
 

  

  

   

     Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke 

organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 
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Høringssvar til Detaljplan for Gjellebekk Sør N3 – Gjellebekkstubben. 
 

Vannmiljøutvalget i Drammens Sportsfiskere (VMU) og FNF Buskerud viser til tidligere innsendt 

høringssvar til sak «Pillefabrikken», og viser til at reguleringen foregår i samme område og har 

tilsvarende utfordringer knyttet til naturverdiene i området som nevnt i tidligere innsendt høringssvar. 

Vi opplyser igjen om viktigheten av å ta vare på det biologiske mangfoldet i området, og ønsker at 

Lier kommune legger større vekt på effektene av en bit for bit utbygging i et område med store 

biologiske, kulturelle og friluftslivsmessige kvaliteter. 

Den omfattende reguleringen i området vil påvirke disse verdiene, samt at en økende grad av 

menneskelig påvirkning vil være en direkte følge av økt urbanisering og industrivirksomhet i området. 

Naturtypelokalitetene, Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat må ses på 

som en samlet naturkvalitet, og forvaltes på en måte som bevarer tilknyttede naturverdier og for å 

hindre økende negative ringvirkninger fra utbygginger som er under regulering. Negativ påvirkning 

inkluderer fragmentering, endringer i rikmyrene sitt nedbørsfelt, spredning av fremmede arter, økende 

grad av isolasjon, endringer i hydrologi/vanngjennomstrømning i rikmyrene, forurensning, 

degradering av habitat, redusert vannkvalitet og gjengroingsproblemer (se kilder i nevnt høringsbrev). 

I forslagsstillers planbeskrivelse nevnes Damtjern som en svært viktig naturtype, og at denne har svært 

viktig verdi for biologisk mangfold og som nærrekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Damtjern er 

en viktig del at et statlig sikra friluftsområde (Naturbase, 2017), og er sterkt degradert og påvirket av 

utbyggingene i området (Nilssen, 2014). Damtjern har som følge av avrenning av forurenset 

overflatevann, erosjon, innførte fiskearter, eutrofiering, partikkelforurensning og algeoppblomstring så 

dårlig vannkvalitet at bading og rekreasjon tidvis ikke er gjennomførbart. En videre utbygging, og 

tilhørende avrenning av forurenset overflatevann, vil bidra med forringelse av både den kjemiske og 

den økologiske statusen til Damtjern. Dette strider mot Vanndirektivets mål om god kjemisk og 

økologisk status i alle vannforekomster i Norge, og VMU og FNF Buskerud ønsker at kommunen 

sikrer tiltak som bedrer vannkvaliteten i Damtjern og slik sett også sikrer natur- og friluftslivsverdiene 

tilknyttet vannforekomsten. I følge vann-nett.no (2017) er Damtjern klassifisert med god økologisk 

status, noe vi stiller oss uforstående til. Dette er ifølge vår lokale økologiske kompetanse om 

Damtjern, og oppfølging av vannmiljø og vannkvalitet gjennom flere år, flere klassifiseringsgrader 

høyere enn det vi anser som nåværende økologisk status. Vi anbefaler at dette endres og at kommunen 

og fylkeskommunen aktivt går inn for å bedre vannkvaliteten i Damtjern slik at lokale 

rekreasjonsmuligheter opprettholdes, og at lokalt og regionalt viktige naturverdier bevares for 

fremtiden. 

 

mailto:postmottak@lier.kommune.no


 

 

  

Kilder  

http://faktaark.naturbase.no/SikraFriluftsliv?id=FS00000651 

http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=011-5559-L 

http://docplayer.me/15853913-Damtjern-og-okologiske-pavirkninger-forandringer-i-nedslagsfelt-og-

i-selve-innsjoen.html 
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Thomas André T. Sveri  Hans Støvern 

Koordinator    Leder Vannmiljøutvalget, Drammens Sportsfiskere 

 

 

Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

Følgende 11 organisasjoner er tilsuttet FNF Buskerud: 
DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, 

Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets 
av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, 

Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb. 
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