Spørsmål 175 (2021) fra Herman Ekle Lund (V): Piggtrådinngjerding rundt Gulskogen gård
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Viser til mitt spørsmål fra HUKIF-møtet:
Gulskogen gård gjerdes inn med piggtråd. Vi tipper dette er for å holde påfuglene på plass. Det bidrar
likevel til en følelse av utilgjengelighet og forbudthet. Jeg brukte selv fire år på å skjønne at det var lov å
gå inn der. Siden 2010 har det vært forbudt med regulering av dyrs ferdsel med piggtråd. Hvorfor er det
da fortsatt piggtråd rundt Gulskogen gård? Kan rådmannen følge opp dette så vi sikrer at dette flotte
parkområdet driftes i tråd med loven?
Rådmannen ga et kort svar og ba om oppfølgingsspørsmål i portalen.
Vi vil derfor gjerne be rådmannen om å utfylle hva som skal til for å fjerne piggtrådbekledningen og
gjøre inngjerdingen i tråd med loven, og hva dette eventuelt vil koste?
Svar
Gjerdet rundt Gulskogen gård er av varierende alder, og størstedelen av det har piggtråd på toppen.
Gjerdet og piggtråden har stått der i lang tid. Hensikten med gjerdet har ikke vært å regulere påfugler og
andre dyrs ferdsel, men har trolig vært satt opp for å hindre uvedkommende i å komme inn i parken
utenfor åpningstid. Parken er åpen for publikum mellom klokken 09.00 og 21.00 fra mai til oktober. Da
er portene åpne, og det henger skilt på portene om parkens åpningstid. Parken er mye brukt i
sommerhalvåret.
Dyrevelferdsloven regulerer bruk av piggtråd for å begrense dyrs ferdsel. Det er Mattilsynet, og ikke
kommunen, som håndhever dette lovverket. Dette er aktuelt i situasjoner der piggtråden kan medføre
skade på dyr, og oftest i tilknytning til landbruk og utmark. Drammen kommune har god dialog med
Mattilsynet i saker som omhandler piggtråd.
Det er grunneiers ansvar å følge opp lover og regler på sin eiendom. Drammen kommune er ikke eier av
Gulskogen gård, den eies og driftes av Stiftelsen Drammens Museum. Drammen kommune har gjort
Drammens Museum oppmerksomme på utfordringen med piggtråd. Administrasjonen har god dialog
med Drammens Museum om tilrettelegging av Gulskogen gård og parken rundt. Museet er opptatt av at
parken skal brukes av publikum i åpningstiden, og ønsker å tilrettelegge på best mulig måte. Museet vil
nå se nærmere på bruken av piggtråd på gjerdet.
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