fortelle om fisk på 2,3 kg 

tatt i østre Søltjørna.  Det må være største registrerte fisk på 

sikkerhet 30 år der inne.  

 

Økonomi og plan 2021. 

2020 viser et lite underskudd, vi måtte gjøre noen investering i 

utstyr på hytta dette året.  For  2021 er det foreløpig ikke plan-

lagt noen større investeringer, det blir som vanlig supplering 

av parafin, gass og andre forbruksartikler som må gjøres.  Ut-

vendig vedlikehold står alltid på planen – dette er noe som 

vurderes fra år til år.   

Komiteen takker Lloyd for mange års iherdig innsats på 

Søltjørna, han går nå ut av komiteen.  

  

Søltjørn komiteen. 

Søltjørnkomiteens beretning for 2020 
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Følgende styre ble valgt i 2020: 

Petter Øijord (leder) 

Hans Støvern (varaleder) 

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (kasserer) 

 

Øvrige medlemmer: 

Øivind Juul Nilsen  

Sari Cunningham 

Innledning 

Vannmiljøutvalget har hatt et aktivt år på tross av en del vans-

keligheter i forbindelse med møter, seminarer og konferanser 

som følge av koronaviruset. Vi har hatt nettbaserte møter og 

telefonmøter i tillegg til fysiske møter. Utvalget har mange 

verdifulle forbindelser som støtter oss og som vi samarbeider 

med. Blant dem er det ganske nyopprettede Drammen Fri-

luftsforum som gjør en fin innsats på flere områder. Vi er noe 

bekymret over liten respons og mangel på svar fra enkelte 

offentlige instanser, selv om vi har mange gode forbindelser i 

den retningen. 

Vannmiljøutvalget samarbeider med alle arbeidsgrupper i DS-

Fiskestell om overvåking og restaurering av vann og vassdrag i 

Finnemarka. For det sentrale området rundt Glitre og i nord-

området, har DS avtale med Statskog og Glitrevannverket. I 

sørområdet har DS avtale med Drammen kommune om den 

delen av Finnemarka som forvaltes av Drammen kommune. 

Arbeidsgruppa for dette området, som ofte kalles Drammens 

Nordmark eller Drammensmarka, har flere deltakere fra Vann-

miljøutvalget og dekkes delvis av Vannmiljøutvalgets årsberet-

ning. Vannmiljøutvalget har også Drammenselva og Dram-

mensfjorden med tilførselsbekker som arbeidsområde. I tillegg 

engasjerer utvalget seg i forurensnings- og utbyggingssaker i 

Drammen og nærliggende kommuner, blant annet i Lier.   

Holmen i Drammen 

Vi klaget på vedtaket til Fylkesmannen, hvor det ble gitt tilla-

telse til utfylling den 20. februar, men vi har ikke fått svar på 

klagen. Vi hadde en kronikk på trykk i Drammens tidende den 

17. april hvor vi beskrev at utfyllingen ved Holmen vil påvirke 

kysttorsken negativt. 

Denne kronikken var saklig sett en utfordring rettet til Fylkes-

mannen (statsforvalteren) i Viken, Rådmannen i Drammen, og 

de politiske partier i byen. Ingen av dem hadde noe å si. Vi 

sendte et høringssvar om nok en fylling ved Holmen den 8. 

august. 

Drammensfjorden og Drammenselva 

Vannmiljøutvalget fikk tildelt kr. 80.000 fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken til kjøp av båt, henger og motor til miljøundersø-

kelser og overvåking av Drammensfjorden og Drammenselva. 

Vi er takker for dette viktige bidraget. 

Kjøsterudbekken, Gamledammen og Tjuvtjern i Drammen 

Resultat av telling av ørret i Kjøsterudbekken den 2. oktober: 

Drammen skisenter bruker hele vintervannføringen i Kjøste-

rudbekken til snøproduksjon.  

I tråd med den nye avtalen om vannforvaltning, skulle vi som-

meren 2020 gjøre undersøkelser av Gamledammen og vass-

draget innover til myrene rundt Tjuvtjern. Undersøkelsene 

viste at gyteområdene i innløpsbekken (Tjuvtjernsbekken/

Spirmyrbekken) var uten gyteaktivitet og at fiskebestanden i 

Gamledammen så ut til å være utryddet. Vi antar at fullstendig 

tørrlegging av Gamledammen er årsaken. Når skianlegget 

pumper vann, tørrlegges også Kjøsterudbekken helt til Gamle-

dammen er fylt opp på ny. Det ble derfor prioritert å skaffe 

settefisk av Glitrestammen til utsetting i både Tjuvtjern og 

Gamledammen. 

Som følge av medieoppslagene om bruk av vann fra Gamle-

dammen, gjennomførte vi fire befaringer hvor undersøkelsene 

viste at verken Gamledammen eller Kjøsterudbekken er inklu-

dert i området som er regulert til skianlegg. Bruk av vann fra 

Kjøsterudvassdraget til å produsere snø er derfor ikke hjemlet 

i reguleringsplanen. 

Bruken av vann og støping av ny betongdemning oppå den 

gamle dam-muren ser heller ikke ut til å være lovlig vedtatt i 

Drammen bystyre, eller teknisk godkjent av NVE. Vi snakker 

derfor om gamle miljøsynder, manglende kontroll og fravær 

av etiske vurderinger når private kan ta seg til rette i et vass-

drag med så sterke samfunnsmessige natur- og sjøørretinter-

esser. 

Vannmiljøutvalget har foreslått at det bygges et fordrøynings-

magasin på høyde med Gamledammen. Vi peker på et maga-

sin plassert fjellet i Spellverpåsen øst for Gamledammen. Det 

er den eneste mulige måten å få regulert Kjøsterudvassdraget 

på, noe som samtidig kan sikre både forsvarlig vannføring i 

Kjøsterudbekken og Arons eget behov.  

Statsforvalteren i Viken (tidl. Fylkesmannen i Buskerud) har 

bestemt at skianlegget ikke får tillatelse til å grave ut 30.000 

m3 masse fra torvmyra. Vi vil oppfordre skianlegget til å se på 

muligheten de nå får ved å samarbeide om en bærekraftig 

løsning via et fordrøyningsmagasin. 

Bekkerestaurering av utløpsbekken til Goliaten nord for 

Drammen 

Med økonomisk støtte fra Drammen kommune, gjennomførte 

Vannmiljøutvalgets beretning for 2020 

 Lengde [cm] Antall 

5-10 66 

11-15 12 

16-20 7 

21-25 1 
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vi i 2017, 2018 og 2019 en restaurering av utløpsbekken på 

Goliaten. Vannet har hittil årlig fått tilført 3-somrige settefisk 

fra DOFA – satt ut av DS siden vannet ikke har produsert ørret 

selv. Rapporter vi har fått, tyder på at en og annen ørret kan 

ha blitt født ved denne utløpsbekken tidligere. 

Høsten 2017 hadde vi en befaring av vannet og bekken hvor vi 

fastslo at det var mulig å legge ut gytegrus. Vi så da også at 

ørreten hadde vasket en gytegrop i mudderet og kanskje for-

søkt å gyte. Det manglet gytegrus og mellomstore steiner, så 

gyte- og oppvekstforholdene har vært nærmest lik null. Vi 

hentet 1500 kg gytegrus i forskjellige størrelser i plastsekker i 

nærheten av Hønefoss høsten 2018.  

Dette ble kjørt til Tverken i påvente av transport med snøscoo-

terassistanse fra Drammen kommune og Turistforeningen vin-

teren 2018/2019. Sekkene med gytegrus ble kjørt inn 14. fe-

bruar og lagt ved utløpsbekken. I tillegg fraktet vi inn nødven-

dig utstyr til restaureringen sommeren 2019.  

Fire personer fra DS, gikk sammen med to medlemmer fra 

DNT den 15. september i gang med å blande og legge ut gyte-

grus i bekken. Det ble mange tunge løft når 1500 kg med stein 

skulle blandes og løftes i bøtter flere ganger før den var på 

plass i bekken. Vi fikk låne en selvlaget, fin trepram av et DNT-

medlem til å frakte utstyret vårt over vannet. Dette gjorde en 

del av arbeidet vårt mye lettere.  

Vi måtte bære mye utstyr selv fra Landfalltjern og inn til Golia-

ten og tilbake da det var helt umulig å få kjøretillatelse fra 

Drammen kommune i helga. Det syntes vi var litt rart, i og med 

at vi jobber for kommunen med fiskekultivering, bekkerestau-

rering og oppsyn i marka. 

Ved våre befaringer av utløpsbekken på Goliaten sommeren 

2020 så vi ørekyte på gytefeltet, men ingen ørretyngel. Hvis 

det var ørretyngel kan de ha gjemt seg i gresset ved kantene. 

Vi må ha bedre observasjoner og telling av ørretyngel. Det er 

helt nødvendig at ørekytene sperres ute fra gytefeltet med det 

samme isen åpner seg om våren. Ørekytene bør også fanges i 

ruser i vannet. 

 

Vassdraget Goliaten, via Tverråstjern, Toblebekken, Vrang-

en/Løken og Liseterbekken mellom Løken og Garsjø.  

Vannmiljøutvalgets representanter Petter Øijord, John Tollef-

sen og Borgar Pedersen hadde en befaring av vassdraget mel-

lom Goliaten og Garsjø den 18. juni. Vi skulle blant annet kart-

legge gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. 

Vi gikk fra Garsjø og langs Liseterbekken oppover til Løken. 

Den nedre del av Liseterbekken produserer bra med småørret 

da bekken består av mange kulper og mellomstore steiner 

som gir fine oppholdssteder og overlevelsesmuligheter. Det 

kan eventuelt tilføres gytegrus noen steder for å øke ørretpro-

duksjonen. Vi har flere ganger tidligere telt yngel på bekken 

med el-apparat. Bekken har sikker vannføring, samtidig som 

ørekytene ikke kommer seg oppover bekken for å spise ørret-

egg og småyngel. 

Ved Løken ble vi hentet med båt av Roger Aune som sammen 

med Robert Sørlie blant annet har ansvar for Løken og Vrang-

en – og det ble en tur innom Drammens Sportsfiskeres hytte 

ved Vrangen. 

Vi ble kjørt i båt av Roger Aune til Toblebekkens utløp ved 

Vrangen hvor vi startet befaringen. Vi undersøkte Toblebek-

ken oppover og fant ut at det er mulig å restaurere den nedre 

delen på ca. 100 meter med handkraft og noe gytegrus. Mulig-

hetene for ørretens vandring over dette området er begrenset 

av lite men bratt fjellparti. 

Denne nedre delen av bekken består av store steiner og en del 

kulper. Dette er gunstig som oppvekstområde for ørreten. Da 

bekken har ganske stort fall på denne nedre delen, vil ikke 

ørekytene kunne komme opp i bekken for å spise opp ørret-

ungene. Det kan muligens komme noen ørekyter ovenfra, men 

det vil være begrenset. 

Under gytetida i oktober ble det observert stor gyteørret et 

stykke oppover i denne delen av bekken. Vi har ikke kartlagt/

telt ørretunger her enda, men forholdene tyder så langt på at 

ørretproduksjonen er begrenset. 

pH (surhet) ble i høst målt til 5,3 der Toblebekken kommer ut i 

Vrangen. Dette er helt på nedre grense for ørretens overlevel-

se. Særlig ørretungene vil ha store problemer med å overleve 

her. Ved utløpet av Løken målte vi også en pH på 5,3. pH bør 

ligge på mellom 6,0 og 7,0, helst nærmere 7,0. Toblebekken 

og Vrangen må derfor kalkes. Det er sure granittbergarter og 

flere sure myrer i nedslagsfeltet. Det er derfor ikke overras-

kende at vannet i området er så surt.  

Toblebekken ovenfor det mulige restaureringsområdet består 

av lange strekninger med en del steiner, kulper og loner. Om-

rådet kan være bra både som gyte- og oppvekstområde, men 

vi så ikke en eneste ørret eller ørretunge her. Heller ikke øre-

kyte. Disse ville eventuelt ha kommet fra Tverråstjern der bek-

ken kommer fra. 

Ved Toblebekkens utløp (ved gangbroa) ved Tverråstjern kan 

det være muligheter for å legge ut gytegrus. Dette bør under-

søkes nærmere. Tverråstjern hadde en pH på 5,67 høsten 

2020 og bør derfor kalkes. 

Bekken som renner inn i Tverråstjern kommer fra Goliaten der 

utløpet allerede er restaurert. Se ovenfor. Bekken videre ned-

over mellom Goliaten og Tverråstjern er det nærmest umulig å 

restaurere. Bekken er enten for bratt (den øvre delen) eller 

forsvunnet under torv og store steiner. Den nedre delen av 

bekken mot Tverråstjern er helt igjengrodd av torv. Det skal 

godt gjøres hvis en ørret klarer å komme seg fram her. Dess-

uten finnes det ikke noe som ligner på gytegrus i de få kulpene 

som er. Restaurering virker umulig å få til.  

 

Landfalltjern ved Drammen 

Vi hadde en befaring i området i august der vi oppdaget at 

utløpsbekken er omdirigert fra å gå mot Drammen – til å gå 

mot Hvalsdammen via Myreseterbekken. 
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Vi må kartlegge natur-konsekvensene av å overføre bekken til 

Lier. Vi har fått flere rapporter om fangst av sik i vannet. Dette 

må avklares og eventuelle tiltak gjennomføres. 

 

Flåren ved Spiralen på Bragernesåsen 

De første planene for nærområdene rundt Spiralen ble i 2020 

lagt frem for et utvalg interesserte folk fra friluftsorganisasjo-

nene. Mange reagerte på planer om nye parkeringsmuligheter 

inne i friluftsområdet og DS protesterte særlig mot omfatten-

de planer om parkifisering av det helt sentrale og historiske 

vannmiljøet i og rundt Flåren. 

Flåren har en naturlig og lærerik rolle som regulator av store 

nedbørsmengder, samtidig som det spesielle naturmiljøet i 

salamanderdammen burde få en sentral plass i byens naturun-

dervisning. Et bedre eksempel som forbilde for byens egne 

tiltak mot flom og flomskader, er vanskelig å peke på.  

Det så heldigvis ut til at de ansvarlige for turstiplanene forsto 

at de svært inngripende tiltakene burde droppes og erstattes 

med enklere og mer spennende naturaktiviteter i nærheten, 

hvor det er mulig å unngå uopprettelige skader. 

 

Klopptjern i Lier og Drammen – en trist behandling    

Vi har de siste årene sett lysere på Klopptjerns framtid, men 

det var før byråkratiet i kommunen tok seg til rette.  

Etter godt overføringsfiske fra Myreseterbekken, var ørretbe-

standen igjen blitt fin. Vi sjekket også at krepsen begynte å bli 

tallrik og storvokst. Klopptjerns rolle som drikkevannskilde 

gikk mot slutten. Bortsett fra ørretens gyteforhold, som ble 

ødelagt for 130 år siden, og igjenfyllingen av den østre vika på 

1980-tallet, har tjernet hele tida bevart en naturtilstand med 

spennende villmarkspreg. Det har dessuten vært godt med 

andefugl og abbor i tjernet. Vi ser verdien av Klopptjern som 

et av våre viktigste nærmiljøvann. 

Men det viste seg at kommunen, i tillegg til rehabilitering av 

demningen, hadde ukjente og naturskadelige planer om å fo-

reta en lokal parkifisering som hverken vi eller de folkevalgte 

var klar over. Flere tiltak har dessverre gått så hardt ut over 

natur og miljø, at det vil bli svært utfordrende å lykkes med å 

gjenopprette kvalitetene.  

Våre forslag om etablering av gytekulper i utløpsbekken og å 

bygge bru over den østre vika, ble uten diskusjon overkjørt av 

administrasjonen. Heller ikke ble planene behandlet av de 

folkevalgte. Den nye reguleringsplanen som var ment å løfte 

naturvernet i planarbeidet, ble ikke brukt. 

Mye lå til rette for en kraftig oppjustering av naturkvalitetene, 

men det motsatte har skjedd. Vi håper det er mulig å få til en 

politisk behandling i ettertid for å prøve å forstå det som har 

skjedd, og kunne bli i stand til å ta lærdom. Men vårt håp om 

at kommunen nå var innstilt på økosystembaserte tiltak, har 

dessverre fått seg et kraftig skudd for baugen.  

Vi er åpne for å være med på befaringer som kan bidra til å 

endre denne triste tilstanden. Med høyere bevissthet og god 

vilje blant de folkevalgte, er kanskje ikke undrenes tid forbi. 

I skogkanten langs Klopptjernveien er det gravd ut en kanal for 

utløpsbekken fra Klopptjern. Men helt fra «fossefallet» fra 

demningen, renner bekken «skjult» i et rør nede i bakken un-

der et tykt lag med grov pukk. Her skulle det vært et levende 

bekkeløp, yrende fullt av liv. 

 

Svarttjern i Lier og Drammen 

Etter henvendelse til NVE har vi fått opplyst at Glitrevannver-

ket er ansvarlig for at vannstanden i Svarttjern opprettholdes, 

men dette er det ikke mulig å få verifisert. Verken administra-

sjonen i Drammen kommune eller hovedutvalg for natur har 

signalisert holdninger om hva som er rett og galt. 

Vannmiljøutvalget mener at lekkasjen, som skyldes manglen-

de vedlikehold av demningen, må tettes av de ansvarlige, slik 

at vannstanden blir gjenopprettet. Da kan også naturen rundt 

vannet opprettholdes slik den gjennom lang tid har tilpasset 

seg tjernet. 

Om tetting skulle vise seg å være teknisk umulig, må landska-

pet og tjernet tilbakeføres slik naturtilstanden var før oppdem-

ming. Det må bety at alle synlige konstruksjoner rives og fjer-

nes. Vi planlegger å kartlegge fiskebestander og miljødata i 

2021. 

 

Hvalsdammen i Lier og Drammen 

Vi har ikke fått svar fra på vårt brev til Lier drift angående plut-

selig tapping av Hvalsdammen i mai 2018 hvor vi etterlyser 

informasjon og rutiner som skal hindre at noe slikt skjer igjen. 

(Hele fiskebestanden ble sluppet ut via Vivelstadbekken til 

Drammensfjorden). Vi må få til et tapperegime som gjør det 

mulig å videreføre Hvalsdammens rolle som oppvekstområde 

for overføringsørret til nærliggende vann, i tillegg til at det er 

et idyllisk fisketjern for allmenheten. 

 

Damtjern ved Lierskogen 

Damtjern har i flere tiår – siden 1960-tallet vært under stadig 

økende økologisk stress og forurensning på grunn av veitra-

fikk, utbygginger, industri og annet. I tillegg er det ulovlig blitt 

satt ut minst 6 svartelistede fiskearter. 

Høsten 2007 oppdaget vi og rapporterte om død fisk i vannet 

til Lier kommune og Fylkesmannen. Disse myndighetene satte 

da omgående i gang et prøvefiske i vannet i samarbeid med 

oss i DS. Representanter fra kommunen gjorde befaringer ved 

Damtjern og i nedslagsfeltet, og det ble avdekket forurens-

ningskilder i området ved Gjellebekk og i Leirdalen. 

Forurenserne fikk pålegg om å innføre rensetiltak. Hos Franze-

foss ved Gjellebekk ble det i 2012 anlagt et biologisk rensean-

legg, som først i år har hatt noenlunde bra vekst av takrørplan-

ter. Vi etterspør en plan for drift og kontroll av dette anlegget. 

Ved motorcrossenteret i Leirdalen ble det ganske kort tid etter 

2007 laget et sedimenteringsanlegg og andre innretninger for 

å hindre forurensende utslipp til Damtjern. Under etable-
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ringen av motorcrossenteret var det i flere år stor sprengnings

- og pukkverksvirksomhet med salg og utkjøring av masse/

pukk. 

I tillegg ble det transportert inn store mengder med diverse 

masser for å fylle opp passende topografi til banene i mo-

torcrossenteret. Ved flomsituasjoner er det usikkert om dette 

fungerer bra nok. 

På Hølaløkka mellom Damtjern og Bauhaus/Liertoppen er det 

over flere å pågått utbygging med store sprengningsarbeider 

og pukkverksvirksomhet. Det pågår fortsatt for fullt. 

Kommunen og Fylkesmannen satte i mars 2008 i gang et fort-

løpende overvåkningsprogram for vannkvalitet. Over tid har 

disse prøvene blant annet vist alt for høye nitrogenverdier, 

noe som fører til overgjødsling. 

Det er positivt med de tiltakene som er gjort, men det mangler 

fortsatt en god del tiltak før vannet er satt tilbake til sin natur-

lige tilstand, med kun abbor, ørret og kreps som naturlige fis-

keslag. Damtjern er derfor fortsatt ikke ferdig renset og res-

taurert. 

 

Kjennerdammen ved Liertoppen 

Denne dammen er en liten rest (ca. 30x30m) av Kjennertjernet 

som ble fylt igjen til parkeringsplass da Liertoppen kjøpesenter 

ble bygget. Dammen gir husrom til mikrokrepsdyr, insekter og 

små-salamandere (se litt til venstre i bildet nedenfor). I tillegg 

yngler en stokkand her, og passer alle sine elleve små så godt 

hun kan ved og i det forurensede vannet. 

Dammen er utsatt for og igjenfylling av forurenset snø og strø-

singel (pukk). I området ved dammen ernærer rotter seg av 

matrester fra gatekjøkken som i perioder blir dumpet sammen 

med den fra før av forurensede snøen. Forholdet er i år rap-

portert muntlig til Statsforvalterens miljøvernavdeling. Dam-

men må restaureres og beskyttes for sin egen del og for at 

ikke Kjennerbekken, Grobruelva og Ulvenvannet skal foruren-

ses.  

 

Gullaug i Lier 

I forbindelse med fremtidig utbygging må hele strandsonen 

rehabiliteres og beskyttes minimum innenfor 100-meters bel-

tet som er fra vannkanten og oppover. Dette området må be-

stå av vegetasjon som vil være en fortsettelse av de naturkvali-

tetene som finnes langs Linnesstranda og ved utløpet av Lier-

elva. 

Strandsonen under vann må også restaureres og beskyttes slik 

at planter, dyr og fisk får gode livsbetingelser. Ny bebyggelse, 

som kommer, må bygges tett og kompakt på de utvalgte om-

rådene – ovenfor 100-meters-beltet av naturlig vegetasjon. På 

denne måten spares arealer som avsettes til naturlig vegeta-

sjon og dyreliv.  

Grønne korridorer og oppholdssteder anlegges i tilknytning til 

bebyggelse og i forbindelse med overvannshåndtering. Jord-

bruksområdet må også beskyttes. Vi mener at hensyn til 

strandsonen og jordbruksarealet kan gi stedskvaliteter, rom og 

luft for en tett og kompakt bebyggelse av gjenværende area-

ler. Utbyggingsplanene for dette området vil trekke ut i tid i 

påvente av videre planarbeid. 

Lierstranda og Gilhusbukta 

Den fortsatte utfyllingen av Gilhusbukta har i år stort sett gått 

etter planen på tross av Covid-19 pandemien som har redusert 

en del aktiviteter ellers i landet. Det meste av bukta er nå fylt 

igjen. Det er laget en steindemning som danner sjøfronten 

mot Drammensfjorden. Demningen hindrer utlekking av slam 

til fjorden mens utfyllingsarbeidet innenfor pågår, og den blir 

benyttet som adkomstvei for lastebiler med fyllmasser. Tilfør-

sel av fyllmasser sjøveien med lekter er i år avsluttet. 

Områdene utenfor den nye sjøkanten skal fylles ut med mas-

ser som danner et nytt gruntvannsområde – en gruntvanns-

korridor for fisk, vannlevende planter og organismer, særlig i 

ferskvannssonen. 

Det som fylles ut utenfor sjøkanten i Gilhusbukta og som skal 

danne ferskvannskorridor og motfylling, er pålagt tiltakshaver 

gjennom konsesjonsvilkår og reguleringsplaner og vil bli fulgt 

opp. Vannmiljøutvalget var fra 2006 og fremover initiativtaker 

for å få gjennomført disse vilkårene via et utstrakt samarbeid 

med Lier kommune, Fylkesmannen og andre. Vi fikk i denne 

forbindelse gjennomført kartlegging av biologisk mangfold og 

kartlegging av miljøgifter i fisk i indre Drammensfjord via NIVA 

i 2008 og 2009. 

Vi er opptatt av å bevare de unike stammene av både fersk-

vannsfisk, saltvannsfisk, men også insekter, fugler og vegeta-

sjon ved og i Drammensfjorden. Det er derfor av stor betyd-

ning at utfyllingene i vann, og områdene på land, restaureres 

slik a naturen ivaretas og beskyttes. 

Vi har i flere år foreslått etablering av øyer, kanaler og grønt-

områder med stedegen vegetasjon som en viktig premiss for 

natur og dyreliv i området, i tillegg til gruntvannskorridoren. 

Varierte naturelementer må også inn i bebyggelsen som blå-

grønne korridorer, møteplasser og vegetasjon på tak og veg-

ger.  

Det må settes av arealer til dette. Minst et 30-meters belte 

med stedegen vegetasjon i strandsonen, slike kvaliteter som 

finnes på Linnesstranda og ved Lierelvas utløp, må danne en 

buffer mellom sjø og land. Mot øyene utenfor kan stormbølger 

brytes ned, samtidig som dyrelivet der beskyttes.  

Vi har løpende dialog med utbyggeren Eidos Eiendomsutvik-

ling AS og entreprenøren PX Solutions AS hvor vi kan komme 

med våre innspill. Det ser ut til at mange av våre innspill blir 

tatt hensyn til slik at naturelementene kan prege den nye Lier-

stranda og Fjordbyen i stor nok grad til at fisk, dyr og mennes-

ker vil trives. Reguleringsplanen skal leveres til godkjenning på 

våren 2021. 

Lier kommune – Vannforskriften og Ren Drammensfjord-

prosjektet 

Den 4. desember sendte vi høringssvar om planlagt nytt rense-
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anlegg i Lier kommune til ansvarlig konsulent Rambøll Norge 

AS. Kopi ble sent til Statsforvalteren, miljørådgiverne i Lier- og 

Drammen kommune, Drammen Friluftsforum og Naturvern-

forbundet i Buskerud. 

Et utdrag fra høringssvaret: 

«Vannmiljøutvalget ønsker å opplyse om at Drammensvass-

draget, definert i dette brevet fra Hellefossen til Svelvik, består 

av to lag: En saltvannsfjord i dypet og en ferskvannsfjord lig-

gende oppå. 

Informasjon om forholdene mellom saltvann og ferskvann i 

Drammensfjorden er mangelfull. Forskning mangler. Dessuten 

er det ikke utarbeidet klassifikasjonssystemer for brakkvann i 

Norge. (www.vannportalen.no) 

Kfr. Rapport fra Niva om Drammensfjorden: Biologisk undersø-

kelse av Indre Drammensfjord med spesielt fokus på grunt-

vannsområdene. 

Plassering av utslippet fra renseanlegget vil ha stor betydning 

for livet i fjorden. 

Uansett om avløpsvannet fra renseanlegget slippes ut i fersk-

vannslaget eller i saltvannslaget, vil utslippsvannet ende opp i 

overflaten. Det gjelder for hele området på innsiden av Svel-

viksund. 

Vannmiljøutvalget ber om at følgende punkter utredes: 

 Karakterisering av strømmene i Drammensvassdraget 

som beskrevet ovenfor.    

 Kjemisk og biologisk status i Drammensvassdraget slik at 

man bedre kan forutsi effekten avrenningen fra rensean-

legget vil ha på fjorden i henhold til Vanndirektivet. 

 Beskrive den planlagte renseeffekten anlegget vil ha på 

tungmetaller, syntetiske stoffer, medisinrester og andre 

miljøgifter.  

 Beskrive hvordan eventuelt restutslipp av næringssalter 

som fosfor og nitrogen samt bakterier vil påvirke natur- 

og friluftslivsverdiene tilknyttet Drammensfjorden. 

 Vi ønsker å se en risikovurdering av driftsstans i anlegget, 

og tilhørende avrenning til fjorden. Hvilken rolle kan 

fordrøyningsmagasiner spille her. 

Vi ber om følgende: 

 At det legges separate løp for overvann, gråvann og 

kloakk, og at disse renses separat i renseanlegget.  

 Styrtvannsnedbør og sterk flom krever store fordrøy-

ningsmagasiner med mindre renseanlegget er dimensjo-

nert for å takle alle slike forhold i fremtiden. 

 At anlegget dimensjoneres for overvann som beregnet 

av klimaservicesenter.no 

 Dersom kvaliteten på utløpsvannet fra renseanlegget 

ikke er tilpasset økosystemene (saltvann/ferskvann) i 

fjorden, må utløpet legges utenfor nærområdene til Svel-

viksund. 

Til slutt ber vi om at renseanlegget ikke på noen måte påvirker 

naturreservatet på Linnesstranda.» 

I forbindelse med denne saken var Vannmiljøutvalgets repre-

sentant Borgar Pedersen i juni 2019 på en befaring ved et nytt 

renseanlegg ved Nedre Romerike Avløpsselskap. Dette anleg-

get er bygget i tillegg til det opprinnelige og er dimensjonert 

for å kunne behandle alt volum slik at det ikke skal komme 

overløp av kloakk eller avløpsvann ut i Nitelva, Glomma og 

Øyeren ved store nedbørsmengder. 

 

Styremøter 

Vi har hatt 6 styremøter. 

 

Eksterne møter 

Ingen. 

 

Foredrag                                                                                                               

Ingen. 

 

Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 

Verdens vanndag 2020. 

 

Korrespondanse 

Brev til Drammen kommune om Gamledammen, Kolbergmyra 

og Aronsløypa den 21. september. 

Brev til Drammen kommune om ulovlig fylling og drenering 

ved Kjøsterudbekken den 6. oktober. 

Brev til Drammen kommune om møte om fangdammer i Kjøs-

terudbekken den 7. november. 

 

Høringssvar 

Klage på vedtak om utfylling i Drammen havn den 20. februar. 

Høringssvar om utfylling av Holmen den 8. august. 

Høringssvar om ny bybru den 23. mars. 

Høringssvar om utbygging av Drammen Slip & verksted den 

11. september. 

Høringssvar om nytt renseanlegg i Lier den 4. desember. 

 

Pressemeldinger 

Ingen aktivitet. 

 

Presseoppslag 

Kronikk i Drammens Tidende om påvirkning på kysttorsken i 

Drammensfjorden den 17. april. 

Reportasje om Kolbergmyra i Drammens tidende den 29. sep-

tember. 

 

Avtale med Drammen kommune  

Avtalen med Drammen kommune skal fornyes i 2021. 

 

Tyrifjorden 

Ingen aktivitet. 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3100 Kontingent Havfiske 1 400,00 

  Sum Driftsinntekter 1 400,00 

      

  Driftskostnader 

4004 Diverse drift -1 208,00 

  Sum Driftskostnader -1 208,00 

      

DRIFTSRESULTAT 192,00 

      

  Finansposter  

8001 Renteinntekter 393,00 

  Sum Finansposter 393,00 

      

ÅRSRESULTAT 585,00 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1920 Konto 9015 16 79829 105 463,88 

  Sum Omløpsmidler 105 463,88 

      

SUM EIENDELER 105 463,88 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent Egenkapital 104 878,88 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 585,00 

  Sum Egenkapital 105 463,88 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 105 463,88 

Havfiskegruppas regnskap for 2020 

RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3014 Inntekter Gapahuk 44 350,00 

3404 Tilskudd fra Glitrevannveerket 26 500,00 

3406 Tildeling Sparebank1 fond 20 500,00 

3408 Dritftilskudd fra Statskog 35 000,00 

3409 Fiskekort  Drammen kommune 40 205,00 

3413 Hauern 22 400,00 

  Sum Driftsinntekter 188 955,00 

      

  Driftskostnader  

4002 Kjøregodtgjøelse -15 451,00 

4006 Kopiering -3 795,00 

4007 Godtgjørsle Sekretær -6 000,00 

4013 Utgifter Gapahuk -2 800,00 

4015 Utgifter Hauern -2 080,00 

4017 Grunnvannsbrakka -1 113,00 

4201 Materiell -45 602,64 

6010 Avskrivninger anleggsmidler -30 989,00 

7300 Møteutgifter -6 252,04 

  Sum Driftskostnader -114 082,68 

      

DRIFTSRESULTAT 74 872,32 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 467,00 

  Sum Finansposter 467,00 

  

ÅRSRESULTAT 75 339,32 

BALANSE 

EIENDELER  

  Anleggsmidler  

1001 Tilhenger 1,00 

1002 Båtm/henger 1,00 

1003 Motorsag 1,00 

1005 El-motorer 3,00 

1006 Strømagregat 1,00 

  Sum Anleggsmidler 7,00 

      

  Omløpsmidler  

1910 Kontonr. 9015.16.80215 78 208,16 

1920 Bank      9015.16.80193 133 975,04 

  Sum Omløpsmidler 212 183,20 

      

SUM EIENDELER 212 190,20 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital 136 850,88 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 75 339,32 

  Sum Egenkapital 212 190,20 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 212 190,20 

Fiskestellkomiteens regnskap for 2020 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3400 Kommunal støtte 4 255,00 

3401 Lokale aktivitetsmidler LAM 3 557,00 

  Sum Driftsinntekter 7 812,00 

      

  Driftskostnader  

4000 Deltakelse i andres stevner -3 841,00 

7301 Møter/trening -151,00 

  Sum Driftskostnader -3 992,00 

      

DRIFTSRESULTAT 3 820,00 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 209,00 

8140 Renteutgifter og gebyr -305,00 

  Sum Finansposter -96,00 

 

ÅRSRESULTAT 3 724,00 

BALANSE 

 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 152,00 

1920 Foreningskonto Sparebank1 6 394,26 

1930 Foliokonto Sparebank1 64 000,74 

  Sum Omløpsmidler 85 744,50 

      

SUM EIENDELER 85 748,50 

      

EGENKAPITAL OG GJELD   

  Egenkapital  

2050 Opptjent  egenkapital 82 024,50 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 3 724,00 

  Sum Egenkapital 85 748,50 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 85 748,50 

Castinggruppas regnskap for 2020 

RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3400 Offentlig støtte 80 000,00 

  Sum Driftsinntekter 80 000,00 

      

  Driftskostnader  

5000 Lønn/honorarer -3 000,00 

6500 Maskiner og utstyr -54 312,00 

6700 Kontingentutgifter -2 100,00 

6800 Kontorrekvisita -1 942,60 

6803 Småanskaffelser -4 065,50 

6809 Diverse utgifter -75,00 

6901 Porto -198,00 

7301 Møter, tilstelninger -732,00 

  Sum Driftskostnader -66 425,10 

      

DRIFTSRESULTAT 13 574,90 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter 78,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -33,00 

  Sum Finansposter 45,00 

      

ÅRSRESULTAT 13 619,90 

BALANSE 

EIENDELER  

  Anleggsmidler  

1200 Eget Inventar, utstyr 1,00 

  Sum Anleggsmidler 1,00 

      

  Omløpsmidler  

1920 Bank innskudd, ktonr 9015.16.79462 53 545,35 

1930 Banke, 9015.16.79470 20 916,48 

  Sum Omløpsmidler 74 461,83 

      

SUM EIENDELER 74 462,83 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital 60 842,93 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 13 619,90 

  Sum Egenkapital 74 462,83 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 74 462,83 

Vannmiljøutvalgets regnskap for 2020 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3000  Kontingent  10 735,25  

3300  Kursinntekter  7 106,90  

3670  Diverse salg  12 865,34  

 Sum Driftsinntekter  30 707,49  

 

 Driftskostnader 

4010  Annonser  -1 803,47  

4020  Fellesturer  -6 600,00  

4200 Porto  -1 386,00  

4300  Kursutgifter  -9 296,45  

4550  Møteutgifter/servering -3 492,30  

4660  Diverse utgifter  -9 737,70  

6810  Datakostnader  -2 540,00 

 Sum Driftskostnader  -34 855,92  

 

DRIFTSRESULTAT  -4 148,43  

 

 Finansposter 

8000  Renteinntekter  1 765,99  

 Sum Finansposter  1 765,99  

 

ÅRSRESULTAT  -2 382,44  

BALANSE 

EIENDELER 

 Omløpsmidler 

1400  Kasse  35,37  

1401  Bank  64 363,69  

 Sum Omløpsmidler  64 399,06  

 

SUM EIENDELER  64 399,06  

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

2000  Egenkapital  66 781,50  

2099  Årsresultat (opptj. egenkap)  -2 382,44  

 Sum Egenkapital  64 399,06  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  64 399,06  

Fluegruppas regnskap for 2020 

RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 0,00 

 

 Driftskostnader 

6390 Annen kostnad lokaler -7 048,00 

7750 Eiendoms- og festeavgift -620,00 

 Sum Driftskostnader -7 668,00 

 

Driftsresultat -7 668,00 

 

 Finansposter 

8050 Renteinntekter bank 2,00 

 Sum Finansposter 2,00 

 

Årsresultat -7 666,00 

 

 

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1221 Båt 17 500,00 

 Sum Anleggsmidler 17 500,00 

 

 Omløpsmidler 

1579 Andre kortsiktige fordringer 525,00 

1937 SpareBank 1 kapitalkonto -24,00 

1938 SpareBank 1 driftskonto 609,00 

 Sum Omløpsmidler 1 110,00 

 

SUM EIENDELER 18 610,00 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

 2050  Annen egenkapital -167 912,00 

 Udisponert resultat -7 666,00 

 Sum Egenkapital -167 912,00 

 

 Kortsiktig gjeld 

2920 Gjeld til Hovedgruppa 194 188,00 

 Sum kortsiktig gjeld 194 188,00 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 18 610,00 

Vrangenkomiteens regnskap for 2020 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3000 Annonseinntekter 22 250,00 

3002 Intern trykking 3 795,00 

3003 Ekstern trykking 350,00 

 Sum Driftsinntekter 26 395,00 

 

 Driftsutgifter 

4000 Trykkekostnader/systemavtale -28 158,38 

4001 Porto -16 107,10 

4002 Lisens programvare -1 827,20 

4003 Rekvisita - 53,70 

4008 Forbruk papir -4 152,36 

4011 Dataprogramvare - 250,00 

6010 Avskrivninger av eiendeler -14 200,00 

7790 Øreavrunding - 0,53 

 Sum Driftsutgifter -64 749,27 

 

DRIFTSRESULTAT -38 354,27 

 

 Finansposter 

8040 Renteinntekter 514,00 

8050 Rentestøtte fra fond 1 141,50 

 Sum Finansposter 1 655,50 

 

ÅRSRESULTAT -36 698,77 

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1200 Maskiner/utstyr 14 542,10 

 Sum Anleggsmidler 14 542,10 

 

 Omløpsmidler 

1400 Beholdning papir 1 825,50 

1640 Merverdiavgift til gode 6 848,00 

1900 Kontanter 39,00 

1910 Bank kto. 9015 1679446 589,52 

1920 Bank kto. 9015 1679454 74 345,11 

 Sum Omløpsmidler 83 647,13 

 

SUM EIENDELER 98 189,23 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

2000 Innskutt egenkapital 134 888,00 

2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) -36 698,77 

 Sum Egenkapital 98 189,23 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 98 189,23 

 

Sportsfisker’n SA regnskap for 2020 

RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3600 Utleie hytte 13 700,00 

3601 Salg Fiskekort 6 425,00 

  Sum Driftsinntekter 20 125,00 

      

  Driftskostnader  

7705 Materialer -12 495,20 

7791 Leie Fiskerett -8 000,00 

  Sum Driftskostnader -20 495,20 

      

DRIFTSRESULTAT -370,20 

      

  Finansposter  

8040 Renteinntekter  NIBOR 327,00 

  Sum Finansposter 327,00 

      

RESULTAT FØR SKATTER -43,20 

  

ÅRSRESULTAT -43,20 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1920 Bank NIBOR 53 184,57 

  Sum Omløpsmidler 53 184,57 

      

SUM EIENDELER 53 184,57 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Innskutt egenkapital 53 227,77 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) -43,20 

  Sum Egenkapital 53 184,57 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 53 184,57 

Søltjørnkomiteens regnskap for 2020 
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RESULTATREGNSKAP  

  Driftsinntekter  

3402 Fester/møter 3 756,00 

3432 Tillitsmannsfest 1 662,00 

3500 Salg kiosk 3 225,47 

3600 Leieinntekter 34 200,00 

  Sum Driftsinntekter 42 843,47 

      

  Driftskostnader  

5000 Lønn/honorarer -4 000,00 

5100 Møte utgifter -134,65 

6300 Eiendomskostnader -13 735,42 

6500 Maskiner og utstyr -599,00 

6600 Rep. og vedlikehold bygninger -239,00 

6800 Kontorrekvisita -374,00 

6902 Strøm -25 543,23 

6904 Kommunale avgifter -1 923,50 

7000 Renovasjon -7 228,00 

7500 Varekjøp kiosksalg -2 079,70 

7510 Varekjøp fester/møter -1 388,90 

7702 Årsmøte -462,24 

7750 Inventar -6 000,00 

7760 Kjøkkenutstyr -978,50 

7770 Forbruksvarer -2 853,15 

7780 Vaskeartikler etc. -351,50 

7785 Vasking -11 200,00 

7900 Avskrivning av varelager -4 077,00 

  Sum Driftskostnader -83 167,79 

      

DRIFTSRESULTAT -40 324,32 

      

  Finansposter    

8040 Renteinntekter 114,00 

8050 Rentestøtte fra fond 795,75 

8140 Renteutgifter og gebyrer -380,00 

  Sum Finansposter 529,75 

      

ÅRSRESULTAT -39 794,57 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1400 Varer på lager 352,00 

1900 Kontanter 400,60 

1920 SpareBank1 9015 16 92361 28 065,90 

1930 SpareBank1 9015 16 92353 615,03 

  Sum Omløpsmidler 29 433,53 

      

SUM EIENDELER 29 433,53 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Innskutt egenkapital 69 228,10 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) -39 794,57 

  Sum Egenkapital 29 433,53 

      

  Kortsiktig Gjeld  

2400 Leverandør, kreditorer 0,00 

2900 Kortsiktig gjeld 0,00 

  Sum Kortsiktig Gjeld 0,00 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 433,53 

Huskomiteens regnskap for 2020 
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 RESULTATREGNSKAP 2020 BUDSJETT 2021 

 Driftsinntekter 

3910 Tilskudd  8 333 

3920 Medlemskontingent 44 760 126 222 

3930 Momsrefusjon 39 425 31 190 

3961 Grasrotandel 21 755 22 859 

3966 Diverse inntekter  7 885 

3990 Driftsinntekter gruppene 371 843 379 833 

 Sum Driftsinntekter 477 783 576 323 

 

 Driftskostnader 

4101 Undervisningskostnader  3 243 

4102 Fiskeutstyr  960 

5330 Styrehonorar   

5911 Dugnader 1 176 3 755 

5991 Medlemsmøter / tilstelninger 4 414 17 574 

6330 Brøyting 3 000 12 750 

6390 Annen kostnad lokaler  2 512 

6420 Leie datasystemer 10 328 11 095 

6430 Leie andre kontormaskiner  667 

6510 Verktøy  1 623 

6551 Datautstyr (hardware) 999  

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger  25 022 

6727 Foredragshonorar  3 793 

6800 Kontorrekvisita 262 177 

6810 Data/EDB-kostnad 7 660 11 360 

6860 Møte, kurs, oppdatering ol.  267 

6900 Elektronisk kommunikasjon 18 238 12 137 

6940 Porto 5 100 38 

6990 Driftskostnader gruppene 331 895 405 980 

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig  252 

7140 Reisekostnader  33 

7310 Markedsføringsutgifter  6 546 

7400 Kontingent, Fradragsberettiget  753 

7420 Blomster / buketter/ krans 864 1 625 

7430 Premier 9 685 11 832 

7500 Forsikringspremie 22 572 24 376 

7700 Styre- og foreningsmøter 2 530 6 525 

7770 Bank og kortgebyrer 8 768 637 

7790 Annen kostnad 1 240 1 292 

 Sum  Driftskostnader 428 730 566 825 

 

Driftsresultat 49 053 9 498 

 

 Finansposter 

8030 Renteinntekt fra grupper / komiteer 3 650 2 649 

8050 Renteinntekter bank 4 704 3 931 

8070 Annen finansinntekt 380  

8130 Rentekostnad til grupper / komiteer -96 -281 

8142 Fondsrenter komitéer -2 259 -2 547 

8159 Andre rentekostnader -77 -19 

8210 Resultat Redaksjonskomité -36 699 -13 774 

 Sum Finansposter -30 397 -10 040 

 

Årsresultat 18 655 -542 

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1100 Klubbhuset 715 862 

1140 Vrangenhytta 6 000 

1145 Søltjørna 2 300 

1250 Inventar 4 994 

1290 Annet utstyr 12 072 

 Sum Anleggsmidler 741 228 

 

 Omløpsmidler 

1500 Kundefordringer 180 264 

1510 Redaksjonskomitéen 98 189 

1511 Huskomitéen 15 395 

1512 Fiskestell 212 190 

1513 Sportskomitéen 51 177 

1515 Jubileumskomitéen 136 316 

1516 Vrangenkomitéen -161 655 

1517 Søltjørnkomitéen 53 185 

1518 Castinggruppa 85 748 

1519 Ungdomsgruppa 139 937 

1520 Havfiske 105 464 

1521 Fluegruppa 63 578 

1522 Vannmiljøutvalget 74 463 

1579 Andre kortsiktige fordringer 1 046 

1740 Forskuddsbetalte kostnader 21 905 

1901 Visa 2 086 

1921 Axel Helgelands fond 27 386 

1922 Sportsfiskerns fond 312 688 

1923  Husfondet 224 657 

1924  Laksefondet 60 026 

1925  Utsmykningsfondet 17 028 

1935  SpareBank 1 kapitalkonto 59 841 

1936  SpareBank 1 driftskonto 104 416 

 Sum Omløpsmidler 1 885 330 

 

SUM EIENDELER 2 626 559 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital 2 403 214 

 Udisponert resultat 18 655 

 Sum Egenkapital 2 421 870 

 

 Gjeld 

2400  Leverandørgjeld 148 778 

2965  Forskuddsbetalt inntekt 55 078 

2990  Annen kortsiktig gjeld 833 

 Sum Gjeld 204 689 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 626 559 

Drammens Sportsfiskeres regnskap for 2020 
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§ 2 

Formål 

Foreningens formål er å samle Drammen og omegns sportsfiskere til 

arbeid for øking av fiskebestanden og for å muliggjøre og lette ad-

gangen til sportsfiske for foreningens medlemmer og allmenheten for 

øvrig. 

 Dette formål søkes nådd ved: 

1. Hensiktsmessig propaganda for et rasjonelt stell av fiskebestan-

den, og for utbredelse av fiskekultur blant så vel sportsfiskere 

som yrkesfiskere. 

2. Arbeide for en sunn og fornuftig utvikling av fiskelovgivningen, 

vern av naturen, samt overvåke sjø og vassdrag mot forurens-

ning. 

3. Fiskestellarbeide. 

4. Samarbeide med foreninger med samme formål. 

  

§ 3 

Medlemskap 

Enhver som er interessert kan bli medlem i foreningen. Søknad sen-

des styret som har rett til å nekte opptakelse av, eller ekskludere 

medlem som antas å kunne skade foreningens anseelse eller virke. I 

begge tilfeller er det anledning til å forelegge saken for årsmøtet som 

med endelig virkning avgjør denne ved simpelt flertall. Foreningens 

merke må ikke misbrukes. 

  

§ 4 

Kontingenten 

1. Kontingenten indeksreguleres pr. 15. november hvert år av styret 

og betales forskuddsvis for kalenderåret. 

2. Den som ikke har betalt sin kontingent eller sendt utmeldelse 

innen 31. mars kan av styret strykes som medlem. 

3. Foreningen følger forbundets til enhver tid fastsatte medlemska-

tegorier. 

4. Æresmedlemmer har alle rettigheter samt forbundets tidsskrift. 

Videre er disse fritatt for all medlemskontingent. 

 

§ 6 

Styrets plikter 

Styret skal ivareta foreningens interesser i enhver henseende 

overensstemmende med de fattede lover og den til enhver tid gjel-

dende instruks, og lede arbeidet etter de i § 2 anførte retningslinjer. 

Styret kan til hjelp i arbeidet knytte til seg komiteer eller enkeltperso-

ner med bestemte oppdrag. Saker av stor betydning for foreningen, 

samt økonomiske disposisjoner utover den daglige drift forelegges 

representantskapet til uttalelse. Styret sammenkaller til medlemsmø-

ter med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Formål 

Foreningens formål er å samle Drammen og omegns sportsfiskere til 

arbeid for økosystembasert fiskeforvaltning og for å muliggjøre og 

lette adgangen til sportsfiske for foreningens medlemmer og allmen-

heten for øvrig, spesielt mht. barn og unge. 

 Dette formål søkes nådd ved: 

1. Hensiktsmessig propaganda for et rasjonelt stell av fiskebestan-

der, og for utbredelse av fiskekultur blant så vel sportsfiskere som 

yrkesfiskere. 

2. Arbeide for en sunn og fornuftig fiskelovgivning, vern av naturen, 

samt overvåke sjø og vassdrag mot forurensning. 

3. Fiskestellarbeide. 

4. Samarbeide med foreninger med samme formål. 

5. Kurs og foredragsvirksomhet. 

  

§ 3 

Medlemskap 

Enhver som er interessert kan bli medlem i foreningen.  Styret har 

rett til å nekte opptakelse av, eller ekskludere medlem som antas å 

kunne skade foreningens anseelse eller virke. I begge tilfeller er det 

anledning til å forelegge saken for årsmøtet som med endelig virk-

ning avgjør denne ved simpelt flertall. Foreningens merke må ikke 

misbrukes. 

  

§ 4 

Kontingenten 

1. Kontingenten indeksreguleres pr. 15. november hvert år av styret 

og betales forskuddsvis for kalenderåret. 

2. Den som ikke har betalt sin kontingent eller sendt utmeldelse 

innen 31. mars kan av styret strykes som medlem. 

3. Foreningens medlemskategorier og priser bestemmes av årsmø-

tet.  

4. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.  

 

 

§ 6 

Styrets plikter 

Styret skal ivareta foreningens interesser i enhver henseende 

overensstemmende med de fattede lover og den til enhver tid gjel-

dende instruks, og lede arbeidet etter de i § 2 anførte retningslinjer. 

Styret kan til hjelp i arbeidet knytte til seg komiteer eller enkeltperso-

ner med bestemte oppdrag. Saker av stor betydning for foreningen, 

samt økonomiske disposisjoner utover den daglige drift forelegges 

representantskapet til uttalelse. Slike saker skal i all hovedsak avgjø-

res av årsmøtet, men i hastesaker kan styret ta en avgjørelse etter å 

ha rådført seg med representantskapet.  Styret kan sammenkalle til 

medlemsmøter, foredrag, diskusjoner og sosialt samvær, men for-

trinnsvis skjer dette i samarbeid med, eller i regi av, undergrupper og 

komiteer.    

 

 

 

 

 

Styrets forslag til endring av Drammens Sportsfiskeres lover. 
Ikke minst av hensyn til vår utmelding fra NJFF men også av hensyn til en viss modernisering vil vi foreslå følgende endringer. 

Nåværende ordlyd i foreningens lover Styrets forslag til endringer merket med gult 
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§ 8 

Ordinært årsmøte 

1. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar 

eller første del av mars måned, og innkalles med minst 14 dagers 

varsel med angivelse av de saker som skal behandles. Saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. 

desember. 

2. Årsmøtets dagsorden. 

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 iflg. lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgs-

medlemmer m.fl.  

10) Valg av revisor / varamedlem. 

11) Valg av valgkomitè på tre medlemmer. 

12) Utdeling av hedersbevisninger og premier. 

3. Årsmøtet kan diskutere, men ikke fatte beslutning om saker som 

ikke er bekjentgjort i innkallelsen.  

4. Valg skal skje skriftlig om ikke forsamlingen enstemmig beslutter 

noe annet. Hvert medlem har en stemme som bare kan avgis ved 

personlig fremmøte, og alle forpliktelser ovenfor foreningen må 

være innfridd. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning 

om ikke forsamlingen beslutter noe annet. 

5. Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, dog må for-

andring av foreningens lover ha minst 2/3 flertall, og kan bare 

foretas på ordinært årsmøte. 

 

 

 

 

§ 10 

Representantskapet 

1. Representantskapet består av 10 medlemmer foruten forening-

ens æresmedlemmer, som er selvskrevne medlemmer. Det velges 

to representantskapsmedlemmer hvert år med fem års funk-

sjonstid. Representantskapet velger hvert år innen sin midte ord-

fører, vise-ordfører og sekretær. Representantskapet innkalles av 

ordføreren når han eller minst tre av representantskapsmedlem-

mene finner det nødvendig. 

2. Foruten de saker som fremgår av lovene avgir representantska-

pet veiledende uttalelser i de saker som styret forelegger for det. 

I tillegg skal representantskapet påse at foreningen drives etter 

de til enhver tid vedtatte lover. 

3. Representantskapets beslutninger avgjøres ved simpelt flertall 

når unntas spørsmål om æresmedlemmer og hederstegn som 

begge må ha minst ¾ flertall. Videre må minst 2/3 av represen-

tantskapet være tilstede. 

§ 8 

Ordinært årsmøte 

1. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned, dersom dette er tilrådelig. Innkalling med minst 14 dagers 

varsel med angivelse av de saker som skal behandles. Saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. 

desember. 

2. Årsmøtets dagsorden. 

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 iflg. lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgs-

medlemmer m.fl.  

10) Valg av revisor / varamedlem. 

11) Valg av valgkomitè på tre medlemmer. 

12) Utdeling av hedersbevisninger og premier. 

3. Årsmøtet kan diskutere, men ikke fatte beslutning om saker som 

ikke er bekjentgjort i innkallelsen.  

4. Valg skal skje skriftlig om ikke forsamlingen enstemmig beslutter 

noe annet. Stemmerett har alle medlemmer hvis forpliktelser 

ovenfor foreningen er innfridd, eller som av styret er gitt den rett. 

Hvert medlem har en stemme som  kan avgis ved personlig frem-

møte eller, hvis styret vedtar det, ved digital deltakelse via inter-

nett. I sistnevnte tilfelle må deltakerne registreres på en sikker 

måte (bankID e.l.). Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrek-

ning om ikke forsamlingen beslutter noe annet. 

5. Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, dog må for-

andring av foreningens lover ha minst 2/3 flertall, og kan bare 

foretas på ordinært årsmøte. 

 

§ 10 

Representantskapet 

1. Representantskapet kan bestå av  inntil 10 medlemmer foruten 

foreningens æresmedlemmer, som er selvskrevne medlemmer. 

Det velges to representantskapsmedlemmer hvert år med fem 

års funksjonstid. Representantskapet velger hvert år innen sin 

midte ordfører, vise-ordfører og sekretær. Representantskapet 

innkalles av ordføreren når han eller minst tre av representants-

kapsmedlemmene finner det nødvendig. Foreningens styremed-

lemmer skal ikke være representert i representantskapet.  

2. Representantskapet skal være et rådgivende organ for styret. 

 Representantskapet skal: 

1) samarbeide med styret (Gjennomføring av dugnader, sosiale 

sammenkomster, utarbeidelse av planer m.m.) 

2) behandle saker som forelegges av styret 

3) påse at foreningen drives etter de til enhver tid vedtatte lover. 

3. Representantskapet kan også behandle andre saker enn de som 

forelegges av styret. Representantskapet kan også gjennomføre 

tiltak på eget initiativ (dugnader, sosiale sammenkomster m.m.) 

4. Representantskapets beslutninger avgjøres ved simpelt flertall 

når unntas spørsmål om æresmedlemmer og hederstegn som 

begge må ha minst ¾ flertall.  

5. I saker som ikke bare gjelder representantskapet, er represen-

tantskapets beslutninger kun rådgivende. Styret avgjør om de vil 

følge råd fra representantskapet. Det er kun ved utnevnelse av 

æresmedlemmer og ved tildeling av hederstegn at representant-

skapet har besluttende myndighet.  
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Tillitsvalgte, innstilling til årsmøte 2021 

Tillitsvalgte etter siste årsmøte 
 

Hovedstyret: 

 Hans Petter Nyhuus, leder  2020 

 Kristoffer Jakobsen, nestleder  2020 

 Jarle Fredagsvik, sekretær  2020 

 Eigil Jensen, kasserer 2020 

 Atle Blegeberg, styremedlem 2020 

 Håvard Paulsen, styremedlem 2020 

 Roy Ingar Hansen, styremedlem 2020 

 Robert Skoczylas, varamedlem 2020 

 Ikke valgt, varamedlem  

  

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 

 Per Øivind Ask, æresmedlem 

 Jan Ivar Larsen 2020-2024 

 Truls Hafslund 2020-2024 

 Øivind Juul Nilsen 2019-2023 

 Gunnar Olsen Skar 2019-2023 

 Ikke valgt 2020-2022 

 Ikke valgt 2020-2022 

 Helge Otto Johansen  2017-2021 

 Thorgeir Gustavsen  2017-2021 

 Jostein Toresen 2016-2020 

 Tor Andreassen 2016-2020 

  

Sportsfisker’n: 

 Tor Andreassen, redaktør 2019-2020 

 Ikke valgt, sekretær 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, kasserer 2020-2021 

 Ikke valgt, annonser 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, layout 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, trykker 2020-2021 

 

Søltjørnkomitèen: 

 Hans Petter Nyhuus 2019-2020 

 Sten Skare 2020-2021 

 Lloyd Arne Nilsen 2019-2020 

 Hans Olav Sørumengen 2019-2020 

  Valgkomiteens forslag til årsmøtet 
 

 

 Hans Petter Nyhuus, gjenvalg 2021 

 Kristoffer Jakobsen, gjenvalg 2021 

 Ny, ikke besatt 2021 

 Eigil Jensen, gjenvalg 2021 

 Robert Skoczylas, gjenvalg 2021 

 Haavard Paulsen, gjenvalg 2021 

 Roy Ingar Hansen, gjenvalg 2021 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 

 

 Ny, ikke besatt 2021-2025 

 Tor Andreassen, gjenvalg 2021-2025 

 

 

 Tor Andreassen, gjenvalg 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 Knut E. Kaalstad, gjenvalg 2021-2022 

 

 

 

 Hans Petter Nyhuus, gjenvalg 2021-2022 

 Ny, Erik Jonassen 2021-2022 

 Ny, Håvard Sveen 2021-2022 

 Hans Olav Sørumengen, gjenvalg 2021-2022 
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Tillitsvalgte, innstilling til årsmøte 2021 

Tillitsvalgte etter siste årsmøte 
 

Vrangenkomitèen: 

 Paul Robert Sørli  2020-2021 

 Unni Veiby  2020-2021 

 Roger Aune  2020-2021 

  

Huskomitèen: 

 Berit Langeng, leder 2019-2020 

 Knut Kaalstad, kasserer 2020 

 Ikke valgt 2020-2021 

 Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 Rolf Nyborg 2020-2021 

 Truls Hafslund 2020 

 Tore Kristiansen 2020-2021 

 Kåre Nordgård (reserve) 2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2019-2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2020-2021 

  

Vannmiljøutvalget:  

 Petter Øijord 2020-2021 

 Borgar Pedersen 2020-2021 

 Hans Støvern 2019-2020 

 Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 John Tollefsen 2019-2020 

  

Repr. til DOFA's årsmøte: 

To representanter pluss varamann 

 

 

 

Revisorer: 

 Morten Berger (For DS og Vrangenhytta) 2020-2021 

 Eigil Jensen (For gruppene) 2020 

 Kristoffer Jakobsen, vararepr. 2019-2020 

  

Valgkomitè: 

Interimstyret bemanner komiteen 2020 

 

 

 

Diverse utvalg oppnevnt av styret. 

Lovutvalg: 

 Per Øivind Ask fra   2005 

 Frank Pedersen fra   2017 

 Morten Berger fra   2017 

  

Informasjonsansvarlig: 

 Kristoffer Jakobsen fra   2020  

  Valgkomiteens forslag til årsmøtet 
 

 

 

 

 

 

 

 Berit Langeng, gjenvalg 2021-2022 

 Knut Kaalstad, gjenvalg 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021 

 

 

 Truls Hafslund, gjenvalg 2021-2022 

 

 Ny/gjenvalg 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 Ny, ikke besatt 2021 

 

 

 

 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 

 John Tollefsen, gjenvalg 2021-2022 

 

 

 Ny 2021 

 Ny 2021 

 Ny 2021 

 

 

 

 Eigil Jensen, gjenvalg 2021 

 Ny, ikke besatt 2021-2022 

 

 

 Ny, fra Fiskestell 2021 

 Ny, fra Invicta 2021 

 Ny, fra Rep.skapet 2021 
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 Ungdomsgruppa 

Hampus Valfridsson Mobil: 948 25 325 

 E-post: the_hunter89@hotmail.com 

 Castinggruppa 

Jan Ivar Larsen Mobil: 926 67 343 

 E-post: jiva-la@broadpark.no 

 Huskomiteen 

Berit Langeng Mobil: 916 84 660 

 E-post: belangen@online.no 

 Revisor 

Morten Berger Mobil: 907 50 202 

 E-post: post@moberger.no 

 Vrangenhytta 

Robert Sørlie Mobil: 992 06 394 

 E-post: rso@usbl.no  

 Vannmiljø 

Borgar Pedersen Mobil: 994 40 834 

 E-post: borgar32@gmail.com 

 Søltjørnhytta 

Hans Petter Nyhuus Mobil: 901 51 967 

Ep: Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.no 

 Fluegruppa 

Kristoffer Jakobsen Mobil: 466 10 297 

 E-post: Kristoffer@ignita.net 

 Havfiskegruppa 

Jostein Stø Mobil: 907 01 006 

 E-post: jostein.sto@byggba.no 

 Varamedlem 

 Mobil:  

 E-post:  

 Varamedlem 

Robert Skoczylas Mobil: 413 26 169 

 E-post: rssbygg@gmail.com 

 Styremedlem 

Roy Ingar Hansen Mobil:  986 01 366  

 E-post: royern.hansen@gmail.com

 Styremedlem 

Håvard Paulsen Mobil: 992 78 168 

 E-post: havard.paulsen@kongsberg.com 

 Styremedlem 

Atle Blegeberg Mobil: 991 65 940 

 E-post: ablegeberg@hotmail.com 

 Kasserer 

Eigil Jenssen Mobil: 412 23 946  

 E-post: eigjens@online.no 

 Sekretær   

 Mobil:  

 E-post:  

 Nestleder 

Kristoffer Jakobsen Mobil: 466 10 297  

 E-post: Kristoffer@ignita.net 

  

  

 Leder  

Hans Petter Nyhuus Mobil: 901 51 967   

E-post:   Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.no 

 Fiskestell 

John Tollefsen Mobil: 971 63 134 

 E-post: biketol@gmail.com 

Drammens Sportsfiskere 
Stiftet 10. Oktober 1935 

Postboks 335, 3001 Drammen 

post@drammenssportsfiskere.no 

 

Styret 

Kontaktpersoner i grupper og komitèer 

mailto:rso@usbl.no
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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 


