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Spørsmålene ønskes besvart i neste møte i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
Lysløyper
Det er ikke mange månedene siden kommunen ble «rammet» av stort snøfall som forårsaker
ødeleggelser av ledninger og stolper. Vi har fått tilbakemeldinger på flere mørklagte strekninger og flere
lyspærer som er ødelagte i mange av lysløypene.
1. Hvilke planer har kommunen for reparasjon av ødeleggelser før vinteren?
2. Hva er status når det gjelder lysløyper i Drammen kommune?
Plukkhogst:
Viser til lenkene under:
https://energiogklima.no/meninger-og-analyse/kommentar/kan-vi-drive-skogen-pa-en-mate-som-erbra-for-bade-klima-og-natur/
https://www.nrk.no/norge/eu-vurderer-forbud-mot-norsk-mate-a-drive-skogbruk-pa-1.15564631
1. Hva kan Drammen kommune gjøre for å gå over til plukkhogst på våre kommunale skoger, slik det er
gjort i Oslo kommune?
Avhengig av svar er det ikke umulig at MDG kommer til å be om en sak om dette før 31.12.2021.
Svar
1. Hvilke planer har kommunen for reparasjon av ødeleggelser før vinteren?
Svar:
Planen er å få reparert alle skadene på lysanleggene/master i lysløypene innen skisesongen. Det er
engasjert entreprenør for elektro som skal utføre utbedringer innenfor det kommunen har av
tilgjengelige økonomiske ressurser knyttet til vedlikehold og utbedringer. I tillegg er planen å
oppgradere (investering) enkelte strekninger med nye stolper pga. sikkerhet etter råtekontroll, samt
investere i nye lamper med ny teknologi (LED) som blant annet gir lavere strømforbruk.
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Drammen kommune har mange lysløyper, så i tillegg til konkret vedlikehold og oppgradering jobbes
det med kartlegging av behov for vedlikehold og oppgradering som vil kreve ressurser over flere år;
blant annet bytting av tennskap/tilførsel mm. samt å legge til rette for lovpålagt måling av
strømforbruket.
2. Hva er status når det gjelder lysløyper i Drammen kommune?
Svar:
Statusen er at lysløypene stort sett er ferdig utbedret, men det gjenstår fortsatt enkelte partier og
punkter som mangler lys. Det jobbes nå med å utbedre disse partiene.
Det vil fortsatt være behov for å styrke vedlikeholdet neste år, og årene framover. Dette krever både
kapasitet og økonomiske ressurser.

1. Hva kan Drammen kommune gjøre for å gå over til plukkhogst på våre kommunale skoger, slik det er
gjort i Oslo kommune?
Avhengig av svar er det ikke umulig at MDG kommer til å be om en sak om dette før 31.12.2021.
Svar:
Rådmannen viser til sak 54/21 - orientering om frivillig vern av skog i kommuneskogen, der det ble
angitt at rådmannen i 2022 vil starte opp prosessene med å lage mål og retningslinjer for drift og
forvaltning av Drammen kommuneskoger, samt en landskapsplan/flerbruksplan for
kommuneskogen. Endelige planer og mål vil bli politisk forankret. I slike planer vil kommunen kunne
vektlegge å skape et variert skogbilde og fremme biologisk mangfold og friluftsliv på lang sikt. Etter
kommunesammenslåingen trengte kommuneskogen gode og langsiktige planer, og arbeide er
påbegynt.
Oslo kommune har allerede slike planer, mål og retningslinjer for Oslo kommuneskoger. Disse
planene legger grunnlaget for daglig drift og valg av metoder i skjøtselen av skogen. Det gjøres
individuelle tilpasninger av hogstformer etter lokale forhold og de langsiktige målene. I dag bruker
Oslo kommune ulike typer hogstformer, men går mot å bruke mer plukkhogst og små flater.
Det å gå fra vanlig flatehogst til plukkhogst/små flater vil innebære en økt driftskostnad på 20-30 %.
Omleggingen fører til oftere høsting av samme skogområde, noe som kan føre til at
inntektsgrunnlaget blir mer stabilt. I tillegg kan oftere høsting innebære mer trafikk med
driftsmaskiner i skogen og større kostnader til driftsveger.
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