
Fiskumvannet og Eikeren

Eikeren og Fiskumvannet skiller Fiskum fra resten 
av Eiker, men samtidig er det en del av en vannvei 
som opp gjennom historien har bidratt til å knytte 
bygda sammen. Her ble det alt i middelalderen fl øtet 
tømmer som skulle skipes ut fra Kobbervik ved 
Drammensfjorden. Transporten av varer til og fra 
Eidsfos Jernverk gikk først med seilskuter, seinere 
med dampbåter. Varer som skulle til Magasinet på 
Kongsberg ble fraktet over vannet fra Vestfossen 
til Rudstøa, og om vinteren gikk veien over isen. 
Når mange foretrakk å gå til gudstjeneste i Fiskum 
istedenfor i Haug kirke var det “ikke så meget for 
presten at høre som for Fiskumisen at kjøre”, skrev 
Morten P. Rustand i 1913 i boka “Fiskum”.

I nyere tid var de årlige travløpene på Fiskumisen 
en begivenhet som samlet store folkemengder vinter-
stid, med servering av ertesuppe og øl på Rudstøa. 
Slike løp er dokumentert tilbake til slutten av 
1800-tallet, men de har sikkert foregått enda lenger 
tilbake. Interessen nådde et høydepunkt under 
krigen, da det var lite av annen underholdning. Rett 
etter krigen ble det bygd landbane i Hokksund, og 
det var slutt med å kjøre travløp på Fiskumvannet.
I dag er Fiskumvannet kanskje aller mest kjent 
som naturreservat med et usedvanlig rikt fugleliv. 
Rødlistede arter som knekkand, bergand og lappfi s-
kand hekker her, og kortnebbgåsa raster her under 
trekket til og fra Svalbard. Her kan en se fi skeørner 
i aksjon, og i 1970 ble det for første gang i Norge 
funnet et reir som tilhørte  den sjeldne rosenfi nken. 
Andre sjeldne arter er stokkand, rødstilk og enkelt-

bekkasin, og enkelte år hekker også toppdykker og 
sothøne i reservatet.

På begynnelsen av 1970-tallet var det rike fugle-
livet truet både av motorbåttrafi kk og av at busker 
og kratt i strandsonen ble hogd ned, samtidig som 
myrområder ble drenert og dyrket opp. Det var 
bakgrunnen for at fuglereservatet ble opprettet i 
1974, etter initiativ fra lokale ornitologer med den 
seinere så kjente naturfotografen Arne Nævra i 
spissen. Seinere har Øvre Eiker lokallag av Norsk 
Ornitologisk Forening lagt forholdene til rette med 
et fugletårn ved utløpet av Dørja. Fra og med 2013 
er Fiskumvannet vernet i henhold til den internas-
jonale Ramsar-konvensjonen, og det regnes dermed 
blant de aller viktigste fuglereservatene i Norge.
 

Hjuldamperen “Ekern” (over) var den første dampbåten som 
gikk i rute på Eiker, fra 1866. I 1903 ble den avsløst av 
“Stadshauptmand Schwartz” (under), som gikk i mer eller 
mindre fast rute mellom Eidsfoss og Vestfossen. Det var 
brygge ved Rudstøa, og båtene hadde også fl ere anløpssteder 
langs Eikeren.


