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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 26. april:
Vern av Røysjømarka
Bakgrunn:
Røysjømarka er et viktig friluftsområde for beboere i både Svelvik, Drammen og Sande
kommuner.
Området inneholder flere drikkevannskilder, badevann og fiskeplasser. Røysjømarka er et
sammenhengende skogsområde som er ubrutt av større bilveier. Røysjømarka kjennetegnes
av flere lange, smale åser i nord-sør gående retning, og likedan av flere lange, smale vann.
Biologi og flora er ikke nylig kartlagt, men Norsk Naturbase har en rekke interessante
registreringer i området.
For eksempel:
Trondsåsen: registrert gammelskog 2001, anmerket som viktig
Risåsen: registrert gammelskog 2004 anmerket som viktig
Finnefjell: registrert gammel barskog 2002 anmerket som viktig
Ebbestadvannet kommunalt vernet område registrert 2000 (Svelvik)Gammelskog, sumpskog
Nordre Hellumsetervann: registrert Gammel barskog, furuskog 2002 anmerket som viktig
Ebbestadkollen: registrert Edelløvskog 2002, anmerket som viktig
I Tillegg er selve våtmarksområdet som utgår fra Suluvann og Røysjø og de andre små og
store vannene i Røysjømarka viktig for en rekke biotoper. Flere bekkedrag som utgår fra
Røysjømarka er viktige gyteområder for blant annet sjø-ørret.
Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fare for
å forsvinne. Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i
levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper,
landskap og geologi
Våre vann og vassdrag er av stor betydning for både planter, dyr og mennesker og omfatter
innsjøer, elver, våtmarker og grunnvann.

Røysjømarka utpeker seg som interessant å bevare pga lokaliseringen i et tett befolket
Østlandsområde. Skogen er avgrenset av menneskelig aktivitet på alle kanter og er således
et sammenhengde skogsområde som ikke bør uthules med anlegg, bygg eller ytterligere
industriell skogsdrift.
Samtidig er området en drikkevannskilde for Svelvik og Sande kommuner og en
reservedrikkevannskilde for Drammen Kommune. Det er derfor, i vannsikkerhetens navn,
viktig å verne Røysjømarka fra større menneskelige inngrep og forurensing.
Det er en del hytter og bygg I området. Disse er ikke nødvendig å fljerne dersom man ønsker
å utvide vernebestemmelsene for området. Det er normalt at eksisterende byggverk beholdes
også i landskapsvernsoner.
Befolkningen i området vil øke i tiårene fremover og det å ta vare på et sammenhengende
skog og vassdragsområde blir mer og mer viktig.
Forslag til vedtak:
-Drammen Kommune tar initiativ til et samarbeid med Svelvik og Sande kommune om en
sammenhengende verneplan for Røysjømarka.
Svar:
Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen tilhører kommunene
Sande, Svelvik og Drammen. Dette området går under betegnelsen Svelvikmarka, Østskogen
og Røysjømarka. Hoveddelen av området ligger i Vestfold fylke , mens et lite område i nord
ligger i Buskerud fylke.
Området er satt av til LNF-område i komuneplanens arealdel. Dette i seg selv gir beskyttelse
for dette verdifulle området. I tillegg er dette området nedslagsfelt til Røysjø som
drikkevannskilde, som forsyner befolkningen i Sande, Svelvik og Drammen med vann. Det er
derfor i tillegg lagt sterke rådighetsinnskrenkninger i bruken av nedslagsfeltene som også er
med på å ivareta områdets egenart..
Området er i dag ikke vernet i forhold til naturmangfoldsloven. Områdevern slik det er omtalt
i Ot. Prp nr. 52 Om lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) er et virkemiddel for å
ivareta naturens mangfold. Vernet innebærer at det på forhånd er foretatt en avveining
mellom bruk og vern på generelt grunnlag. Kongen i statsråd fastsetter det enkelte
verneområde gjennom forskrift. Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og
miljødepartementet er ansvarlige myndigheter for arbeidet med forberedelse av verneforslag
etter naturmangfoldloven.
Vern av skog i dag skjer i hovedsak gjennom frivillig vern. Grunneiere/rettighetshavere kan
på eget initiativ spille inn forslag om vern overfor berørt Fylkesmann.
Skogeierforbundet/Viken skog gjennomfører på bakgrunn av dette initiativ en registrering av
aktuelle kvaliteter for vern, som vurderes av Fylkesmannen etter et sett av kriterier. Drammen
kommune har ikke kommunalt eid skog i dette området som faller inn under kriteriene for
vern. Det eneste området registret som Naturtype - Gammel barskog med A-verdi er område
Finnfjell ved Røysjø.

Forslag til vedtak:
Røysjømarka er et viktig friluftsområde som må ivaretas. Dette er tilstrekkelig hensyntatt i
kommuneplanens arealdel ved at området er satt av til LNF-område, og gjennom
råderettsinnskrenkninger i nedbørsfeltet til Røysjø drikkevannskilde. Dersom konkrete
forslag om områdevern etter naturmangfoldsloven framkommer fra
grunneiere/rettighetshavere i området vil kommunen formidle dette videre til Fylkesmannen
for vurdering.

