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Bekymringsmelding om tilstand for Damtjern i Lier kommune
På grunn av økende mengde nitrogen i Damtjern (EU-ID:NO011-5559-L) mener vi vannet er
på vei i feil retning i henhold til miljømålet som skal oppnås innen 2021. Per dags dato er vi
av den oppfatning at vannets miljøtilstand kan klassifiseres som «Dårlig». Dette gjelder for
øvrig for både økologisk og kjemisk status. Dette vil si at vannet som var klassifisert med
miljøtilstanden «Moderat», nå går feil vei og har en reduksjon i vannkvaliteten. Vi mener
derfor at tiltak må igangsettes umiddelbart for at vannet skal kunne oppnå miljøtilstand god
innen 2021.
Det er to grunner til at vi mener Damtjern nå kan klassifiseres med miljøstatus som dårlig. De
siste prøveresultatene viser økende menge nitrogen med høye topper (se vedlagt exel-fil), i
tillegg det flere fremmede fiskearter i vannet enn det som er lagt til grunn ved klassifiseringen
til moderat. Disse artene er: gjedde, mort, ørekyte og sørv. (se vedlagt rapport der prøvefiske
beskrives).
Klimaforholdene og store nedbørsmengder som ventes i de kommende årene vil nok ikke
bedre på situasjonen og må også tas i betraktning for valg av tiltak.
Området er i tillegg til et ferskvannsøkosystem også et statlig sikret friluftsområde. Slik som
vannet fremstår i dag er det lite innbydende, og vannkvaliteten har i perioder ført til uønskede
forhold for bading og annen vannbasert fritidsaktivitet.
Vi ber om en dialog og en umiddelbar plan og igangsetting av akutte tiltak for at vannet kan
gjenoppnå «God miljøstatus» innen 2021.
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Følgende 11 organisasjoner er tilsluttet 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.

