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Innkalling til årsmøte 
 

Medlemmer i Drammens Sportsfiskere innkalles med dette til det 88 ordinære årsmøte, som holdes i 

”Piscatoribus Sacrum” klubbhuset på Sølfastøya torsdag 23. mars 2023 kl. 18.30. 
 

Dagsorden i henhold til vedtektene: 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av referent 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5. Valg av tellekorps på tre medlemmer 

6. Årsberetninger 

7. Regnskaper og budsjett 

8. Forslag anført i innkallelsen 

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

10. Valg av revisor / varamedlem 

11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer 

12. Utdeling av hedersbevisninger og premier 

 

Vel møtt 

Drammens Sportsfiskere 

Styret 
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1 Innledning 

2 Lederens hjørne 

2022 er over og nok et år med masse aktiviteter i Fiskestell er 

overstått. 

Nå er det blitt en annen administrasjon i gruppa, fra et styre til 

et utvalg. Vi er nå bestående av en leder, sekretær og kasserer 

samt to erfarne medlemmer. Dette gjør at vi fungerer bedre 

administrativt da vi alle har erfaring over mange år med admini-

strasjon i gruppa. Komiteen har hatt 35 møter i år. Her regnes 

det med forberedende møter og møter med samarbeidspartne-

re, samt vår- og høstmøte. 

ALLE har møteplikt på de to sistnevnte.  Vårmøtet er det viktigs-

te møtet da alt som skal skje i løpet av sesongen legges frem 

samt utdeling av skjemaer som skal fylles ut og leveres på høst-

møtet og andre opplysningsskjemaer. Vi ser at vår møtevirk-

somhet er nyttig. Derfor hadde jeg i 2022 lagt et budsjett til ad-

ministrasjon. Likeledes ble det i år betalt ut kjøregodtgjørelse til 

medlemmene for pålagt dugnad. Dette ble gjort da det var rom 

for det på budsjettet. Vi gjorde et stort innkjøp av et nytt el-

apparat i år til kr 112 000. Disse har vi søkt om å få dekket noe 

av fra Glitrevannverket, Drammen kommune, Statskog og Lier 

kommune. Håper på et positivt svar fra dem. Sender en stor 

takk til Torkel Skoglund i Statskog som gir oss oppgaver med 

betalte dugnadstimer for Statskog. Det er takket være dugnade-

ne vi gjør utenom de fiskerelaterte aktivitetene som gjør at vi 

kan ha, blant annet, bespisning på våre dugnader og møter. 

Gruppa består av 47 medlemmer pr. 1/12 - 2022. På vårt jule-

bord den 2. desember kom det 39 medlemmer. Denne prosen-

ten av oppmøte tror jeg mange foreninger kan misunne oss. Her 

i Fiskestell er alle velkommen, om de er flinke til å male, slå 

gress, snekre, gå i elver, utføre tynnefiske, oppsyn/tilsyn osv. Vi 

har bruk for alle. Jeg takker ALLE mannskaper for den innsatsen 

dere legger igjen i gruppa. 

Håper på et nytt produktivt år i 2023. 

 

3 Mannskapsliste 

Nye medlemmer i DS Fiskestell: Ingolf Ask og Kjetil Solberg 

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

skapslista. Antall aktive medlemmer er 47. Se kap. 15.1. 

 

4 Avholdte fellesmøter 

Årsmøte 3. mars 

Vårmøte 4. mai 

Høstmøte 11. oktober 

 

5 Økonomi 

Fiskestell har en sunn økonomi som følge bl.a. av at medlemmer 

av gruppa har lagt ned hele 1.050 registrerte dugnadstimer, i 

tillegg til de fiskerelative dugnadene som utgjør et vesentlig 

antall timer. Økonomien er også påvirket ved at Fiskestell har et 

meget gode samarbeid med Glitrevannverket, Statskog, Dram-

men kommune og arrangøren av Hauer´n – Finnemarka IL. 

 

6 Fiskekultivering 

6.1 Blektjern 

Lagleder: John Tollefsen 

Et godt besøkt vann hele året, men med en liten bestand av 

kreps til tross for at det var rikelig med kreps før. Mink er sett 

ved vannet og Drammen kommune har fått beskjed om dette. 

Det var heldigvis ikke så mange sneiper ved rasteplassen på sør-

siden av vannet, men vi mistenker at to unge gutter med motor-

sykkel kjørte og til dels ødela gressbakken på nordsiden av van-

net.  

 

6.1.2 Krepsing 

Vann: Landfalltjern, Blektjern, Klopptjern og Garsjø 

For å spare krepsebestanden i Blektjern, har vi blitt enige med 

Drammen kommune om å åpne Blektjern og Landfalltjern annet 

hvert år.  

Landfalltjern ble åpnet for krepsing fra fredag 12. til søndag 14. 

august. Fire mann fra Fiskestell gikk oppsyn ved Landfalltjern i 

tillegg til at vi kjørte innom Blektjern og Klopptjern. 7 krepsefis-

kere fordelt på 3 grupper deltok ved Landfalltjern natt til lørdag. 

De fikk utdelt rapportskjemaer og resultatet var 33 stk. under 

minstemålet på 9,5cm og 16 stk. over. Natt til søndag fisket kun 

en person etter kreps. Et forhenværende medlem av DS så at en 

kar dykket etter kreps ved demningen ved 3-tiden på natt til 

lørdag. Han gikk bort til ham og sa at det ikke var lov. Dykkeren 

forsvant fra vannet. 

Vårt inntrykk er at interessen for krepsefiske er minkende og i 

tillegg ble det fanget svært få kreps. Vi har tidligere mistenkt 

tjuvfiske, men nå heller vi til at minken har utslettet mestepar-

ten av krepsen i vannet. Drammen kommune har fått beskjed 

om at det er mink i både Landfalltjern, Blektjern og Klopptjern. 

Vi så ingen som krepset i verken Blektjern eller Klopptjern.  

Siden Garsjø skal tømmes for vann i 2023, søkte vi Statsforvalte-

ren i Viken om å foreta prøvekrepsing i Garsjø. Det ble innvilget 

og vi utførte prøvekrepsingen den 31. august og den 1. septem-

ber. 

Resultater av prøvekrepsingen: 

Totalt antall: 64 

Antall hann: 37 

Antall hunn: 27 

Gjennomsnittlig lengde (cm): 8,3 

Minste lengde (cm):  6,5 

Største lengde (cm):  11,0 

 

 

Fiskestellkomiteens beretning for 2022 
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Det er lite edelkreps i Garsjø og gjennomsnittlig lengde er liten i 

tillegg til at det er flere hann enn hunn. Vi tror at mink, som vi så 

en av under prøvekrepsingen, er årsaken til det lave antallet og 

den korte gjennomsnittslengden. Både Statsforvalteren og Lier 

kommune er gitt beskjed om resultatet. 

 

6.2 Dammyrdammen og Kårevann 

Lag: Per-Ivar Gundersen og Erland Myrvang 

 

6.2.1 Dammyrdammen 

Det har også i 2022 vært en veldig ustabil vannstand i Dam-

myrdammen. Vannstanden gikk ned ca. 4 meter på 5 dager. 

Det er fortsatt mye abbor i Dammyrdammen selv om tynnings-

fiske har gitt mye mindre Abbor i rusene. Vi har i år benyttet 20 

stor ruser under tynningsfiske. Det er ønskelig med flere ruser til 

tynningsfiske i Dammyrdammen. 

Det er en bra bestand av ørret i Dammyrdammen. Mye småør-

ret som vaker og flere fiskere melder om fangst av småørret. 

Noe av ørreten var veldig tynn på sommeren da vannstanden 

var veldig lav. 

Det er observert en del mink i Dammyrdammen og i innløpselva 

til vannet. Vi har fanget to mink i feller og vi vil fortsette med 

fellefangst. 

Mye bål rundt vannet når det er veldig tørt gjør at faren for 

skogbrann øker. Ikke alle besøkende forstår alvoret og må der-

for irettesettes i henhold til bålforbud etter 15.april. 

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

ved Dammyrdammen i 2022. 

Vi vil gjennomføre rusefiske i 2023 også og vi vil vurdere å sette 

ut flere ruser i Dammyrdammen neste sesong.  

 

6.2.2 Kårevann 

Det har i år blitt utført tynningsfiske med ruser i Kårevann. Vi 

utførte ikke tynningsfiske i 2021. Antall kilo og antall fisk har 

vært større denne sesongen enn den var i 2020. Snittvekt har 

også økt. Tynningsfiske startet noe tidligere og røktesesongen 

ble derfor noe lengre enn tidligere. Vi avsluttet tynningsfiske da 

det ble målt over 15 c i vannet. 

Det er ikke satt ut settefisk i Kårevann denne sesongen. Det vir-

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

mere fisk inntil videre. 

Det er mye besøkende rundt Kårevann og det er stadig flere 

som fisker. Under tilsynsrunder har vi snakket med flere fiskere 

som har fått fin abbor og flott ørret.  

Mye bål rundt vannet når det er veldig tørt gjør at faren for 

skogbrann øker. Ikke alle besøkende forstår alvoret og må der-

for irettesettes i henhold til bålforbud etter 15.april. 

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

ved Kårevann i 2022. 

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

vann i 2023 også.  

6.3 Drammen kommunes del av Finnemarka fram til 2020 

Lagleder: John Tollefsen 

Lagsmedlemmer: Petter Øijord, Borgar Pedersen med flere. 

Det er generelt lite søppel til tross for mange som overnatter i 

marka, men mange av dem fisker ikke. Imidlertid er fiske svært 

populært i Landfalltjern hvor vi årlig setter ut mest fisk. Mange 

overnatter også ved Goliaten hvor vi også setter ut fisk.  

I år fikk vi kjøretillatelse fra Drammen kommune og vi kjørte til 

Tverken 8. juli med el-apparat og håver for å fange ørekyte på 

på utløpsbekken til Goliaten. Vi fanget ca. 4oo ørekyte i det om-

rådet hvor vi har lagt ut gytegrus, mens en and spiste opp de få 

gjenværende ørekytene som hadde overlevd elektrosjokket. 

Ved henting av vannprøve i oktober var det ingen ørekyte over 

gytegrusen. Vårt håp er at dette skal føre til at ørreten bedre 

skal klare å reprodusere seg selv i bekken ved Goliaten.  

Vannprøver er tatt i Myrdammen, Goliaten, Ytre Langvann, 

Tverråsvann, Vakkertjern og Tjuvtjern vår og høst. 

Ca. 30 ørret, som ble fanget i forbindelse med tynnefiske, er 

båret i ryggsekk fra Garsjø til Vakkertjern. 

I tillegg har lagleder fjernet en del stein fra Myreseterbekken 

som renner ut i Hvalsdammen for at ørreten skal komme opp 

bekken ved lav vannstand. Pga. en svært tørr sommer var det 

ikke forbindelse mellom Hvalsdammen og Myresterbekken i 

august, men store regnmengder i september førte til rikelig 

vann i bekken. Den nedre delen av Myreseterbekken er godt 

beskyttet av nedfallstrær s.a. ørreten har mange steder å gjem-

me seg. I tillegg var det små kulper og en liten vannføring i tør-

keperioden. Verken Myrdammen eller Landfalltjern ga vann til 

Myreseterbekken i august og det er ikke kjent hvor vannet kom-

mer fra. Dette er en oppgave for 2023. 

 

6.4 Dypingen 

Lagleder: Hans Olav Sørumengen 

Lagsmedlem: Roy Lauritzen 

Det blei kun noen få kilo med abbor i år, hatt ute 35 ruser og 

rodd hele vannet med vannkikkert uten resultat. Vi har bestemt 

oss for å droppe ruser til neste år og heller prøve med rognslur-

ping hvis det er noe å finne. Vi har også rodd med ekkolodd, og 

det er nok en del sik som kanskje kunne vært fisket på. Vi hadde 

også utslag på en del større fisk på dypt vann ned til 30 - 40 me-

ter. Det har vært mindre med folk ved Dypingen i år i forhold til i 

fjor. 

 

6.5 Elgskottjern 

Lagleder: Erik Steenberg Jonassen 

Oppfisket ørekyte: Ca. 600 stk. 

Tynnfisket ørret: 95 stk. (Overført til Langevann) 

Medgått arbeidstid: Ca. 50 timer 

Ph-måling: 20/10 Ph 6,75 

Lagleder har hatt totalt 14 turer til vannet denne sesongen, men 

møtt færre fiskere i år enn foregående år. Har vært ryddig og 

fint rundt vannet og kun en markboks er plukket av søppel. 

Rusefisket etter ørekyta i bekken kom litt sent i gang denne se-

songen. Rusene ble ikke satt ut før seint i juli og da var gytetiden 
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over for ørekyta. I tillegg var det tørke og ekstremt lite vann i 

bekkene så årets tynnfiske etter ørekyte gikk i vasken.  

Den fine utviklingen på ørretens størrelse har imidlertid fortsatt 

i år. Ørreten er fortsatt litt slank, spesielt på vårparten, men 

dette bedrer seg fort utover sommeren. Det er fanget flere ørre-

ter på 30cm+ med god kondisjon gjennom sommeren. Riktig 

nok helt hvite i kjøttet, men bortsett fra det så veldig fin fisk. 

Når det er sagt så skal man ikke underslå det faktum at vannet 

fortsatt er overbefolket av småørret, men det blir litt bedre fra 

år til år. 

Vannet har fiskegaranti og er ypperlig som et vann hvor junior 

kan få sine første ørreter uten alt for mye strev. 

I midten av oktober ble innløpsbekken el-fisket og sammen med 

rusefisket ørret ble totalt 95stk overført til Langevann. 

Tabell K-faktor Ørret 

Tabell oppfisket ørekyte 

Antall og størrelse på overføringsfisk 

 

6.6 Langevann 

Team: Erik og Simen Steenberg Jonassen  

Utsatt Ørret: 95 stk (Overført fra Elgskottjern) 

Medgått arbeidstid: Ca. 30 timer 

Ph-måling: 28/10 Ph 6,8 

Fortsatt veldig god kvalitet på fisken i Langevann. Det har i år 
blitt tatt flere store fisker på stang i vannet, fisker på 1kg+ med 
knallrød kjøttfarge. Man får gjerne ikke fisk på hver eneste fiske-
tur til vannet, men når man treffer er det som regel veldig fin 
fisk. 
 
På høsten ser man virkelig hva som bor i vannet da mye stor 
ørret samlet seg på gytefeltet i utløpet. Lister man seg frem 
mellom trærne, vil man her se fisken står tett og vasker på gru-
sen. Kommer man for nærme, ser man plogen står ut i vannet 
av meget grov fisk. 
 
Håpet her er jo at dette fører til at færre fisk slipper seg ut på 
utløpsbekken i gytetiden og heller blir værende igjen i vannet.  
 
Har plukket litt søppel, plastposer ol, men stort sett veldig ryd-
dig og fint rundt vannet hele året. 
 

6.7 Flagervann 
Lagleder: Håvard Sveen 
Det er hentet inn vannprøver vår og høst. 

 

6.8 Guritjern 
Lagleder: Ole Ellevåg 
Oppfisket abbor: 205 stk., 8,8kg og 3,5 l rogn, snittlengde: 13 cm 
Medgåtte timer: ca. 20 
36 ruser har blitt røktet 4 ganger.  
 
 
6.9 Glitre 

Lagleder: Truls Hafslund  

Lagmedlemmer: Johan Berge, Borgar Pedersen  

Laget og andre medlemmer fra DS Fiskestell har gjennomført 97 

tilsynsturer med til sammen 352 timer.  

Utsett av 600 stk. 2-somrige ørret den 28. august. Finneklipping 

samme dag på settefiskanlegget ble utført av våre mannskaper. 

Dette gjøres for å se forskjell på settefisk og villfisk ved gjen-

fangst og fordi settefisk ikke skal benyttes som stamfisk.  

Stamfiske: Det ble i år hentet gyteørret både fra Sandungselva, 

Vranglebekken og Dypingbekken samt fra den vestre innløps-

bekken til Vrangla. Det ble levert 8 dl rogn samt melke separat 

fra 7 hannfisk til settefiskanlegget.  

Vannstanden i Glitre har i sommer vært meget lav, nærmere tre 

meter under fullt.  

På grunn av tørkesommeren har det vært mindre menneskelig 

aktivitet rundt Glitre i år, og mindre trafikk med personer som 

vil overnatte. På grunn av økt tilsyn- og informasjonsarbeid me-

ner vi flere forholder seg til reglene rundt Glitre. Vi har delt ut 

mange informasjonsbrosjyrer. Vi mener dette har gitt resultater 

i form av redusert forsøpling og redusert forsøk på telting.  

Tilsynet har også i år observert flere biler uten synlig kjøretilla-

telse både innenfor og utenfor nedslagsfeltet.  

Noen spesielle hendelser fra fisketilsynet ved Glitre:  

19.7.: Et par som rigget seg til for overnatting i hengekøye ved 

Båthuset ble informert om reglene og fikk informasjonsfolder. 

De forlot stedet.  

Fem personer som fisket nær Saglandsvika hadde fått i seg litt 

for mye drikkevarer. Disse skulle til Steindammen for å bli hen-

tet der. Det viste seg at to av disse var veldig slitne og måtte 

kjøres av tilsynet til bommen ved Steindammen.  

20.8.: Et såpestykke og en sandal funnet i vannkanten nedenfor 

Glitreplassen.  

24.8.: Fem ungdommer fra USA var på Trulsodden og hadde 

planer om å overnatte i telt ved Glitre. Tilsynet informerte om 

reglene og transporterte dem til Grunnvannet.  

11.9. To biler med småviltjegere uten kjøretillatelse var parkert 

mellom Glitre og Sandungen. Gro Løten i Statskog ble kontaktet 

og vi fikk stadfestet at det ikke var lov å bruke bil under småvilt-

jakt. Da disse bilene sto i nedslagsfeltet til Glitre ble Glitrevann-

verket kontaktet.  

 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0,95 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 0,93 0,97 0,90 0,91 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

600 5700 3500 3800 4000 4800 6000 4700 7500 8000 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

95stk 
6-
34cm 

61 stk 
5-
35cm 

86 stk 
6-
35cm 

99 stk 
6-
28cm 

35 stk 
6-
26cm 

75 stk 
6-
35cm 

114 
stk 
6-
20cm 

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

23,9 
cm 

21,0 
cm 
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18.9. To unge gutter i hvert sitt telt hadde overnattet på 

Trulsodden. Teltene var slått opp på hver side av plakaten der 

det står «telting forbudt». Disse ble vekket og fikk beskjed om å 

ta ned teltene. Da vi kom tilbake fra tilsynsrunden hadde gutte-

ne tent et stort bål på gressbakken. Da det var ekstremt tørt i 

denne perioden, ble de bedt om å slukke bålet mens tilsynet var 

til stede. 

 

6.9.1 Finneklipping 

Vi var fire mannskaper som klippet finner, og to som skaffet fisk 

til finneklipperne. Finneklipping ble foretatt i henhold til tabell 

fra 2017, etter konsesjonskrav fra 2016. Etter hvert som fiskene 

var klare, ble de lagt i en vanntank med oksygentilførsel.  

Etter at alle 600 fiskene var finneklipt, kjørte vi til Glitre hvor 

fisken ble frigjort på 4-5 steder. Lav vannstand i Glitre gjorde det 

til dels vanskelig å komme ned til vannet. 

 

6.10 Lelangen 

Lagleder: Jan Erik Nielsen 

Lagmedlemmer: Ronny Hansen og Øyvind Bjerknes 

23 ruser 

Antall fisk: 232stk, vekt: 12,342 kg, rogn: 8,809 liter 

 

6.11 Svarttjern 

Kun vannprøver, ellers ingen aktivitet. 

 

6.12 Nordområdet 

Lag: Kai Marius Andersen, Lloyd Nilsen og Hans Olav Sørumeng-

en med flere. 

Vannprøver tatt vår og høst. 

Grunnet en varm og tørr sommer har det vært lite med fiskere å 

se i denne delen av Finnemarka. Temperaturen i vanna steg fort 

til 20 +. Dette gjorde at fisken ikke ble så bitevillig som den ville 

vært med en lavere vanntemp. Veldig lite søppel ble funnet 

(grunnet lite folk i marka). Heldigvis ble det ikke oppdaget bål 

som hadde vært i bruk da det har vært ekstremt tørt.  

 

6.13 Bekkene ved Glitre  

Lagleder: Borgar Pedersen 

Lagsmedlem: Truls Hafslund 

Medgåtte timer: 78 

Petter Øijord, John Tollefsen og lagleder hadde en befaring 3. 

mai i Glitreområdet sammen med vannområdekoordinatorene 

for Lierelva – Cesilie Helgerud, og for Drammenselva – Ida Grøn-

dahl Steffensen. Hensikten var å se på mulige problemstillinger 

og løsninger i forhold til fiskens/ørretens frie vandringer og re-

produksjon i bekkene i området. Demninger og rør under veien 

er typiske hindringer for ørreten.  

Etter å ha sett på flere bekker med vandringshindre rundt Glitre, 

ble vi enige om at røret i Jøssjøbekken skal prioriteres. Røret er 

12 meter langt og 2 meter i diameter. Røret må fjernes og er-

stattes med en brokonstruksjon med naturlig bekkebunn, tersk-

ler og kulper. Gytegrus må legges på utløpet av kulp ovenfor 

veien.   

Det kreves mye planlegging og økonomiske tilskudd for gjen-

nomføring av et slikt prosjekt, i tillegg til vil det ta tid. Det ble 

antydet muligheter for hjelp til dette arbeidet med vannområ-

dekoordinator for Lierelva vannområde. Under befaringen ble 

det også nevnt mulighetene for kartlegging og tiltak for å hjelpe 

ålen på sine vandringer i området. 

Det var i lange perioder i sommer og tidlig i høst svært lite ned-

bør. Det var likevel nok vann i Sandungselva og Guritjernsbek-

ken til at stort antall ørretunger overlevde, noe yngeltellingene 

bekrefter. Det ble ikke foretatt yngelregistrering i de andre bek-

kene ved Glitre i år. 

 

6.13.1 Sandungselva 

Dato: 11. september 

Antall ørret: 359 

Antall ørekyte: ca. 100 

Antall ål: 10. Vi er ikke sikre på om det er ål eller bekkeniøye. 

Telling av ørretunger i hele Sandungselva ble gjennomført 11. 

september med fire av våre mannskaper. Det var fint vær, men 

ganske lite vann i elva, noe som gjorde tellingen lettere. 

Vi registrerte 359 stk. ørretunger, noe som er rekord hittil. Vi 

tok i tillegg opp ca. 100 ørekyte, som ble fjernet fra elva. I elva 

rett ovenfor Glitre registrerte vi 10 stk. ål 6-9 cm. Vi er usikre på 

om dette var ål eller bekkeniøye. Disse hadde gjemt seg i mud-

derbunnen i en liten kulp på siden av elva. Når de kom ut av 

mudderet var de grå-hvite, men når de fikk lys på seg i den fin-

maskede insekthåven, skiftet fargen til brun. Fargen forandret 

seg på under ett minutt. De ble satt ut i elva igjen. 

Diagrammet viser antall ørretunger av forskjellige årsklasser. 

Lengde fra 5 til 7,5 cm er ørretunger som er født i mai i 2022. 

Fra 8 til 12 cm er stort sett født i 2021. Vi kan se av diagrammet, 

at de fleste ørretunger vandrer ut i vannet, eller blir borte på 

annen måte etter at de har levd to somre eller to år i elva.   

 

6.13.2 Guritjernsbekken 

Dato: 25. september 

Antall ørret: 219 

Antall ørekyte: 42 

Den 25. september var vi fem personer som registrerte 219 ør-

retunger ved bruk av el-apparat i hele Guritjernsbekken. Dette 

er en bra produksjon, på tross av lite vann. Vi ser også her at de 

aller fleste vandrer ut i Glitre (eller dør) etter to somre eller to år 
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i bekken, ca. 12 cm lange. 

Vi undersøkte bekken fra utløpsoset ved Glitre til innløpsoset 

nær Guritjern. Imidlertid var det det så lite vann i den nedre del 

av bekken fra Glitre til et stykke ovenfor Glitreveien, at det ikke 

var noen yngel å finne her. 

Etter forrige vinter lå det igjen flere trær på kryss og tvers av 

bekken. De var derfor noe vanskelig å gå i eller ved bekken noen 

steder, særlig i den nedre delen.  

Lengdefordeling ørret i Guritjernsbekken 

Ørreten var noenlunde jevnt fordelt over Glitreveien i områder 

med strøm, mens ørekyta befant seg på rolige strekninger. 

 

6.13.3 Dypingbekken 

Antall ørret: 33 

Antall stinte: 12 

Antall ål: 6. Vi er ikke sikre på om det er ål eller bekkeniøye. 

Syv medlemmer fra DS-Fiskestell telte ørretunger på Dypingbek-

ken 25. september. Vi registrerte 33 stk. yngel, og vi tok opp 12 

stk. ørekyte. I tillegg registrerte vi 6 stk. ål som vi tok med en 

finmasket insekstshåv. Disse var grå-hvite når vi tok dem opp, 

men skiftet raskt farge til brun. Det var vanskelig å få tatt klare 

bilder av disse da de beveget seg mye. Vi er derfor usikre på om 

dette var ål eller bekkeniøye. 

Dypingbekken ble restaurert i 2017, med terskler, kulper med 

store steiner i, gytegrus, og med stein/kulestein (ca. 20-30 cm) 

flere steder i bekken. Det viser seg at ørretungene gjemmer seg 

i hulrom mellom kulesteinene. Før restaureringen var bekken 

flat og åpen (på grunn av tidligere tilrettelegging for tømmerflø-

ting), og nesten uten ørretunger på tellingene. Restaureringen 

har gitt resultater.  

Ørekyte, ender og andre rovdyr (bl.a. mink) kan etter det vi har 

sett ta for seg av ørretbestanden på bekken. Særlig ørekyte bør 

bekjempes her. 

Dugnadsmannskaper forsterket tersklene og la ut flere store 

steiner i Dypingbekken før gytetida i høst. 

 

6.14 Glitra 

Lagleder: Borgar Pedersen 

Lagsmedlem: Ole Morten Setra 

Medgåtte timer: 4 

Fiskestell er blitt informert om at det er satt ut sjøørretsmolt i 

Egga – som renner ned i Glitra nær Veslesetra. Dette er et tiltak 

bestemt av myndighetene for å sikre sjøørretbestanden i Lier-

elva med tanke på kommende tiltak for å bekjempe laksepara-

sitten Gyrodactylus salaris i Lierelva og Drammenselva. 

Lite nedbør i løpet av sommeren har vært en trend de siste åre-

ne. Noe som ganske sikkert skyldes klimaendringene, og vil få 

konsekvenser for livet både i vann og på land i årene fremover! 

Dette har gitt lav vannføring, særlig på strekningen fra Glitre og 

ned til Seterbrua der Egga kommer inn. 

 

6.15 Gytebekker ved Lelange 

Ansvarlig: Borgar Pedersen 

Ingen aktivitet. 

 

6.16 Grunnvannsbekken ved Garsjø 

Ansvarlige: Bjørn Gulliksen og Borgar Pedersen 

Ingen aktivitet. 

 

6.17 Størrtjern 

Lag: Roger Aune og Robert Sørlie 

Tilsyn og vannprøver, totalt 10 timer 

 

6.18 Himmerikstjern 

Lagleder: Roy Lauritzen 

Medgått arbeidstid: 16 timer 

Vi har hatt jevnlige tilsyn med vannet gjennom hele sesongen og 

vi har truffet flere hyggelige fiskere og andre markabrukere. Vi 

har ryddet stien ned til vannet, pelt noe søppel og vi har satt 50 

ørret i vannet. 

 

6.19 Tretjenna 

Lagleder: Erik Steenberg Jonassen  

Medgått arbeidstid: 15 timer 

Arbeidet med disse vannene har i også i år begrenset seg til 

oppsyn og rydding på vår vei til Elgskottjern og Langevann, samt 

overføringsfisk på høsten. Kun ørret i disse vannene. Ørreten er 

gjerne mager umiddelbart etter isgang, men allerede etter 2-3 

uker med varme på våren, har de begynt å bli feite og stuttjuk-

ke. 

Flere har disse vannene som sitt favorittvann fordi det på enkel-
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te plasser er fint å kaste med fluestanga og man får alltid fisk. 

Mye «catch and Release» i disse vannene. 

22. oktober ble det el-fisket i Vranglebekken inn til Dypingen og 

følgende ble overført: 

Øvre Tretjenna fikk i år ingen fisk. 

Midtre Tretjenna fikk følgende fisk: 25 stk 20-35cm  

Nedre Tretjenna fikk følgende fisk: 15 stk 20-35cm 

  

6.20 Vrangla 

Lagleder: Rolf Nyborg 

Mannskap: Tore Kristiansen, Truls Hafslund og Sverre Langeng 

Oppfisket abbor, totalt: 65,06 kg, rogn; 5,7 liter 

Dette vannet er et av de mest besøkende vann som vi har an-

svar for I Finnemarka. Lett tilgjengelig fra Krokstadelva siden 

gjør at dette er flittig brukt av både fiskere og barnefamilier som 

overnatter. Vi søkte på prøvefiske i regi av Viken fylkeskommu-

ne i fjor, men fikk avslag. Vi prøver igjen i år. Tilbakemeldinger 

fra fiskere er veldig varierende. Her drives det med tynnefiske 

etter abbor. Vi har delt vannet i to for denne jobben hvor Hans 

Åge Lysaker tynnefisker i den andre delen. 

DS Fiskestell jobber med den østlige delen av vannet når det 

gjelder tynnefiske, mens grunneier, Hans Lysaker, tar den vestre 

delen. Vi tok opp 1563 stk. abbor i vår del. Vekt 51.660 kg samt 

19,5 l med rogn. Med så mye trafikk rundt vannet har det blitt 

plukket en god del søppel. Mesteparten har Glitrevannverket 

plukket da de har brukt båt for å komme til. Dette er noe vi også 

bør begynne med.  For første gang brukte vi innløpsbekken til 

Vrangla under stamfiske med godt resultat selv med stor vann-

føring. Det ble ellers satt ut 300 to-somrige ørreter i vannet i år. 

 

6.21 Garsjø 

Lag: Roger Aune og Robert Sørlie 

Medgått arbeidstid: 80 timer 

Oppfisket abbor: 2682 abbor, totalt 83,25 kg, snitt 31 g 

I år har vi brukt 85 stk. ruser godt fordelt over hele Garsjø.  

Vi har overført 40 ørret til Vakkertjern.  

2023 vil det ikke bli rusefisket i Garsjø pga. oppgradering av 

demningen og vannet blir tappet ned. Det skal tappes ned ca. 4 

meter. Vi vil se om det er mulig å komme til å rydde rundt van-

net. 

 

6.22 Løken og Vrangen 

Lag: Robert Sørlie og Roger Aune 

Medgått arbeidstid: 60 timer 

Oppfisket abbor: 1840 abbor, totalvekt på 58,93 kg som gir en 

snittvekt på 32,02 gram 

 

6.23 Hvalsputten 

Lag: Øyvind Lillebuen 

Hvalsputten er et litt spesielt lite tjern mellom Nord Sneisa og 

Vesle Nykjua. Spesielt på den måten at fisken er veldig var. 

Vanskelig å få på kroken i godvær, men under regn og torden er 

den adskillig mer bitevillig. Det ligger veldig avskjermet, så knott 

og mygg er ofte et "problem". Fisken her er pen, med høy k-

faktor og rød i kjøttet. 

Det ble i høst satt ut 25 ørreter her. Vannprøver er også tatt. 

 

6.24 Sørsneisa og Lillesneisa 

Lagleder: Anders Th Opsahl 

Lagsmedlemmer: Kjell Røvik og Per Chr. Haraldsen 

Medgått arbeidstid: 110 timer 

Årets store «happening» for Lillesneisa var at vi fikk egen båt i 

dette vannet. Dette gjør at kultiveringen heretter blir mye enkle-

re. I høst gjorde vi en test, vi satte et garn med 29mm maskevid-

de for å se kvaliteten på fisken; vi fikk noen få pene ørreter med 

en K-verdi på 1,1. 

I år fortsatte vi med tynningsfiske vår og høst med finmaskede 

19 mm garn i Sørsneisa.  Totalt 20 garnnetter fangst; 127 ørre-

ter. Snittstørrelse på 15-17 cm med en K-verdi på 0.95. Også i 

høst fulgte vi med på gytefisk og oppgang på innløpsnekken. 

Mye pen fisk å se – den typiske fisken på + - 0,5 kg. Flere indivi-

der på 3/4kg ble også observert. 

Helt på tampen gikk vi over gytegropene i utløpet og raket opp 

rogn. Foruten å plukke søppel, har vi tatt vannprøver vår og 

høst. Dessverre har vi også forekomst av mink i Sneisene-

vassdraget, og feller er satt ut i høst. Beklageligvis ingen fangst i 

år. Vi har også observert skarv i Sørsneisa. 

 

6.25 Damsneisa og Nordsneisa 

Lagleder: Truls Hafslund 

Her er også et vann det blir fisket lite i. Fin stekefisk er å få. Van-

net er selvproduserende med fisk. Rent ørretvann. 

Grunnet gapahuken blir dette vannet fisket en del i. Tilbakemel-

dinger fra fiskere er varierende K-Faktor på fisken. Gikk på inn-

løpsbekken i høst og fikk se flere store ørreter. Her blir det over-

ført fisk fra Sørsneisa. 

 

6.26 Nordre og Søndre Åsvann 

Lagleder: Truls Hafslund 

Det nordre vannet blir det fisket mye i. Her blir det satt ut 25 to-

somrige hvert år. Ser ut som om det er akkurat passe for det 

vannet. Tilbakemeldinger sies at det tas fin fisk der. 

Ikke funnet søppel i år. 

Søndre vannet er det nesten ikke fisket i de siste åra. Ser om det 

er pen fisk der også. Fra 350 til 700g er tatt der i år. Vannet er 

selvproduserende med fisk. Enkelte fisk kan det smakes myr av, 

men langt på nær alle. 

Fått fisk flere ganger med den lille salamanderen i mageinnhol-

det. Fisken er stort sett rosa i kjøttet.  

 

6.27 Sandungen 

Lagleder: Lloyd Nilsen 

Lagsmedlemmer: Kai Marius Andersen og Hans Olav Sørumeng-

en 

Oppfisket abbor, Totalfangst ble 1411 abbor, 64,24 kg og snitt-

vekt 45,52gr. 6 liter rogn. 
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Oppstart tynnefiske etter abbor 8. mai og ble avsluttet 27.mai. 

Det ble brukt 63 ruser, hvorav flere var i dårlig stand pga. dårlige 

glidelåser. Vi brukte i år en annen båt, kjøpt av Fiskestell fra Paul 

Sagberg og den fungerte veldig godt til vårt bruk. 

 

7 Fiskeutsett 

Utsett av 2-somrig ørret i september. 

Glitre: 600 

 

Blekktjern: 40 

Tverråsvannet: 50 

Goliaten: 50 

Vakkertjern: 40 

Tjuvtjern: 30 

Sum: 210 

 

Vrangla: 300 

Himmeriktjern: 50 

Sandtjern: 100 

Lårvika: 100 

Søndre Pene: 30 

Mittre Pene: 30 

Nordre Pene: 30 

Bjelketjern: 30 

Kroktjern: 30 

Lelangen: 200 

Sum: 900 

 

Utsatt settefisk totalt 1110. 

 

8 Prøvefiske 

Glitrevannverket skal utføre prøvefiske i Glitre hvert 10. år og 

siste gangen det ble utført var i 2021. Neste gang blir i 2031. 

Fiskebiologiske undersøkelser i Glitre og i Glitres tilløpsbekker i 

2021 og tidligere av Jan Ivar Larsen, Jørn Enerud og Borgar Pe-

dersen finnes her: https://drammenssportsfiskere.no/wp-

content/uploads/2022/07/glitrerapporten_2021.pdf 

Følgende er sakset fra 8.8 Vurderinger og tiltak i rapporten: 

Det kan og bør gjennomføres tiltak i Sandungselva og i de mind-

re gytebekkene til Glitre. Drammens Sportsfiskere har allerede 

gjennomført flere gode tiltak i Sandungselva, men potensialet 

for å gjøre den til en enda bedre gytebekk er absolutt til stede, 

og hovedinnsatsen bør fortsatt konsentreres om denne elve-

strekningen.  

De små bekkene kan gjøres til bedre gytebekker ved å grave 

flere kulper, fjerne vandringshinder og tilføre gytegrus. Det er 

tydelig at det ved anlegg av veier rundt Glitre ikke er tatt hensyn 

til vandringsmuligheter for ørret i bekkene. Det er mulig å gjøre 

det lettere for ørret å passere under veiene ved å grave rørene 

dypere eller enda bedre, bygge en eller annen form for bro med 

en naturlig bekkebunn. Dette bør gjøres i den bekken / de bek-

kene der det kan være gode gytestrekninger ovenfor veien. 

Uansett bør det gjøres enkle tiltak i bekkene fra Glitre og opp til 

veien. 

 

9 Kalking og vannprøver i Finnemarka 

9.1 Kalking 

Vannene i Finnemarka ble kalket som planlagt i år. De 6 vanne-

ne i Drammen kommune som hadde falt ut av kalkingsprogram-

met i minst 3 år er i sommer kalket igjen. Vi hadde søkt Statsfor-

valteren om å få disse vannene inn i kalkingsprogrammet igjen i 

to år, men fikk ikke svar. Borgar Pedersen klarte i sommerferien 

å få kontakt med en person hos Statsforvalteren og en hos Mil-

jøkalk slik at det ble sørget for kalking av disse vannene; Golia-

ten, Tverråsvann, Ytre Langvann, Vakkertjern, Myrdammen og 

Tjuvtjern. 

En journalist i Drammens tidende kontaktet sekretæren pga. 

bekymringsmeldingen om lav pH i ovennevnte vann. Et oppslag 

ble publisert i DT i juli 2022. 

 

9.2 Vannprøver 

Resultater fra vannprøvetaking i 2022 finnes i kapittel 17.1. Vi 

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

ren i Oslo og Viken. Fiskestell tar i tillegg til dette egne prøver 

ved behov som analyseres med et enkelt måleinstrument. De 

aller fleste vann har bra pH-verdier, spesielt etter kalking. En del 

vann i Drammens nærområde hadde pH litt over 5 våren 2022 

og det er ønskelig å kalke disse vanna.  

 

9.3 Registrering av fisk i gytebekkene til Glitre 

Da det er et mål å få en selvproduserende ørretstamme i Glitre, 

tyder både fisketellinger, stamfiske og prøvefiske på at det går i 

riktig retning, og at våre restaureringstiltak med gytegrus, tersk-

ler 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 beregner ut fra dette antall som-

mere den har levd, men uten skjellprøver blir dette noe unøyak-

tig. 

Under fisketellingen på bekkene tar vi samtidig ut ørekyte. Ref. 

6.13 Bekkene ved Glitre 

 

9.4 Stamfiske 

Ansvarlig: Truls Hafslund 

Vi begynte fem dager senere i år enn vi pleier fordi det var lite 

vann i bekken grunnet tørkesommeren. Imidlertid regnet det 

hver dag fra vi begynte den 15. oktober til vi var ferdig 30 okto-

ber. Fella ble tatt ned den 18. oktober grunnet stor vannføring 

og mye lauv og dette gjorde at fella klappet sammen flere gang-

er. Kun to hannfisk og en hunn ble fanget i fella. Da bestemte vi 

oss for el-fiske på lørdag den 22. oktober. Vi fikk vi en del hun-

ner, men det viste seg at 6 av de var tomme under stryking den 

24. oktober, så målet vårt på 6 dl ble ikke nådd. Da ble det en ny 

omgang med el-fiske på søndag den 30. oktober med stryking 

samme dag. Vi begynte i Sandungselva hvor det var svært stor 

vannføring med dårlig resultat. Pga. et uhell gikk el-apparatet i 

stykker og vi hadde ikke med et apparat i reserve. 

Løsningen ble å la en mann gå ut i innløpsbekken til Vrangla og 
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la tre mannskaper stå med hver sin håv noe lenger nede i bek-

ken. Deretter ble denne prosedyren gjengitt til vandringshinde-

ret. Fisk, som havnet i håvene, ble båret i bøtter i 3 omganger til 

bilveien og overført til en tank. 

Vi fikk flere hunner og noen pene hanner og enden på stamfis-

ket ble 8 dl rogn med et overskudd på 2 dl. Den befruktede rog-

nen ble lagt i poser, fylt med oksygen og overført til Dofa hvor 

røkteren tok seg av resten av jobben. 

 

10 Overføringsfiske 

10.1 Overføringsfiske fra Elgskottjern til Langvann 

61 stk. Ref. 6.6. kontroller antall 

 

10.2 Overføringsfiske fra Dypingen til Langvann 

53 stk. Ref. 6.6. 

 

10.3 Overføringsfiske fra Garsjø til Vakkertjern 

Ca 30 ørret ble fraktet i ryggsekk fra Garsjø til Vakkertjern i mai. 

Ref. 6.18. 

 

11 Materiell, kontor og brakker 

11.1 Materiell 

Det ble investert i noe utstyr i år utenom forbruksmateriell.   

Helt nytt proft el-apparat fra Terik. (Dette ble en dyr investering 

på ca. 112 000 kr). og en printer som står på kontoret. 

Vårt ønske for 2023 er å utvide lagringskapasiteten samt utvide 

kontor/møterom. Dette grunnet at vi kommer til å investere i en 

del dyrt utstyr som vi vil ha oppbevart innelåst. 

 

11.2 Grunnvannsbrakka 

Brakkesjef: Jan Erik Nielsen 

Denne brakka er den vi bruker mest da vi har stordugnad i den-

ne delen av marka. Da blir dette et naturlig samlingssted for oss. 

Det har vært lite overnatting på brakka i år, men den er brukt en 

del under tilsyn vi har hatt i området.  

Følgende er blitt gjort med brakka: Beising utvendig, kitting av 

vinduer, begynt å male vinduene, men de ble ikke gjort ferdig. 

Resten blir tatt til neste år. Innvendig vask av brakka samt byttet 

laken på sengene. De gamle er blitt vasket og gjort klare. Det 

innvendige glasset i et av vinduet er sprekt og dette må byttes 

samt at det er noe råte under et annet vindu. Forbruksvarer er 

blitt kjøpt inn og er på plass. 

 

11.3 Bomlebekkbrakka 

Brakkesjef: Øyvind Solberg 

Arbeidsbrakka vi har inne i verneområdet v/Nykjua har vært lite 

brukt i år, kun ved tilsyn I nordområdet. Veldig greit å ha et sted 

man kan sitte inne og skrive rapporter, samt ta seg en matbit. Vi 

har også mulighet til overnatting hvis dette trengs. 

Ikke gjort noe på brakka i år utenom vanlig vedlikehold, samt 

påfyll av forbruksmateriell. Brakka er blitt gjort klar for vinteren. 

Det er ønskelig at de som fyrer opp ovnen gjør den klar igjen 

med fliser og ved til nestemann som kommer.  

Den 18. juni hadde vi dugnad på veien fra Nykjuakrysset og til 

neste kryss hvor veien forsetter frem til Store Nykjua. Dette vei-

stykket har vært veldig dårlig de siste åra så det var påkrevende 

å gjøre noe med de store hullene som har blitt formet. Det ble 

fylt på to store tilhengerlass med masse fra Eggatippen. 

 

12 Bekkerestaurering 

Ansvarlig: Borgar Pedersen og Erik S. Jonassen 

 

12.1 Utløpsbekk til Goliaten 

Tiltak mot ørekyte er utført. Se X. 

 

12.2 Langvann 

Innløpsbekken kan restaureres, men vi må skrive en søknad for 

å få tillatelse til tiltaket og i tillegg søke om økonomisk støtte. 

 

12.3 Bekkene ved Glitre.  

En rekke muligheter for bedring av forholdene for fisken er be-

skrevet i 6.13. 

 

12.4 Bekkene ved Lelangen 

Forbedring av bekkene er beskrevet i årsberetning for 2021, 

6.26. 

 

13 Øvrige aktiviter 

13.1 Skogdagene ved Garsjø 

Skogdagene har ikke kommet i gang etter koronapandemien. 

 

13.2 Hauern 2022 

13.2.1 Hauernrennet 

Etter forrige års avlysning ble det igjen arrangert Torleif Haug 

minneløp. Vi stilte som vanlig mannsterke opp. Vi hadde kun en 

matstasjon på Martinsløkka v/Eiksetra grunnet lite snø, men vi 

stlite som løype- og parkeringsvakter på oss i tillegg.  Vi håper at 

det blir gjennomført Hauern neste år også da dette er en fin 

inntekt og ta med seg i DS Fiskestell. 

 

13.2.2 Hauernrittet 

Hauernrittet ble avlyst pga. for få påmeldte. 

 

13.2.3 Hauernløpet 

Hauernløpet gikk av stabelen lørdag 24 september. 

Fiskestell hadde ansvaret for matstasjonen på toppen av Stanke-

bakkene. Her stilte vi med 3 mann og Lier Røde Kors var ivrige 

på å hjelpe oss. Grei avvikling av løpet i nydelig høstvær, og bare 

fornøyde løpere. 

 

13.3 Julebord på Sølfast 

Julebordet foregikk lørdag 2. desember og 39 deltok. 

 

13.4 Fangst av mink i Finnemarka 
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Kun utsett av feller i forbindelse med tynningsfiske i Sneisene og 

Dammyrdammen, ellers ingen organisert minkfangst i Finne-

marka i 2022. 2 mink ble avlivet i fellene ved Dammyrdammen. 

 

14 Dugnadsarbeid for Statskog 2021 

14.1 Gjevlekollbua 

7 turer til Gjevlekollen for å plukke søppel og sjekke tilstanden 

til bua. Ingen lekkasje inn i bua etter siste utbedring. Bua er blitt 

beiset utvendig i år og den er mye brukt. 

 

14.2 Gapahuken ved Garsjø 

Beiset frontstokk, ellers vanlig tilsyn med søppelplukking. Veldig 

mye brukt av både dagsturister og overnatting for barnefamilier. 

Her må vi ha hyppig tilsyn da det legges en del søppel igjen. Vi 

har opplevd at folk har stått i kø for å overnatte både i gapahu-

ken og telting innenfor gjerdene. 

 

14.3 Gapahuken ved Nordsneisa 

Her er gapahuken beiset innvendig, ellers vanlig tilsyn. Lite søp-

pel. Gapahuken en del brukt av syklister som stoppested for en 

matbit og en del fiskere som bruker stedet. Noen jegere har 

også vært innom. Folk som skal gå Finnemarka på langs bruker 

dette stedet til overnatting. 

 

14.4 Gapahuken ved Lelangen 

Ukentlig tilsyn og generelt lite søppel. 

 

14.5 Fallet 

Her er det satt inn to lufteventiler samt slått gress innenfor gjer-

dene to ganger i sommer. Renset rør som går under vei for kvist 

på vårparten så røra ikke skulle tette seg, ellers vanlig tilsyn. 

Fallet er mye brukt av dagsturister. 

 

14.6 Lelangenhytta 

Flere personer fra Fiskestell har deltatt i fullstendig oppussing av 

hytta innvendig. 

 

15 Presseomtale 

Bekymringsmelding til Statsforvalteren om lav pH i Drammen 

kommunes del av Finnemarka ble rapportert i Drammens tiden-

de i juli 2022. 

 

16 Foredrag 

Foredrag om ål og stør 23. august ved Finn Økland fra Norsk 

Institutt for Naturforskning (NINA). 

 

16 Foredrag 

Foredrag om ål og stør 23. august ved Finn Økland fra Norsk 

Institutt for Naturforskning (NINA). 

17 Vedlegg 

17.1 Dugnadstimer 

Dugnadstimer DS-Fiskestell 2022 

Aktivitet Antall dugnadstimer 

Administrativt 640 

Fiskekultivering 1460 

Prøvefiske 200 

Fiskekartlegging 12 

Kalking 12 

Vannprøver 135 

Stamfiske 85 

Dugnader 900 

Øvrige aktiviteter 130 

Sum 3574 
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ETTERNAVN FORNAVN ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER 

Amundsen Ragnar     

Andersen Kai Marius Nordområdet   

Andreassen Tor     

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

Berge Johan Glitre   

Bjerknes Øivind Lelangen/Svarttjern   

Ellevog Ole Guritjern/Grunnvannet Lagleder 

Fransen Bjørn     

Green Hans Erik     

Green Øivind     

Gundersen Per Ivar Dammyrvann/Kårevann/Elgtjern Lagleder 

Hafslund Truls 
Glitre/Sørsneisa/Nordsneisa/Åsvanna/

Vrangla Leder/lagleder for Glitre 

Halaas Svein     

Hansen Roar     

Hansen Ronny Lelangen   

Haraldsen Per Christian     

Holmin Erik     

Håvelsen Bjørn     

Jensen Eigil   Kasserer 

Juul Nilsen Øyvind     

Jørgensen Tore Himmeriketjern/Vrangla   

Kiperberg Bjørn Lelangen   

Knutsen Christian     

Kristiansen Tore Vrangla   

Langeng Sverre     

Lauritzen Roy Dypingen, Himmeriketjern Lagleder 

Lillebuen Øyvind Hvalsputten Lagleder 

Lunde Tron     

Mathisen Dag     

Myrvang Erland 
Kårevann/Dammyrdammen/

Tillkallingshjelp   

Nielsen Jan Erik Lelangen Lagleder/brakkesjef for Grunnvannsbrakka 

Nilsen Lloyd Arne Lårvika/Sandtjern/Sandungen Lagleder 

Nyborg Rolf Vrangla Lagleder 

Opsahl Anders Damsneisa og Lillesneisa Lagleder 

Pedersen Borgar 

Sandungselva/Guritjernsbekken/Glitra/

Glitre/ 

Drammen kommunes del av Finnemarka 

Lagleder for Sandungselva, Dypingbekken, 

Glitra og Guritjernsbekken 

Raaen Kjetil     

Ramberg Øyvind     

Setra Morten Glitra og Rotua   

Solberg Egil     

Solberg Kjetil     

Solberg Øivind   Brakkesjef BBB 

Steenberg Jonassen Erik Elgskottjern/Langvann/Tretjerna Lagleder 

Sveen Håvard Flagervann Lagleder 

Sørlie Paul Robert 

Drammen kommune/Garsjø/Størrtjern/

Løken-Vrangen Lagleder for Størrtjern 

Sørumengen Hans Olav Store Bumla/Dypingen Lagleder 

Tollefsen John 

Drammen kommunes del av Finnemarka 

Blektjern 
Lagleder 

Øijord Petter Drammen kommunes del av Finnemarka   

17.2 Mannskapsliste 
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Følgende styre ble valgt i 2022: 

Petter Øijord (leder) 

John Tollefsen (sekretær) 

Borgar Pedersen (styremedlem) 

Bjørn Gulliksen (styremedlem) 

Eigil Jensen (kasserer) 

 

Innledning 

Vannmiljøutvalget har hatt et aktivt år med møter og befaringer. 

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 sør-

området har DS avtale med Drammen kommune om den delen 

av Finnemarka som forvaltes av Drammen kommune. Arbeids-

gruppa for dette området, som ofte kalles Drammens Nordmark 

eller Drammensmarka, har flere deltakere fra Vannmiljøutvalget 

og dekkes delvis av Vannmiljøutvalgets årsberetning. Vannmiljø-

utvalget har også Drammenselva og Drammensfjorden med 

tilførselsbekker som arbeidsområde. I tillegg engasjerer utvalget 

seg i forurensnings- og utbyggingssaker i Drammen og nærlig-

gende kommuner, blant annet i Lier.   

 

Garsjø, Løken og Vrangen 

Det er planlagt nedtapping av vannet både i Garsjø og i Løken/

Varangen på grunn av restaurering av demningene i 2023. Våre 

representanter var på et orienteringsmøte om dette på Eiksetra. 

Der kom det frem at det ikke er planlagt noen fiskevandrings-

passasjer forbi demningene. 

 

Holmen i Drammen 

Havna søkte om dumping av masser fra en tunnel som skal frak-

te vann fra Holsfjorden til Oslo. Høringssvar om dumping av 

masser inneholdende for høye konsentrasjoner av tungmetaller 

utenfor havna bidro til at Statsforvalteren sa nei til anmodning-

en fra Drammen havn den 15. juni 2022 med referanse 

2020/20237. Massene vil bli dumpet på utvalgte steder på land 

ifølge Oslo kommune. 

 

Drammensfjorden og Drammenselva 

Miljøovervåkingsprosjektet vårt for Drammensfjorden vil gå 

over flere år, på ubestemt tid fremover siden vi regner med at 

det økologiske presset og ødeleggelsene av ved naturen i og ved 

Drammensfjorden (og Oslofjorden) vil fortsette å øke i årene 

fremover på grunn av utbygginger og forurensning. Forhåpentlig 

vil tiltakene i Oslofjordplanen og Ren Drammensfjordprosjektet 

reversere ødeleggelsene. Det vil uansett være behov for miljø-

overvåking både fra det offentlige og fra frivillige som oss i uo-

verskuelig fremtid. 

Takket være økonomiske midler fra Statsforvalteren/

Miljødirektoratet og andre givere har vi i år kunnet gå til innkjøp 

av en undervannsdrone Chasing M2 Pro med tilleggsutstyr. 

Dette har satt oss i stand til blant annet å kartlegge viktige opp-

vekst og leveområder for fisk i Drammensfjorden.  

Etter et par runder med lånt testdrone av samme type, assistert 

av Mattias Pedersen‐Estrada (som studerer kybernetikk og robo-

tikk på NTNU), ble vi klare til å undersøke ålegrasengene ved 

Knemstranda i Homannsbergbukta utenfor Svelvik. Vi fant mud-

derbunn og sandbunn delvis bevokst med belter av ålegras. Vi 

filmet og tok bilder fra 0,5 til 4 meters dyp. I dette området så vi 

mye tegn til liv i form av flyndrer, stimer med småfisk (yngel), 

nedgravde skjell og småkrabbe. 

Disse viktige leveområdene med blant annet ålegras, regner vi 

med er de største og viktigste gruntvannsområdene i Oslofjor-

den. Området her er også en overgangssone mellom ferskt‐ og 

saltvann. Drammensfjorden mellom Svelvik og Holmsbu er et 

svært viktig og sårbart område for fisk og vannlevende organis-

mer. Blant annet bruker unger av laks og sjøørret som er på vei 

til havet, området til smoltifisering. Området bør fredes i sin 

helhet og det bør iverksettes strengt naturoppsyn. 

Det er mange planlagte utbygginger på gang ved Drammensfjor-

den som truer livet i fjorden.  

Homannsbergbukta ved Knemstranda utenfor Svelvik er plan-

lagt flere byggeprosjekter, blant annet en storstilt utbygging av 

småbåthavn til 1000 båtplasser (blant annet Drammen Maritime 

Senter og Saltskjær Marina) som er blitt eller vil bli behandlet i 

kommunestyret i Drammen kommune. 

Vi i Vannmiljøutvalget i Drammens Sportsfiskere har protestert 

mot dette i høringsuttalelser. Disse utbyggingsforslagene/

søknadene er stikk i strid med "Tiltaksplanen for Oslofjorden", 

som går ut på å redde, verne og restaurere en fjord som er i 

økologisk krise.  

Vi vil dokumentere det biologiske mangfoldet og forurensninger 

osv. i fjorden over tid, slik at både allmennheten, byråkrater og 

beslutningstakere (politikere) får et bedre grunnlag og forståel-

se for å ta riktige beslutninger slik at livet i og ved fjorden blir 

ivaretatt for fremtiden. 

Drammenselva og Drammensfjorden er utsatt for sterk for-

urensning av nitrogen/overgjødsling (ref. NIVA). Dette kommer 

mest fra landbruket på grunn av bruk av kunstgjødsel/gjødsel, 

kombinert med høstpløying og mangel på kantvegetasjon med 

mer. Høstpløying gir også utslipp av humus/partikler til elv, sjø 

og hav, noe som gir mørkere vann og dårlig sikt i vannet, som 

kan påvirke økosystemet negativt.  

Nitrogenutslipp fra kloakkrenseanlegg og spredte avløp er også 

en stor forurenser. På grunn av dette er det innført krav om 

sekundærrensing/nitrogenrensing ved avløpsanleggene innen 7 

år fra og med 2022 (ref. kap. 14. i avløpsdirektivet og forurens-

ningsforskriften § 14-6). 

Overgjødsling fører til økt algevekst som kan kvele og fortrenge 

Vannmiljøutvalgets beretning for 2022 
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tang og viktige vekster som ålegras i sjøen, som er oppvekstom-

råder for småfisk. I tillegg vil store algemengder fortrenge 

zooplankton/dyreplankton som er svært viktig føde særlig for 

mindre fisk og som større fisk lever av. 

I tillegg vil klimaendringer med økt havtemperatur ha en innvirk-

ning på økosystemet i havet. 

Vi har fått flere rapporter fra hobbyfiskere og våre medlemmer 

om at det i sommer har vært lite fisk å få i både ytre og indre 

Drammensfjord, og det har i flere år vært kjent at det står dårlig 

til med miljøet i Oslofjorden. Det er blant annet innført forbud 

mot å fiske torsk hele året fra 2019. Se detaljer på Fiskeridirek-

toratets nettside: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/

Vern-av-kysttorsk-i-soer 

Regjeringen la fram en plan for å redde Oslofjorden 30. mars 

2021. Oslofjordplanen er omfattende, og det er bestemt at den 

«skal følges opp raskt, og den nevner spesielt tiltak innen avløp, 

jordbruk, båt-septik og fiskeriforvaltning.» Det er listet opp 63 + 

19 tiltak som følges opp via «tiltakskort» der kommuner og flere 

andre offentlige organer har ansvar. 

Oslofjordrådet, inkludert Drammensfjorden, skal sikre regional 

forankring og fremdrift av tiltaksplanen. Rådet ledes av klima- 

og miljøministeren. Miljødirektoratet leder sekretariatet for 

gjennomføringen. Rådet samles hvert år fram til i hvert fall 

2026. 

Vannmiljøutvalget takker Statsforvalteren i Oslo og Viken for 

innvilget bidrag kr. 50.000 til vårt miljøovervåkingsprosjekt for 

Drammenselva og Drammensfjorden i 2022. Vi takker også for 

mottatt støtte kr. 10.000 fra en bedrift. 

 

Kjøsterudbekken, Gamledammen og Tjuvtjern i Drammen 

En bekymringsmelding til Statsforvalteren om lav pH i bl.a. Tjuv-

tjern førte ikke fram. Imidlertid ringte Borgar Pedersen til en 

person hos Statsforvalteren og han fikk ordnet kalking av alle 

vanna i Drammen kommunes del av Finnemarka. pH i Tjuvtjern 

gikk opp fra 5,79 til 7,12 fra vår til høst i 2022. Dette gjør at nøy-

tralt vann vil renne fra Tjuvtjern mot Gamledammen og videre 

til Kjøsterudbekken.  

Vi har hatt kontakt med personen i Drammen kommune som for 

4-5 år siden inspiserte en kum i røret i Kjøsterudbekken under 

Travbanen der han oppdaget ørret/sjøørret? Vi har vært på be-

faring i området og hatt kontakt med kjentfolk for å lokalisere 

kummen, som vi ønsker å se på. Er kummen konstruert slik at 

den hindrer sjøørreten å komme videre opp til gyte- og opp-

vekstområdene i bekken? 

I tidligere år har vi samarbeidet med Drammen kommune om 

bygging av fangdammer i Kjøsterudbekken over Kirkens område, 

men vi venter fortsatt på tiltak for bygging av fangdammene. 

 

Travbanen 

Aktiv veidrift har søkt om å anlegge et steinknuseri på Travba-

nen, men store mengder stein har allerede blitt lagt på den tidli-

gere travbanen. 

 

Fjerning av ørekyte av utløpsbekken til Goliaten nord for 

Drammen 

Vi fjernet ca. 400 ørekyte i utløpsbekken til Goliaten i juli med el

-apparat, mens en and spiste de ørekytene som hadde overlevd 

elektrosjokkene. 

Ved henting av vannprøve i oktober var det ingen ørekyte i ut-

løpsbekken. 

 

Landfalltjern ved Drammen 

Ingen aktivitet. 

 

Flåren ved Spiralen på Bragernesåsen 

Ingen aktivitet. 

 

Klopptjern i Lier og Drammen 

Se test av drone i Klopptjern i kapittelet om Drammensfjorden 

og Drammenselva. 

 

Svarttjern i Lier og Drammen 

Ingen aktivitet. 

 

Hvalsdammen i Lier og Drammen 

Ingen aktivitet. 

 

Lierstranda, Gilhusbukta og Fjordbyen 

Tre representanter for Vannmiljøutvalget hadde et møte med 

ledelsen i Eidos Eiendomsutvikling AS og Fjordbykontoret i Lier 

kommune 10. mai. Vi ble orientert om fremdriften i Fjordbypro-

sjektet og hadde samtaler om detaljer i utbyggingen. Vi formid-

let våre synspunkter både muntlig og skriftlig, med tanke på en 

best mulig ivaretakelse av naturen på land og i vann ved Dram-

mensfjorden.  

Det fremkom under møtet at det er planer om et 9 mål stort 

«flytende solcelleanlegg» i Terminalbukta, hvilket angivelig også 

kommunestyret i Lier er positive til. Bakgrunnen for disse plane-

ne skal være å oppnå nok bærekraftig grønn strøm i Fjordbyen 

(oppnåelse av miljømål). Vannmiljøutvalget uttrykte sterk skep-

sis til dette prosjektet da fotosyntesen blir blokkert, og det mes-

te av livet i vann i området stopper opp! Det vil etter vår mening 

i tillegg være flere problematiske sider ved et slikt anlegg, blant 

annet at tilgangen til fjorden blir redusert for allmennheten. Vi 

kan derfor ikke støtte et slikt prosjekt. 

Utbyggingsplanene for Fjordbyen på Lierstranda har ellers 

mange gode kvaliteter som tar hensyn til naturen og menneske-

ne i området. Etablering av øyer, kanaler, gruntvannsområder 

og vegetasjon/kantvegetasjonsområder som legger til rette for 

både fugl, fisk, insekter og annet naturlig liv blir etter det vi har 

forstått gjennomført. Begrensninger i båttrafikk, og en del be-

grensninger i annen menneskelig ferdsel på naturområder som 

øyer er nødvendig. 

Byggingen i Gilhusbukta er ikke påbegynt, da fyllmassene i bukta 

må stå under press (noen år til) for at massene skal sette seg. 

Byggingen av det nye sykehuset i Drammen, på Brakerøya, er 

kommet et godt stykke videre siden byggestart i 2019. Sykehu-

set skal stå klart til bruk i 2025. Vannmiljøutvalget vil ha søkelys 
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på rensing av avløpsvann fra sykehuset og Fjordbyen, sett i sam-

menheng med planlegging av nytt eller nye renseanlegg som 

sokner til elva og fjorden i Drammen og Lier.  

 

Kjennerdammen ved Liertoppen 

Store mengder med strøgrus fra parkeringsplassen ved Liertop-

pen kjøpesenter ble også i år dumpet sammen med snø, slik at 

denne verdifulle vanndammen stadig blir mindre og mer for-

urenset. Mye av grusen som lå i hauger på land ble fjernet i 

høst. Når snøen kom i vinter ble den skyflet til side ved siden av 

dammen, og en gravemaskin sørget for at det ble utløp for van-

net som kom på parkeringsplassen. Myndighetene er varslet om 

denne saken også i år. Dammen bør restaureres og vernes for 

framtiden. Den er en oase for insekter, fugler og dyr i området. 

 

Damtjern ved Lierskogen 

Vegtrafikken mellom Damtjern og Liertoppen har vært økende 

på grunn av nyetablerte bedrifter i området. Det er behov for 

bedre rensing av forurensning som kommer både fra E18 og 

lokale veier. Det biologiske renseanlegget ved Gjellebekk ser ut 

til å ha hatt bedre vekstvilkår i 2022. Vi vet likevel ikke hvordan 

effekten av dette renseanlegget er da vi ikke vet om det er god 

nok oppfølging av skjøtsel og kontroll. Det vokser opp flere store 

lauvtrær som skygger for sola, slik at lysmengden inn til takrør-

plantene blir redusert! 

 

Lier kommune – Vannforskriften og Ren Drammensfjord-

prosjektet 

Et planlagt renseanlegg i Lier kommune er utsatt og det pågår 

samtaler mellom Drammen og Lier kommune om et felles ren-

seanlegg. 

 

Styremøter 

Vi har hatt 6 styremøter. 

 

Eksterne møter 

8. juni: Møte med Redd Åssiden fra katastrofen i forbindelse 

med utbygging av Berskaug-Travbanen. Denne foreningen vil 

unngå kvikkleireskred ved utbygging av dette området. 

Ref: https://www.facebook.com/groups/1057011215039502 

 

Foredrag 

Ingen. 

 

Kurs og seminarer med deltakelse fra Vannmiljøutvalget 

Oktober: John Tollefsen deltok på Tekna senior: Tilstanden til 

Oslofjorden i Ingeniørenes hus. 

10. november: Petter Øijord og Borgar Pedersen deltok på Na-

turviterforum: Hvordan redde Oslofjorden? på Oslo konferanse-

senter. 

15. november: Borgar Pedersen deltok på Fjordbyen Symposium 

- Vannmiljø i byutvikling 

John Tollefsen deltok online på følgende seminarer: 

13. juni: Vannforeningen: Klimaendringenes betydning for rå-

vannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder 

13. desember: Vannforeningen: Vannkraft og vannmiljø 

14. desember: Vannforeningen: Tiltak for å bedre miljøtilstan-

den i Oslofjorden 

 

Korrespondanse 

12. mai: Bekymringsmelding om Kjennerdammen til vannområ-

dekoordinatoren i Lier kommune. 

5. desember: Brev til alle politikerne i Drammen kommunestyre 

angående behandling av tre forslag til utbygging av Knemstran-

da og Homansbergbukta. 

 

Høringssvar 

3. mars: Høringssvar om bygging av en småbåthavn i Homans-

bergbukta med tilhørende byggverk på land på Knemstranda sør 

for Svelvik. Vi samarbeidet med FnF Buskerud, Drammen fri-

luftsforum, Oslo friluftsforum og noen privatpersoner i Svelvik 

om å hindre utbygging. 

29. april: Høringssvar om dumping av masser fra tunnelen mel-

lom Holsfjorden og Oslo til vannforsyning utenfor havna på Hol-

men. 

1. september: Høringssvar om utbygging av Berskaug og 

Travbanen 

 

Befaring 

3. mai: Befaring med vannområdekoordinatorene i Lier kommu-

ne og Drammen kommune til Glitre og Glitres gytebekker. 

 

Pressemeldinger 

Ingen aktivitet. 

 

Presseoppslag 

28. september: Reportasje om VMUs tokt ved Homansbergbuk-

ta for å kartlegge sjøbunnen med uv-drone. 

12. desember: Leserbrev i Drammens tidende den 12. desem-

ber. Tittel: Eiendoms- og marinalobbyen kan ikke få ødelegge 

fjordens viktigste økosystem 

 

Tyrifjorden 

Ingen aktivitet. 
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Komiteen har i år bestått av Sten Skare, Hans Olav Sørumengen, 

Erik Stenberg Jonasen, Håvard Sveen og Hans Petter Nyhuus.    

Kort oppsummering: 

En liten økning i forhold til 2021, men det er fortsatt godt med 

ledige døgn på Søltjørna.  August skiller seg ut som den mest 

populære måned.   

I 2022 har det ikke vært gjennomført noe vesentlig endringer 

eller vedlikehold, opprettholdelse av vanlig standard.  Søltjørna 

rekruttere nye medlemmer i løpet av 2022.  Nye bestillingsruti-

ner fungerer ok, ingen utlevering av nøkler hos Noroco lengre – 

kodeboks med nøkler på hytta. 

 

Aktiviteter 2022 

• Januar 2022, regnskaper og årsrapporter leveres.  

• Februar 2022, bestillingsinformasjon sendt ut, publisering 

på web og facebook om DS tilbud på Søltjørna.    

• Februar 2022, oversendt betaling for fiskerett til grunneiere.  

Avtale forlenget med to år. 

• Mars 2022, bestilt supplering av gass/parafin og transport 

av søppel ut.  Blei dessverre ikke utført av oppdragsmotta-

ker.  

• Mai 2022, komiteen møtes for planlegging på Lierkroa.  

• Juni 2022, Dugnadstur Søltjørna, deltakere Hans Olav, Erik, 

Håvard.     

 

Utleie – belegg: 

Belegget har i 2022 har vært litt høyere enn foregående år, men 

fortsatt noe lavere enn gjennomsnitt siste 10 år.  Vi har heller 

ikke i år hatt rein-jegere på hytta på høsten.  Gledelig at vi har 

hatt noen som har meldt seg inn i DS for å benytte tilbudet.  De 

fleste leietagere er gjengangere som leier hytta hvert år – de har 

tydeligvis funnet sin plass på fjellet.      

Nytt bookingssystem som blei lansert i 2021 fungerer tilfredsstil-

lende. Potensielle leietakere får oversikt på ledige dager i 

bookingkalender og kan umiddelbart legge inn bestilling med 

betaling på ønskede dager.  Noe ressurspådrag mht. administra-

sjon er det imidlertid, litt tuklete å få sjekket at innbetalinger 

stemmer med bestillinger.  

 

Dugnadstur 2022. 

Årets dugnadstur blei gjennomført i slutten av juni, Hans Olav, 

Erik og Håvard tok turen innover fra  Imingfjell.   Sjekk av hytta 

og vanlig tilsyn for sesongen var planen for denne dugnaden.  

Det blei også foretatt oppmåling av hytta, med tanke på poten-

sielt å gjøre mer varig tiltak med hytta. 

    

Fiske 

Komiteen har ikke mottatt noen rapporter om fiske for 2022, 

fiskeloggen for 2021 viste at det blir tatt jevnt over noe fisk pr. 

besøk.  Komiteen fikk som vanlig bra med fisk på sin tur innover.  

Hellers meldte Lloyd, Arild, og Hans Petter om bra bett tross lei 

vind første uke i juli på Søltjørna.  Fisket var tidvis meget bra der 

det var pålandsvind, fisken stod nærme land og tok villig det de 

serverte.     Om det skyldes at noen er mer heldigere enn andre 

kan man jo bare spekulere i, men undertegnede har sine teorier 

om at mannen bak stanga også teller!  

 

Økonomi og plan 2022. 

Vi har et lite pluss i regnskapet på 2200.- kroner.   Noen investe-

ringer i utstyr og bruksartikler har blitt gjort, mindre kostnader 

til transport enn vanlig.  Kostnader knyttet til nytt booking sys-

tem blir foreløpig ført på hovedregnskap, men bør med fordel 

føres på hytter slik at regnskap blir helt reelt.  

Plan for 2023 er vanlig vedlikehold og sjekk tilstand på hytta.  

Det vil også være behov for litt supplering av gass/parafin som 

må bestilles – i tillegg til at søppel må hentes ut.  Komiteen må 

finne ny samarbeidspartner for transport av utstyr ut/inn til 

hytta, da person vi tidligere har brukt ikke utførte oppdrag i fjor.  

Vi er avhengig av en stabil samarbeidspartner.  Vi vil ta kontakt 

med drifter av turisthytta på Mårbu.  

Komiteen vil også i samarbeid med styret vurdere om det er 

hensiktsmessig å legge ut hytta på Inatur, slik at booking og ad-

ministrasjon skjer gjennom denne tjenesten.  Håpet er at beleg-

get øker og at vi sitter igjen med en bedre avkastning på tilbu-

det.  Klubbens medlemmer må ivaretas med rabaterte priser og 

førsterett for booking.  

Søltjørn komiteen. 

         Søltjørnkomiteens beretning for 2022 

Det ble arrangert en tur til Leknes – Nappstraumen mars 22. 

16 mann var med og vi hadde en flott tur, selv om både vær og 

ikke minst skreien ikke var å oppdrive i Vestfjorden i år. 

Etter uttalelser på lokalt fiskemottak i Napp (noen var der og 

kjøpte skreifillet), sto skreien mye lengre nord og vest. Mest 

grunnet at der sto silda også.  

Vi fikk en brukbar dag værmessig på Vestfjorden, uten den store 

fangsten.  

Men fin tur har vi hatt, selv om vi måtte grytidlig opp i morgens 

for å rekke flyavgang fra Leknes kl. 05:55  

Fantastisk kammerat gjeng på 16 personer takker for utmerket 

service fra Guidene fra Nordic Sea Angling Nordic Sea Angling 

Lofoten Camp 

Det var også planen å ta en tur til Averøy på høsten, men grun-

net mangel på skipper/båt (sykdom på skipper) måtte vi dess-

verre avlyse denne turen. 

Havfiskegruppas 

beretning for 2022 
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Representantskapet besto ved årets utgang av følgende 16 

medlemmer, hvorav 7 er æresmedlemmer: Berit Langeng, Sver-

re Langeng, Rolf Nyborg (nestleder), Roar Hansen, Bjørn Håvel-

sen, Knut Kaalstad, Per Øivind Ask (kasserer), Tor Andreassen, 

Øyvind Juul Nilsen, Gunnar Olsen Skar (leder), Truls Hafslund, 

Helge Otto Johansen, Thorgeir Gustavsen, Jan Ivar Larsen 

(sekretær), Morten Berger og Borgar Pedersen.  

(Æresmedlemmenes navn er skrevet med fet skrift.) 

Representantskapet og DS mistet 2 av sine æresmedlemmer, da 

både Paul Johansen og Roar Tollefsen gikk bort første halvår i 

2022. Vi minnes disse med stor respekt for innsatsen i mange år 

for DS. 

 

Representantskapsmøter 

1.mars (9 medlemmer til stede) 

5. april (10 medlemmer til stede) 

6. september (8 medlemmer til stede) 

4. oktober (13 medlemmer til stede) 

1.november (11 medlemmer tilstede) 

Det har blitt behandlet 36 saker totalt. 

 

Saker fra styret. 

Representantskapet godkjente anbefaling fra styret om tildeling 

av hederstegn til en av foreningens medlemmer for hans innsats 

i mange år.  

Rep.skapet støttet også forslaget fra styret om innkjøp av ny 

innsats til peisen på «Huset». 

 

Andre aktiviteter 

Dugnad og tur til minnesmerket «Jakob Sandungen» i Finnemar-

ka ble arrangert 16.juni. Markeringskilt ble vedlikeholdt og ter-

renget nær krakker og minnestein ryddet. Samling på Fiskestells 

brakke ved Grunnvannet med servering av pølser og kaffe/

kaker, samt den tradisjonelle kastekonkurransen avsluttet en 

vellykket dag i marka. 

Avvikling av DS’s lager på Austad. 

Rep.skapet tok ansvar for flytting og forvaltning av innholdet på 

dette lageret. Dato for dugnad var 8. november. Vi tømte lage-

ret og plasserte reoler og esker midlertidig i båthuset på Søl-

fastøya.  7 medlemmer av Representantskapet stilte opp. Sene-

re har vi begynt å sortere ut det som bør tas vare på. Dette er et 

stort arbeid som skal fortsette dette året og målet er blant an-

net å etablere et arkiv på Redaksjonsrommet.  

Veterantreffet ble arrangert den 11. november for 30. gang. 

Ansvar for opplegget hadde Knut Kaalstad. .Foruten utdeling av 

veteranpokaler for 40- og 50-års sammenhengende medlem-

skap, var foredrag av Morten Eken om Drammensvassdraget og 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris,  høydepunktet i en vellyk-

ket aften.  

Representantskapets 

beretning for 2022 

Rakfiskaftenen ble gjennomført etter planen den 25. november. 

Styret ble invitert til rakfiskaftenen og fire av styremedlemmer 

deltok. Innbudt gjest var Torkel Skoglund fra Statskog. Fin stem-

ning og god mat.   

Per Øivind Ask 

Huskomiteen har bestått av:  

Berit Langeng Leder  

Rolf Nyborg Nestleder  

Knut Erik Kaalstad Regnskapsfører  

Øyvind Juul Nilsen Husvert  

Truls Hafslund Husvert  

Tore Kristiansen Husvert  

Sverre Langeng Fiskekameratene 

 

Etter pandemien var over skulle en tro at medlemmene ville 

oppsøke klubbhuset igjen da vi regnet med at det var mye å 

diskutere nå som det hadde vært så lang pause, men så skjedde 

ikke.  

Huskomiteen stilte på alle torsdager, men de var nesten alene. 

Dette kunne ikke fortsette for vi gikk i underskudd hver torsdag. 

Det ble foreslått at vi skulle ha åpen annen hver torsdag som en 

prøveperiode. Jeg har spurt flere om hvorfor de ikke kommer på 

huset og får til svar at det ikke står på terminlista derfor er det 

vanskelig å få med seg når huset er åpent. Vi må nok få tilbake 

terminlistemøtet igjen der hver gruppe setter opp sitt forslag, 

dette vil gjøre det lettere for de som fører inn aktivitetene å kan 

unngå kollisjoner.  

På høstdugnaden ble fjernet løv og takrennen renset. Det var 

ikke så mye løv i takrenne nå som kommunen har fjernet den 

store ospa som sto på hjørnet av huset. Det som står igjen er 

fjerning av mose på takene, den må fjernes på vårdugnaden, 

ellers er jeg redd takstein går dukken.   

Den 30.novmber arrangerte huskomiteen den tradsonelle jule-

middag for fiskekameratene. Dette ser ut som noe som fenger. 

Den 15.desember var det juleavslutning hvor det ble servert 

mølje og grøt.  

Utleia har hvert stor, så det gjør at vi omtrent går i null når vi ser 

på strømregningen. På sikt bør vi se på andre muligheter når det 

gjelder strømmen eks. solseller eller vannbåren varme. Dette 

bør vi få proffe personer til å beregne for oss.  

Det hadde vert ønskelig med nye personer i huskomiteen, da vi 

som er der nå er pensjonister. For min del har jeg vært med 

siden innvielse festen til fluegruppa, men Berit har lengre ansi-

ennitet.  

Jeg håper flere finner veien til huset på høsten, diskutere ting 

som har skjedd og planlegg for fremtiden.   

Rolf  

Huskomiteens 

beretning for 2022 
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lig mer inntekter.  Dette grunnet at vi gjorde om regler og prin-

sipper rundt booking, som førte til en litt lavere pris.  I tillegg 

hadde vi problemer med at betalinger via Vipps gikk inn til 

Søltjørna istedenfor Vrangen.  Dette er rettet opp i, men det kan 

være at interne overføringer ikke er utført riktig. 

Fiske: 

Fiske i Vrangen har vi fått lite tilbakemeldinger på, men det er 

tatt en og annen fisk fra 500 gram til 700 gram fra brygga.  

Planer 2023 

Komiteen trenger hjelp til ved-dugnad i 2023, slik at vi slipper å 

kjøpe ved til en dyr pris. 

Utover dette, ingen større arbeider i 2023. 

Justere noe rundt bookinger, særlig i forbindelse med helger.   

Komiteen har bestått av Unni Veiby, Roger Aune og Robert Sørli.  

Tilsyn:  

Det er medgått ca. 54 timer til tilsyn og enkelt vedlikehold.  På-

fylling av forbruksvarer og ved har vært utført i 2022.   

Utleie:  

Det har vært brukbart med utleie gjennom vår og sommeren, 

noe mindre utover høsten.  Totalt har vi registrert en god del 

flere bookinger enn i 2021, uten at dette har generert noe sær-

Vrangenkomiteens 

beretning for 2022 

1 Styrets sammensetting 

Styreleder DS,  Hans Petter Nyhuus 

Nestleder DS,  Kristoffer Jakobsen 

Informasjonsansvarlig DS,  Jarle Fredagsvik  

Kasserer DS,  Eigil Jensen 

Styremedlem Invicta,  Roy Ingard Hansen 

Styremedlem Fiskestell, Erik Jonassen 

Styremedlem Invicta,  Robert Skoczylas 

Vara styremedlem  Jan Ivar Larsen       

Vara styremedlem  Atle Blegeberg 

 

2. Møter og styrets ansvarsområde. 

Styret i Drammens sportsfiskere møtes hver fjerde uke for å 

gjennomføre styremøter. Referater fra disse blir postet fortlø-

pende via hjemmesiden.  Fluegruppa Invicta loset DS gjennom 

perioden med korona-pandemi i 2020 og 2021 som et interims-

styre,  men i forbindelse med årsmøtevalget  for 2022 blei DS-

hovedstyret valgt på vanlig måte.  Det betydde samtidig Flue-

gruppa Invicta som eget styre blei avviklet, men at Invicta’s opp-

gaver blei overført til DS-hovedstyre.  DS hovedstyret ivaretar 

dermed Invictas interesser slik vi i dag er sammensatt.   Fra 2022 

har vi fått inn Erik Jonassen som representant fra Fiskestell, 

samt Jan Erik Larsen som varamedlem og representant i saker 

knyttet til Castingsporten.   

 

3. Satsningsområder  

Styrets hovedprioriteringer er stort sett knyttet til tilrettelegging 

og avvikling klubbkvelder på huset gjennom året.   Dette selvføl-

gelig i nært samarbeid med huskomiteen som stiller opp.      

Siden vi er en forening for fiskere, så er det naturlig at aktivite-

ter på huset er knyttet til dette tema.  Fluefiske er i den sam-

menheng et veldig viktig satsningsområde.  Det er gjennom flue-

fiske vi ser at rekrutering fungerer,  foredrag og tema knyttet til 

fluefiske er det som generer flest medlemmer til klubbkvelder 

gjennom året.   Et annet tema som også fenger er Finnemarka, 

som er DS sitt lokale kjerneområde.   DS har ikke helt klart å 

utnytte det potensialet som ligger i det tema på våre klubbkvel-

der.  

I løpet av året har vi jobbet med å strukturere hjemmesiden vår 

og sørge for en mer kontinuerlig nyhetsflyt fra arrangementene 

våre. Vi har jobbet for å styrke profilen til hjemmesiden og Face-

book-gruppa til Drammens sportsfiskere. Det har å gjøre med 

eierskap til vårt eget stoff og promotering av egen arbeids- og 

dugnadsinnsats å gjøre.  Det representerer en verdi for DS å ha 

eierskap til dette selv.  

Som del av satsningen på hjemmesider og sosiale medier, har vi 

jobbet med å implementere den nye web-redaksjonen i sin 

jobb.  Dette arbeidet langt ifra er ferdigstilt,  styret ser positivt 

på at Knut Erik, Thor og Jan Erik ønsker å hjelpe til med den dag-

lige informasjonsflyten.  Dette er et kontinuerlig arbeid som må 

innarbeides som en rutine i den daglige driften av foreningen.  

2022 er som sagt første året etter at vi la ned Sportsfiskern’ som 

klubb blad i papirutgave, oppgaven var å satse mer på digitalt 

stoff  på hjemmesider og sosiale medier.   

Avvikling av kurs rettet mot fluefiske har også i 2022 vært et 

satsningsområde.  

 

4. Aktiviteter i 2022 

Aktivitetene våre er viktige for å sørge for rekruttering av nye 

medlemmer. Det er også noe av det morsomste vi i foreningen 

holder på med. I 2022 har vi som vanlig vært gjennom binde-

kurs, kastekurs, kurs i praktisk fiske og kurs i praktisk sjøørretfis-

ke - vi klarte rekruttere nye medlemmer gjennom alle disse kur-

sene.  

Vi prøvde også å dra i gang en egen del for fiske med haspel-

snelle i forbindelse med kastekurset i slutten av april, men vi fikk 

ingen påmeldte til kurset. 

Påmeldingen til de respektive kursene har vært brukbar, men vi 

ser behovet for å markedsføre det via våre respektive kanaler 

og kanskje også benytte litt midler til sponsing av arrangemen-

ter via sosiale medier for å fylle dem helt opp. 

Når det gjelder andre aktiviteter, for eksempel medlemskvelder 

på huset, merker vi dalende interesse og aktivitet. Torsdagskvel-

dene på huset er knapt blitt besøkt, og vi besluttet derfor i sam-

råd med huskomiteen å kutte ned til å holde åpent annenhver 

                                                Styrets beretning for 2022 
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torsdag. 

Vi hadde solid oppslutning rundt Invicta Open i høst, der Svein 

Erik Rødbergshagen var en inspirerende bidragsyter. Vi har også 

hatt medlemskvelder med Barry Ord Clarke, foredrag om Finne-

marka ved Øyvind Larsen, foredrag om ål og stør i regi FS - samt 

mer faste punkter som sommeravslutning, juleavslutning og den 

slags. 

Styret henstiller igjen til de respektive gruppene i foreningen til 

å mane til økt aktivitet på huset i løpet av sesongen. Vi har et 

fantastisk klubbhus til disposisjon på Sølfast og er i så måte hel-

dig som forening. Aktiviteten innenfor husets fire vegger bør 

derfor være tilsvarende, i hvert fall i periodene utenom fiske-

sesongen. 

I forbindelse med bruk av klubbhuset fremover, vil styret i løpet 

våren utrede hvilke dager i uken som skal være avsatt til med-

lems- og møteaktivitet.   Vi ser med fordel at DS kan konsentre-

re aktiviteter og møter til færre dager i uken, bl.a for redusere 

utgifter til oppvarming i vinterhalvåret og for at det skal være 

mer aktivitet på huset når vi først har åpent.  Vi har et stort 

klubbhus som kan huse flere samtidige aktiviteter ved behov.  

 

5. Statistikk fra Sosiale medier 

Det er nå 1 298 som følger Drammens Sportsfiskere via Face-

book. Fluegruppa Invicta har 876 medlemmer. 

Fig. Under viser publikum på Facebooksiden vår.  

Fig. Under viser publikum på Websiden vår. 

Styret har gjennom 2022 registrert økt aktivitet i våre publise-

ringskanaler, web-sider og Facebook sider har hatt en fin økning 

med trafikk.  Dette er i tråd med de mål vi gjorde for 2022.  Det 

er fremdeles et stort potensiale til økt aktivitet i kommentarfel-

tene.  Her er det svært viktig at alle våre medlemmer bidrar, 

særlig dere som tillitsvalgte må være med å bidra her.  For hver 

“likes” eller kommentar, så bidrar dere til at DS blir en mer salg-

bar merkevare.  DS som en merkevare vil neste omgang generer 

gode inntekter, hvis vi klarer å ta vare på den muligheten det 

betyr.  En aktiv forening med en aktiv web-side kan selge an-

nonseplass og partnerskap med næringslivet.  

 

6. Medlemsstatus 

Vi har registrert en svak oppgang når det gjelder antall betalen-

de medlemmer i foreningen.  213 betalende i 2021, 224 beta-

lende ved utgangen av 2022.   

Vi opplevde en nedadgående spiral i forbindelse med pande-

mien og utmelding av NJFF, men ser nå at vi har et jevnt tilsig av 

nye medlemmer. De fleste dukker nok opp via kurs- og aktivite-

ter på huset, der det er økonomisk gunstig å bli DS-medlem i 

samme slengen. Vi har også jenter innom kursene våre og flere 

tenåringer. Det er svært gledelig med tanke på videre vekst og 

at vi skal være et tilbud for et bredere lag av befolkningen.  

Vi som figuren over viser flere medlemmer registrert enn de 

som betaler.  Ryddig og oppdatering av  medlemsregister er 

også et  kontinuerlig arbeid som krever mye tid og represente-

rer et nytt ressurspådrag  for styret.  

 

 7. Økonomi DS totalt 

Kasserer Eigil Jensen melder at både medlemskontingent, 

momsrefusjon og grasrot-andel er litt lavere enn budsjettert, 

men at det likevel står bra til med økonomien totalt etter at 

regnskapstall fra gruppene har kommet inn.  

Drammens Sportsfiskere hadde et overskudd på kr 45.336 for-

delt på: 

 

 

 

 

 

 

Hovedgruppa -24.731 

Fluegruppa Invicta 11.535 

Fiskestell 55.907 

Vannmiljø 23.791 

Havfiske -8.383 

Huskomitéen -4.201 

Søltjørna 2.272 

Vrangen -10.854 
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Foreningens totale bankinnskudd ble redusert med kr 101.981 

fra kr 1.641.462 til 1.539.481. Det ble i 2022 investert i nytt el-

apparat til kr. 112.063 og undervannsdrone til kr. 131,488. Det 

er mottatt og vil bli søkt om tilskudd/støtte til disse investeringe-

ne. 

DS har avtaler med store aktører som Statskog, Glitrevannver-

ket, og Drammen kommune knyttet til Fiskestell sine oppgaver i 

marka.  Disse avtalene forvaltes godt av Fiskestell komiteen og 

representerer en veldig viktig inntekt for DS.   Detaljene i total-

bildet viser at FS har doblet sine inntekter i 2022, vesentlig grun-

net betalte dugnader for bl.a Statskog.  Samtidig  har også drifts-

kostnadene til FS økt betraktelig i 2022.  

Vannmiljø genere viktige inntekter også gjennom tilskudd.  In-

victa sine kurs og medlemsverving er også en viktig bidragsyter 

til et totalt driftsoverskudd for DS.  

 

8. Turer 

I år ble det gjennomført en mindre tur enn vanlig til Hökensås, 

da vi var for sent ute til å booke hytter ved campingplassen. Vi 

har også hatt en felles fisketur til Mellomdammen, der vi møtte 

flere av medlemmene som var på kastekurs tidligere på året og 

noen som fikk opplæring i å kaste med fluestang for aller første 

gang. 

Det er viktig at vi også har noen åpne arrangementer i løpet av 

sesongen, med tanke på rekruttering til foreningen. 

 

9. Langsiktig arbeid og prosjekter 

Arbeidet med å bygge opp en god kommunikasjonsstrategi via 

egen hjemmeside, Facebook-grupper og liknende vil fortsette 

videre ut i 2023. Neste år vil også krefter fra Drammens Sports-

fiskere og Krokstadelva Jeger & Fisk samarbeide om et nytt kon-

sept med arbeidstittelen ”Barnas fiskedag i Finnemarka”. Dette 

er et prosjekt vi tror kan bidra til morsomme aktiviteter, god PR, 

en mulighet til å vise fram våre medlemmer og arbeidet vi står 

for og forhåpentligvis god rekruttering på sikt. 

Vi har også en langsiktig mål om å bistå med kultivering av sjøør-

retbekker i Drammensfjorden/Sandebukta, og bidra til økt kunn-

skap (skilting) om eksisterende lovverk rundt gytebekker i sam-

menheng med fritidsfiske.  

Vi merker at det er mange ting som skal gjøres på samme tid, og 

at tida noen ganger rett og slett ikke strekker til. Men dette er 

også del av en langsiktig strategi om å bevisstgjøre lokalsamfun-

net på vår visjon og våre aktiviteter, og forhåpentligvis bidra til 

kultivering som vil komme morgendagens fritidsfiskere til gode. 

 

10. Leders hjørne - mål for 2023 

Det jobbes som vanlig godt over hele linjen i foreningen, men 

det jobbes for lite sammen som forening og mot DS sine felles 

mål.  Slik utviklingen har blitt de siste årene, så er det to store 

grupper igjen, Fiskestell og Fluegruppa Invicta.  Ett av styrets 

mål i 2023 er å prøve og få mer fart i klubbkveldene og aktivite-

ten på huset.  Fiskestell og Invicta er som de eneste skikkelige 

aktive gruppene svært viktig her.  Vi er over 200 medlemmer i 

DS, og alle må bidra litt mer i 2023 for å nå ut til flere enn bare 

sin kjernegruppe av medlemmer.  

Vi må også tørre å sette konkrete mål og bli målt på disse.  Sty-

ret har i 2023 satt seg følgende mål som er veldige konkrete:  

• netto 2 nye medlemmer pr. Mnd – dvs 24 ny medlemmer 

pr. År.  

• 3 nye artikler på hjemmesiden pr. Mnd.  

• Øke antall følgere av facebookgruppen til DS til 1500.  

• Videreføre strategien med økt bruk av websiden og sosiale 

medier, bygge et relevant og godt tilbud på disse plattfor-

mene.  

• Hente ut det potensialet som Finnemarka har som nærom-

råde til befolkningen i Drammen og Lier, gjennom interes-

sante foredrag, temakvelder  og mer åpenhet på hva DS 

gjør i marka.    

• Hente ut det potensiale fluefiske har som en populær akti-

vitet blant den yngre delen av befolkningen, gjennom kurs, 

turer og påvirkning av tilrettelegging av tilbud for fluefiske-

re.   

• Starte planlegging med å Miljø Profilere DS på en enda 

bedre måte enn i dag.  Her ligger det et fremtidig potensial 

som vi bør utnytte bedre.  

 

Vi må også i 2023 se på hvilke muligheter vi har for å redusere 

våre driftskostnader, det gjelder særlig bruk av klubbhuset og de 

økte strømutgifter som vi opplever.  Dagens særordning med at 

vi får dekket mye gjennom statelige ordninger kan vi ikke ta 

forgitt fremover.  Derfor må vi se på tiltak som gjør vi totalt sett 

bruker mindre strøm på klubbhuset. Et av tiltakene vi ser på er 

system for fjernstyring av strøm - slik at vi kan skur opp/ned 

varme etter behov og når vi har aktiviteter.   

Et annet tiltak er å komprimere aktivitetene våre på huset til 

færrest mulige ukedager gjennom høsten og vinterhalvåret.   

Aktiviteter knyttet til møter og klubbkvelder kan med fordel 

være på samme dager, billigere med tanke på strømforbruk og 

vi klarer også få mer liv på huset med flere aktiviteter som skjer 

likt.  Da bygger vi også forening, samhold og tilhørighet til DS.  

 

11. Styrets appell 

Styret appeller også i år til våre medlemmer å komme på klubb-

huset på våre klubbkvelder og foredrag.  Det er alltid hyggelig å 

slå av en prat rundt bordene og snakk kommende fisketurer og 

fiskehistorier/skrøner fra gamle turer.  

Vi trenger sårt å styrke huskomiteen med flere og yngre med-

lemmer.  Jeg må gi honnør til Berit, Rolf, Øyvind, Tore og Sverre 

som stort sett stiller opp når det er aktiviteter på huset, men de 

ingen ungdommer lengre og trenger avlastning. 

Til slutt vil styret på vegne av DS takke våre samarbeidspartnere 

som støtter oss i vår foreningsdrift.  Styret retter også en stor 

takk til alle tillitsvalgte som står på og legger ned masse arbeid 

og innsats gjennom hele året.   
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3902 Dugnadsinntekter  98 527,50 

3910 Tilskudd  66 000,00 

3950 Refunderte utlegg  1 075,90 

3970 Fiskekort  24 400,09 

 Sum Driftsinntekter 190 003,49  

 

  Driftskostnader 

5237 Arbeidstøy  5 186,50 

5330 Styrehonorar  25 000,00 

5911 Dugnader  8 287,20 

5991 Medlemsmøter / tilstelninger  18 782,91 

6015 Avskrivning på maskiner  22 412,50 

6340 Lys, varme  488,00 

6390 Annen kostnad lokaler  1 673,86 

6440 Leie transportmidler  1 600,00 

6500 Maskiner og utstyr  4 058,00 

6510 Verktøy  2 998,00 

6559 Annet utstyr  2 406,55 

6570 Arbeidsklær og verneutstyr  979,00 

6800 Kontorrekvisita  2 698,55 

6815 Kopiering  4 027,00 

6940 Porto  552,00 

7000 Drivstoff, selskapets transportmidler  395,68 

7100 Bilgodtgjørelse  20 978,00 

7420 Blomster / buketter/ krans  3 299,00 

7700 Styre- og foreningsmøter  8 760,00 

7750 Eiendoms- og festeavgift  1 090,00 

7770 Bank og kortgebyrer  400,00 

  Sum Driftskostnader 136 072,75  

 

DRIFTSRESULTAT 53 930,74  

 

 Finansposter 

8050 Renteinntekter bank  1 976,00 

  Sum Finansposter 1 976,00 

 

ÅRSRESULTAT 55 906,74  

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1200 Maskiner og anlegg  8,00 

1201 El-apparat til elfiske etc.  112 062,50 

1209 Akk avskr maskiner og anlegg  -22 412,50 

 Sum Anleggsmidler 89 658,00  

 

 Omløpsmidler 

1500 Kundefordringer  15 500,00 

1933 Driftskonto  45 370,57  

1934 Kapitalkonto  109 003,04  

 Sum Omløpsmidler 169 873,61  

 

SUM EIENDELER 259 531,61  

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

 Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital  203 624,87 

 Udisponert resultat  55 906,74 

 Sum egenkapital 259 531,61  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 259 531,61  

Fiskestellkomiteens regnskap for 2022 

RESULTATREGNSKAP 
  Driftsinntekter 
 Sum Driftsinnntekter 0,00 
 
 Driftskostnader 
 Tilskudd tur til Lofoten 2022 10 000,00 
 Sum Driftskostnader 10 000,00 
 
 DRIFTSRESULTAT -10 000,00 
 
 Finansposter 
8001 Bankrenter 1 617,00 
 Sum Finansposter 1 617,00 
 
ÅRSRESULTAT -8 383,00 

BALANSE 
EIENDELER  
  Omløpsmidler  
1920 Bankkonto 9015 16 79829 97 206,88 
 Sum Omløpsmidler 97 206,88 
 
SUM EIENDELER 97 206,88 
 
EGENKAPITAL OG GJELD  
  Egenkapital  
2050 Opptjent Egenkapital 105 589,88 
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) -8 383,00 
 Sum Egenkapital 97 206,88 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 97 206,88 

Havfiskegruppas regnskap for 2022 



21 

RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3910 Tilskudd  60 000,00 

  Sum Driftsinntekter 60 000,00 

 

 Driftskostnader 

5911 Dugnader  354,70 

6015 Avskrivning på maskiner  26 298,00 

6551  Datautstyr (hardware)  1 840,00 

6559 Annet utstyr  383,90 

6800 Kontorrekvisita  1 013,10 

6815 Kopiering  295,00 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.  1 270,50 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.  2 190,00 

7000 Drivstoff, selskapets transportmidler  502,24 

7100 Bilgodtgjørelse  1 575,00 

7140 Reisekostnader  387,00 

7700 Styre- og foreningsmøter  230,00 

7770 Bank og kortgebyrer  2,00 

  Sum Driftskostnader 36 341,44  

 

DRIFTSRESULTAT 23 658,56  

 

 Finansposter 

8050 Renteinntekter bank  132,00 

  Sum Finansposter 132,00 

 

ÅRSRESULTAT 23 790,56  

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1200 Maskiner og anlegg  28 996,00 

1202 Undervannsdrone  131 487,60 

1209 Akk avskr maskiner og anlegg  -37 896,00  

 Sum Anleggsmidler 122 587,60  

 

 Omløpsmidler 

1500 Kundefordringer  324,00 

1930 SpareBank 1 kapitakonto  3 071,48  

1931 SpareBank 1 driftskonto  7 819,00  

 Sum Omløpsmidler 11 214,48  

 

SUM EIENDELER 133 802,08  

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

 Egenkapital  

2050 Opptjent egenkapital  110 011,52 

 Udisponert resultat  23 790,56 

 Sum egenkapital 133 802,08  

  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 133 802,08  

Vannmiljøutvalgets regnskap for 2022 

RESULTATREGNSKAP 

  Driftsinntekter 

3600 Utleie hytte 11 600,00 

3601 Salg fiskekort 4 375,00 

 Sum Driftsinntekter 15 975,00 

 

 Driftskostnader 

6300 Eiendomskostnader 2 629,00 

6450 Transport materialer 1 000,00 

7705 Materialer 3 322,90 

7791 Leie fiskerett 8 000,00 

 Sum Driftskostnader 14 951,90 

 

DRIFTSRESULTAT 1 023,10 

 

 Finansposter 

8040 Renteinntekter NIBOR 1 334,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -84,88 

 Sum Finansposter 1 249,12 

 

ÅRSRESULTAT 2 272,22 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1920 Bank  NIBOR 65 011,45 

 Sum Omløpsmidler 65 011,45 

 

SUM EIENDELER 65 011,45 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 

 Egenkapital 

2000 Innskutt egenkapital 54 921,08 

2099 Årsresultat (opptj. Egenkap.) 2 272,22 

 Sum Egenkapital 57 193,30 

 

 Kortsiktig gjeld 

2900 Kortsiktig gjeld 7 818,15 

 Sum Kortsiktig Gjeld 7 818,15 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 65 011,45 

Søltjørnkomiteens regnskap for 2022 
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RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3605  Leieinntekt  17 275,00 

 Sum Driftsinntekter 17 275,00 

  

 Driftskostnader 

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.  975,00 

6340 Lys, varme  7 000,00 

6390 Annen kostnad lokaler  11 897,98 

7310 Markedsføringsutgifter  1 828,73 

7500 Forsikringspremie  5 743,00 

7750 Eiendoms- og festeavgift  650,00 

7770 Bank og kortgebyrer  157,68 

 Sum Driftskostnader  28 252,39 

 

DRIFTSRESULTAT -10 977,39 

 

   Finansposter 

8050 Renteinntekter bank  126,00 

8159 Andre rentekostnader  -3,03 

 Sum Finansposter 122,97 

 

ÅRSRESULTAT -10 854,42  

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1221 Båt  17 500,00 

 Sum Anleggsmidler 17 500,00 

 

 Omløpsmidler 

1579 Kortsiktige fordringer  525,05 

1937 SpareBank 1 kapitalkonto  -24,00 

1938  SpareBank 1 driftskonto   3 770,97  

 Sum Omløpsmidler 4 272,02  

 

SUM EIENDELER 21 772,02  

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

 Egenkapital 

2050 Annen egenkapital  -168 684,94  

 Udisponert resultat  -10 854,42 

 Sum Egenkapital -179 539,36 

 

 Kortsiktig gjeld 

2400 Leverandørgjeld  379,00  

2920 Gjeld til Hovedgruppa  200 932,38  

 Sum kortsiktig gjeld 201 311,38  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 772,02  

Vrangenkomiteens regnskap for 2022 

RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 

3100 Diverse salg  3 840,00 

3901  Kursinntekter  16 100,00 

3920 Medlemskontingent  19 662,50 

 Sum Driftsinntekter 39 602,50  

 

 Driftskostnader 

4101 Undervisningskostnader  20 952,40 

5911 Dugnader  2 326,06 

5991 Medlemsmøter / tilstelninger  1 525,00 

6727 Foredragshonorar  3 500,00 

7310 Markedsføringsutgifter  648,88 

7770 Bank og kortgebyrer  219,59 

  Sum Driftskostnader 29 171,93  

 

DRIFTSRESULTAT 10 430,57 

  

 Finansposter 

8050 Renteinntekter bank  1 078,00 

8160 Valutatap (disagio)  -26,70 

 Sum Finansposter 1 104,70  

 

ÅRSRESULTAT 11 535,27  

BALANSE 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1270 Verktøy o.l.  20 400,00 

 Sum Anleggsmidler 20 400,00 

 

 Omløpsmidler 

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt  19 662,50 

1740 Forskuddsbetalte kostnader  6 533,82 

1900 Kontanter NOK  35,37 

1932 SpareBank 1 driftskonto  137 600,27  

 Sum Omløpsmidler 163 831,96  

 

SUM EIENDELER 184 231,96  

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

 Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital  171 056,79  

 Udisponert resultat  11 535,27  

 Sum egenkapital 182 592,06  

 

 Kortsiktig gjeld 

2920 Gjeld til Hovedgruppa  1 639,90  

 Sum kortsiktig gjeld 1 639,90  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 184 231,96  

Fluegruppas regnskap for 2022 
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RESULTATREGNSKAP 

  Driftsinntekter 

3402 Fester/møter 14 761,20 

3453 Grillaften 596,15 

3500 Salg kiosk 21 183,74 

3600 Leieinntekter 80 100,00 

3940 Myndighetenes strømstøtte 9 258,00 

  Sum Driftsinntekter 125 899,09 

      

  Driftskostnader 

6300 Eiendomskostnader 18 065,45 

6500 Maskiner og utstyr 849,00 

6800 Kontorrekvisita 900,25 

6902 Strøm 67 112,11 

6904 Kommunale avgifter 3 971,45 

7000 Renovasjon 7 586,00 

7500 Varekjøp kiosksalg 8 228,45 

7510 Varekjøp fester/møter 5 952,71 

7706 Grillaften 725,00 

7750 Inventar 3 026,26 

7770 Forbruksvarer 4 567,31 

7780 Vaskeartikler etc. 125,70 

7785 Vasking 10 000,00 

  Sum Driftskostnader 131 109,69 

      

DRIFTSRESULTAT -5 210,60 

      

  Finansposter 

8040 Renteinntekter 711,00 

8050 Rentestøtte fra fond 654,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -355,00 

  Sum Finansposter 1 010,00 

      

ÅRSRESULTAT -4 200,60 

BALANSE 

EIENDELER  

  Omløpsmidler  

1400 Varer på lager 1 298,00 

1500 Kunder, debitorer 5 104,00 

1900 Kontanter 113,60 

1920 SpareBank1 9015 16 92361 42 511,22 

1930 SpareBank1 9015 16 92353 413,17 

  Sum Omløpsmidler 49 439,99 

      

SUM EIENDELER 49 439,99 

      

EGENKAPITAL OG GJELD  

  Egenkapital  

2000 Innskutt egenkapital 53 640,59 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) -4 200,60 

  Sum Egenkapital 49 439,99 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 49 439,99 

Huskomiteens regnskap for 2022 

RESULTATREGNSKAP 

 Driftsinntekter 0,00 

 Driftskostnader 0,00 

 

DRIFTSRESULTAT 0,00 

 

 Finansposter 

8040 Renteinntekter 14,51 

8140 Renteutgifter og gebyrer - 35,00 

8141 Overføring til kto. 9015 16 79861 -65 449,33 

 Sum Finansposter -65 469,82 

 

ÅRSRESULTAT  -65 469,82 

BALANSE 

EIENDELER 

 Omløpsmidler 

1900 Kontanter 3,00 

 Sum Omløpsmidler 3,00 

 

SUM EIENDELER 3,00 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

 Egenkapital 

2000 Innskutt egenkapital 65 472,82 

2099 Årsresultat (etter overf. til hovedkasse) -65 469,82 

 Sum Egenkapital 3,00 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3,00 

Sportsfisker’n SA regnskap for 2022 (sluttregnskap) 
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 RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 

 2023 

 Driftsinntekter 

3920 Medlemskontingent  98 312,49 85 178  

3921 Andel kontingent Fluegruppa   -19 662,50  

3930 Momsrefusjon  27 197,00 41 800  

3961 Grasrotandel  19 399,08 30 992  

3967 Trykking  5 655,00 

3990 Driftsinntekter gruppene  448 755,08 474 653  

  Sum Driftsinntekter 579 656,15  632 623  

 

 Driftskostnader 

5911 Dugnader  1 850,11 4 543  

5991 Medlemsmøter / tilstelninger  5 867,82 20 915 

6015 Avskrivning på maskiner  5 000   

6330 Brøyting  7 500,00 7 933  

6390 Annen kostnad lokaler  595,00 

6420 Lisenser  16 136,54 17 270  

6421 Meldingstjenester  1 000,00 

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger  45 625,00 34 924  

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr  5 324,50 

6727 Foredragshonorar  3 280,00 5 000  

6800 Kontorrekvisita  2 288,00 

6810 DS webside  7 360,00 7 785  

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.  350,00 

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.  162,00 

6900 Internett  11 985,00 12 677  

6940 Porto  361,00 

6990 Driftskostnader gruppene  385 900,10 474 653  

7420 Blomster / buketter/ krans  11 090,50 11 731  

7430 Premier  2 952,00 8 818  

7500 Forsikringspremie  25 915,00 27 411  

7700 Styre- og foreningsmøter  11 328,20 6 497  

7770 Bank og kortgebyrer  4 948,83 5 234  

7790 Annen kostnad  1 315,00 1 650  

 Sum Driftskostnader 553 134,60  652 040  

 

DRIFTSRESULTAT 26 521,55  -19 417  

 

 Finansposter 

8030 Renteinntekt fra grupper / komiteer  7 211,79 

8050 Renteinntekter bank  10 293,00 

8070 Annen finansinntekt  2 903,00 

8142 Fondsrenter komitéer  -1 593,75 

  Sum Finansposter 18 814,04  

 

ÅRSRESULTAT 45 335,59  

 

BALANSE 

 

EIENDELER 

 Anleggsmidler 

1100 Klubbhuset  715 862,45 

1140 Vrangenhytta  6 000,00 

1145 Søltjørna  2 300,00 

1250 Inventar  4 993,75 

1290 Annet utstyr  12 072,00 

 Sum Anleggsmidler 741 228,20  

 

 Omløpsmidler 

1500 Kundefordringer  180 264,26 

1510 Redaksjonskomitéen  65 472,82 

1511  Huskomitéen  35 401,39  

1512 Fiskestell  259 531,61  

1513 Sportskomitéen  51 214,93 

1515 Jubileumskomitéen  138 191,54  

1516 Vrangenkomitéen  -159 223,36  

1517 Søltjørnkomitéen  57 193,30  

1518 Castinggruppa  85 565,80  

1519 Ungdomsgruppa  139 941,40  

1520 Havfiske  97 206,88  

1521 Fluegruppa  86 497,63  

1522 Vannmiljøutvalget  133 802,08  

1579 Andre kortsiktige fordringer  1 046,25 

1740 Forskuddsbetalte kostnader  17 971,00  

1901 Visa  2 086,47 

1921 Axel Helgelands fond  27 762,97  

1922 Sportsfiskerns fond  316 985,18  

1923 Husfondet  227 653,56  

1924 Laksefondet 60 850,61  

1925 Utsmykningsfondet  17 262,77  

1935 SpareBank 1 kapitalkonto  196 957,60  

1936 SpareBank 1 driftskonto  48 026,04  

 Sum Omløpsmidler 2 087 662,73  

 

SUM EIENDELER 2 828 890,93  

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

 Egenkapital 

2050 Opptjent egenkapital  2 610 177,26  

 Udisponert resultat  45 335,59  

 Sum Egenkapital 2 655 512,85  

 

 Kortsiktig gjeld 

2400 Leverandørgjeld  174 041,01  

2920 Gjeld til Hovedgruppa  -1 495,51  

2990 Annen kortsiktig gjeld  832,58 

 Sum kortsiktig gjeld 173 378,08  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 828 890,93  

Drammens Sportsfiskeres regnskap for 2022 
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Tillitsvalgte, innstilling til årsmøte 2023 
  

  Tillitsvalgte etter siste årsmøte   Valgkomiteens forslag til årsmøtet 

 

Hovedstyret: 

 Hans Petter Nyhuus, leder  2022 Gjenvalg, Hans Petter Nyhus 2023-2024 

 Kristoffer Jakobsen, nestleder  2022-2023  

 Jarle Fredagsvik, informasjonsansvarlig  2022-2023  

 Eigil Jensen, kasserer 2022 Ny 2023-2024 

 Robert Skoczylas, styremedlem 2022-2023  

 Erik Jonassen, styremedlem 2022-2023  

 Roy Inge Hansen, styremedlem 2022-2023  

 Atle Blegeberg, varamedlem 2022-2023  

 Jan Ivar Larsen, varamedlem 2022-2023  

  

Representantskapet: 

 Knut E. Kaalstad, æresmedlem 

 Sverre Langeng, æresmedlem 

 Rolf Nyborg, æresmedlem 

 Roar Hansen, æresmedlem 

 Bjørn Håvelsen, æresmedlem 

 Berit Langeng, æresmedlem 

 Per Øivind Ask, æresmedlem 

 Helge Otto Johansen 2022-2026  

 Thorgeir Gustavsen 2022-2026  

 Morten Berger 2022-2025  

 Tor Andreassen 2021-2025  

 Jan Ivar Larsen 2020-2024  

 Truls Hafslund 2020-2024  

 Øivind Juul Nilsen 2019-2023  

 Gunnar Olsen Skar 2019-2023  

 Borgar Pedersen 2022 Gjenvalg, Borgar Pedersen 2023-2027 

 Ikke valgt 2022 Ny, Tore Kristiansen 2023-2027 

 

Web-redaksjonen: 

 Tor Andreassen, redaktør 2022 Gjenvalg, Tor Andreassen 2023-2024 

 Knut E. Kaalstad, medlem 2022 Gjenvalg, Knut E. Kaalstad 2023-2024 

 Jan Ivar Larsen, medlem 2022-2023  

  

Søltjørn komitéen: 

 Hans Petter Nyhuus 2021-2022 Gjenvalg, Hans Petter Nyhus 2023-2024 

 Sten Skare 2022-2023   

 Erik Jonassen 2021-2022 Gjenvalg, Erik Jonassen 2023-2024 

 Håvard Sveen 2021-2022 Gjenvalg, Håvard Sveen 2023-2024 

 Hans Olav Sørumengen 2021-2022 Gjenvalg, Hans Olav Sørumengen 2023-2024 

 

Vrangen komitéen: 

 Paul Robert Sørli  2022-2023  

 Eigil Jensen, kasserer 2022-2023 

 Unni Veiby  2022-2023  

 Roger Aune  2022-2023  
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Tillitsvalgte, innstilling til årsmøte 2023 

 

  Tillitsvalgte etter siste årsmøte   Valgkomiteens forslag til årsmøtet 

 

Hus komitéen: 

 Berit Langeng, leder 2021-2022 Gjenvalg, Berit Langeng 2023-2024 

 Knut Kaalstad, kasserer 2021-2022 Gjenvalg, Knut E. Kaalstad 2023-2024 

 Ikke valgt 2022-2023 Ny 2023 

 Øivind Juul Nilsen 2022-2023  

 Rolf Nyborg 2022-2023  

 Truls Hafslund 2021-2022 Ny 2023-2024 

 Tore Kristiansen 2022-2023  

 Kåre Nordgård (reserve) 2021-2022 Ny/gjenvalg 2023-2024 

 Ikke valgt, vedlikehold 2021-2022 Ny 2023-2024 

 Ikke valgt, vedlikehold 2022-2023 Ny 2023 

 

Fiskestell komitéen: 

 Truls Hafslund, leder 2022-2023  

 John Tollefsen, sekretær 2022-2023  

 Eigil Jensen, kasserer 2022-2023  

  

Vannmiljøutvalget:  

 Petter Øijord 2022-2023  

 Borgar Pedersen 2022-2023  

 Eigil Jensen, kasserer 2022 Gjenvalg, Eigil Jensen 2023-2024 

 Bjørn Gulliksen 2022-2023  

 John Tollefsen 2021-2022 Gjenvalg, John Tollefsen 2023-2024 

  

Repr. til DOFA's årsmøte: 

Erik Jonassen 2022 Ny 2022 

   Ny 2022 

   Ny 2022 

 

Revisorer: 

 Morten Berger 2022-2023   

 Ikke besatt 2022 Ny/gjenvalg 2023-2024 

 Rolf Nyborg, vararepr. 2022-2023  

  

Valgkomitè: 

 1 medlem fra fiskestell 2022 Ny 2023 

 1 medlem fra Fluegruppa 2022 Ny 2023 

 Knut Kaalstad fra representantskapet 2022 Ny 2023 

 

Diverse utvalg oppnevnt av styret. 

Lovutvalg: 

 Per Øivind Ask fra   2005 

 Morten Berger fra   2017 

 Jan Ivar Larsen fra   2022 
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FORENINGENS LOVER 
 
 

Vedtatt 28.oktober 1935, med senere endringer av 10. nov. 1950, 8. jan. 1957, 
26. mars 1965, 29. nov. 1968, 20. febr. 1976, 18. febr. 1977, 19. febr. 1982, 
13. febr. 1984, 14. febr. 1986, 17. febr. 1990, 23. febr. 1991, 9. mars 1996, 
9. mars 2002, 8. mars 2003, 12. mars 2009, 7. mars 2013 og 6. mars 2014, 

9. mars 2017, 15. april 2021 
 
 

§ 1 
Navn 

Foreningens navn er                                        DRAMMENS SPORTSFISKERE 
 

§ 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 almenheten for øvrig, spesielt mht. barn og unge.  
 Dette formål søkes nådd ved: 
1. Hensiktsmessig propaganda for et rasjonelt stell av fiskebestanden, 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. Fiskestell arbeide. 
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 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. Foreningens medlemskategorier og priser bestemmes av årsmøtet  
4. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.  

 
§ 5 

Styret 
Foreningens styre består av syv medlemmer. (Leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer) som alle velges på 
årsmøtet for to år av gangen. De tre styremedlemmene velges en fra henholdsvis fluegruppa, havfiskegruppa og fiskestell. Likeledes 
velges to suppleanter. Styret er beslutningsdyktig når minst fem er tilstede. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Styremøter 
avholdes når formannen bestemmer det, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. 
 
 

§ 6 
Styrets plikter 

 Styret skal ivareta foreningens interesser i enhver henseende overensstemmende med de fattede lover og den til enhver tid 
gjeldende instruks, og lede arbeidet etter de i § 2 anførte retningslinjer. Styret kan til hjelp i arbeidet knytte til seg komiteer eller 
enkeltpersoner 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 avgjøres 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 fortrinnsvis skjer dette i samarbeid med, eller i regi av, undergrupper og komiteer.  
 
 

§ 7 
Regnskap og beretninger 

 Foreningens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Regnskapet skal revideres av to av årsmøtets valgte revisorer som 
avgir innstilling til årsmøtet. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes. Beretningen følger regnskapsåret. 
Underregnskap. 
Reviderte regnskap skal være styret i hende innen 15. januar sammen med beretning for året. Samtidig skal budsjettforslag og 
arbeidsprogram for kommende år vedlegges. 

 
 

§ 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. 
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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, utvalgsmedlemmer 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 
fremmøte eller, hvis styret vedtar det, ved digital deltakelse via internett. I sistnevnte tilfelle må deltakerne registreres på en 
sikker måte (bankID e.l.). Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning om ikke forsamlingen beslutter noe annet. 

5. Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, dog må forandring av foreningens lover ha minst 2/3 flertall, og kan bare 
foretas på ordinært årsmøte. 

 
§ 9 

Ekstraordinært årsmøte 
 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det påkrevet, eller når minst 20 medlemmer innsender skriftlig 
forlangende om dette. Innkallelsen må skje med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av hvilke saker som skal behandles. 
Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallelsen. 
 

§ 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 
representantskapsmedlemmene finner det nødvendig. Foreningens styremedlemmer 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 æres medlemmer og hederstegn som 

begge må ha minst ¾ flertall. 
5. I saker som ikke bare gjelder representantskapet, er representantskapets 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 
representantskapet har besluttende myndighet.  

 
§ 11 

Æresmedlemmer, hederstegn 
1. Som æresmedlem kan opptas den som har gjort sportsfiskersaken særlige tjenester. 
2. Foreningens hederstegn deles ut til medlemmer som har gjort seg fortjent til dette innen foreningen eller sportsfiskersaken. 
3. Med æresmedlemskap og hederstegn følger diplom. 
4. Innstilling om utnevnelse av æresmedlemmer og om utdeling av hederstegn forelegges av styret for representantskapet for avgjø-

relse. Ethvert medlem kan fremme forslag på slike kandidater til foreningens styre. Forslagene må være skriftlig begrunnet. 
5. Foreningens hederstegn må ikke bæres av andre enn de som er blitt tildelt dette. Etter innstilling fra styret skal innehaver av 

foreningens hederstegn, som følge av grov forseelse, misbruk eller eksklusjon, fratas dette hvis representantskapet beslutter det 
med minst 2/3 flertall. 

 
§ 12 

Sølvflua  
1. Sølvflua tildeles medlemmer eller andre som ved sitt arbeide eller virke for foreningen, sportsfiskersaken eller på annen 

måte har gjort seg fortjent til foreningens oppmuntring og spesielle takk. Sølvflua kan utdeles såvel for manuell som 
administrative eller for spesielle sportslige prestasjoner. 

2. Ethvert medlem kan fremme forslag på sølvfluekandidater til foreningens styre. Forslaget må være skriftlig begrunnet. 
Tildeling avgjøres med minst ¾ flertall av et beslutningsdyktig styre. Utdelingen finner sted på foreningens årsmøte eller 
ved spesielle anledninger. 

3. Sølvflua kan ikke bæres av andre enn de som er blitt tildelt denne. 
 

§ 13 
Oppløsning 

 Forslag om oppløsning av foreningen må, for å bli vedtatt, ha minst ¾ flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Blir 
beslutningen fastholdt, bestemmer årsmøtet over foreningens formue - som tilfaller foreninger eller institusjoner med lignende 
formål 


