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Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 20. desember:
Markagrense og Markalov i Drammen
Bakgrunn:

strekker seg nord øst og syd for byen og har varierte naturverdier
Drammensmarka inneholder flere drikkevannskilder, badevann og fiskeplasser.
Drammensmarka har også en rekke mindre fritidseiendommer som er oppført i mellomkrigs
og etterkrigstiden .
Vi deler vanligvis Drammensmarka i to hoveddeler. Drammensmarka Nord / Finnemarka og
Drammensmarka syd /Røysjømarka. Midt mellom ligger byen Drammen. Drammensmarka
grenser til en rekke kommuner som Hof, Sande, Svelvik, Nedre Eiker, Modum og Lier.
Den geografiske beskrivelsen av hvor Drammensmarka er vil variere med hvem man snakker
med.
Definisjonen på Drammensmarka syd:
Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen tilhører
r under betegnelsen
Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka. Hove
de i nord ligger i Buskerud fylke. I tillegg anser man området mellom
Konnerud Danvik og Austad som en del, samt området mellom Konnerud, Hof og Nedre Eiker
kommune som viktige turområder som inngår i Drammensmarka syd. Området omfatter
vanligvis både Strømsåsen, Konnerudmarka, Mjøndalsskauen og Vestskauen.
Med Drammensmarka Nord:
Menes som oftest friluftsområdene fra dagens byggegrense mot sør og øst inn til Garsjø i
Lier kommune og Løken og Vrangen og Kleiveren og Kampenhaug i Nedre Eiker kommune i
nord. Mot vest begrenses Drammensmarka av toppen på Solbergryggen (Solbergvarden og
Lokkeråsen).

Men området kan også utvides nordover og vestover mot Modum, Ringerike og Holsfjorden
og inkluderer da hele Finnemarka.
Deler av Drammensmarka er godt tilrettelagt for friluftsliv med oppgraderte turstier i
sommerhalvåret og preparerte løyper i vinterhalvåret. Andre deler av Drammensmarka er
mer bortgjemt og ikke like tilgjengelig for allmenheten. Begge har forskjellige viktige verdier.
Drammensmarka har en generelt rik kulturhistorie, med en rekke historiske hustufter og
minnesmerker.
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Forslag til vedtak:
Rådmannen bes fremme en sak til bystyret der det utredes om Drammen kommune bør ta
initiativ overfor nabokommuner med sikte på å få vernet Drammensmarka gjennom
en juridisk bindende markalov etter modell av Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (Markaloven). Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv,
naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert
landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til
bærekraftig bruk til andre formål. Saken skal legges frem til behandling før 1. Tertial 2017

Svar:
Som bynære frilufts- og naturområder er Drammensmarka - både nord og syd – er viktige
brikker i Drammens bystrategi som er basert på kjerneverdiene i visjonen om Naturbania.
Det handler om å kunne tilby naturnærhet sammen med intensiteten og tettheten som
kjenntegner urbane områder.
I tillegg til det som i interpellasjonen er definert som Drammensmarka, er også om grensen
mellom villabåndet i syd og bebyggelsen på Konnerud verdifull. Derfor ble det i arbeidet
med kommuneplanens arealdel, både gjennom grøntstrategien og håndteringen av
arealinnspillene, lagt vekt på å sikre disse områdene og deres kvaliteter. Som et resulat er
Drammensmarka på samme måte som områdene mellom Strømsø/Nybyen/Fjell og
Konnerud avsatt til LNF områder. Det betyr at disse omådene er omfattet av restriksjoner
som blant annet betyr at det ikke er tillatt å føre opp ny bebyggelse eller andre varige
konstruksjoner eller anlegg som ikke er tilknyttet stedbunden/tradisjonell landbruksdrift

eller allment friluftsformål (se bestemmelsenes § 8). For alle disse områdene er det også
restriksjoner knyttet til hyttebebyggelse som ikke tillater nye/størrre hytter, men samtidig
tar vare på den kulturhistoren de tidlige markahyttene representerer.
I tillegg er det for de delene av områdene som er nedslagsfelt for drikkevann, f.eks for
Røysjø, ekstra råderettsinnskrenkninger som bidrar til å ivareta områdenes egenart. Glitre
ligger utenfor Drammen kommune.
Ingen av områdene er i dag vernet i forhold til naturmangfoldsloven. Det er Fylkesmannen,
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartmentet som er ansvarlige for eventuelle forslag til
vern etter denne loven. Vern av skog skjer i hovedsak gjennom frivillig vern.
Bragernesåsen/Hamborgstrømskogen og deler av Skimtheiplatået i Drammen nordmark er
gitt vern gjennom regulering etter PBL (Ref bystyrets vedtak.2008). Områdene er
innarbeidet som henholdsvis spesialområde kulturvernområde og Naturvernområde
/friluftsområde i gjeldene kommuneplan. Bystyret har vedtatt egen skjøtselsplan for disse
områdene i 2012.
Det er gjort en rekke kartlegginger som bl a er dokumentert i http://kart.naturbase.no/ hos
Miljødirektoratet. Eksempel er kartlegging av naturtyper. Ressursgrunnlaget for skogen er
også dokumentert og kartlegges nå på nytt til ny skogbruksplan i 2017 i regi av
Fylkesmannen.
I interpellasjonen er det foreslått et vedtak der Drammen kommune skal ta initiativ ovenfor
nabokommuner med sikte på å få vernet Drammensmarka gjennom en juridisk bindende
lov. De aktuelle områdene i Drammen er som omtalt over er avsatt til LNF-områder
gjennom kommuneplanens arealdel. Det betyr at det er friluftsliv, naturopplevelser og
ivaretakelse av kulturlandskapet som er styrende for bruken av disse områdene. De er
dermed ikke utsatt for noe akutt utbyggingspress som kan true natur-, kultur- eller
landskapsverdier.
Et lovforslag må fremmes av den sittende regjering eller som et representantforslag fra
medlemmer av Stortinget. Den pågående kommuneformen vil medføre endringer i de
kommunale grensene og dermed endre hvilke parter det vil være aktuelt å samarbeide med
for eventuelt å ta et slikt interkommunalt initativ ovenfor Storting/Regjering.
Det vil derfor være mest hensiktsmessig å håndtere en utvidelse/utdyping av det vernet
som i dag er ivaretatt i kommuneplanen ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.
Da vil man gjennom en bred prosess kunne forankre et forslag til en kommuneovergripende
markagrense, som også, dersom det vurderes som hensiktsmessig, vil kunne resultere i et
lovforslag som kan fremmes for Stortinget.

Forslag til vedtak:
1. Den vedtatte grensen mellom areal til bebyggelse og LNF- områder i
kommuneplanens arealdel fungerer som «markagrense» som ligger fast.
2. Dersom konkrete forslag om områdevern etter naturmangfoldloven, inkludert for
skog, framkommer fra grunneiere/rettighetshavere i området vil kommunen
formidle dette videre til Fylkesmannen for vurdering.

3. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel vil spørsmålet knyttet til behovet for en
kommuneovergripende markagrense, og lovforankringen av denne i Stortinget
vurderes spesielt.

