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Jeg ønsker svar på noen spørsmål angående dryppsonehogst i Drammensmarka.
Dryppsonehogst har blitt gjennomført på en fin måte i sommer/høst fra både Landfallhytta og
Landfalltjern (over Landfallbrenna og Tverkenveien) etter en politisk bestilling, men noen av de viktigste
og mest kritiske stedene har ikke blitt hogd. Det gjelder blant annet bakken rett etter Landfallhytta mot
Landfallbrenna, på Tverkenveien ved Myrstua og på Tverkenveien i svingen like før du kan ta av mot
Kamstrupløypa over Klemmehøgda. Drammen Hytteeierforening var forundret over dette, og de
kontaktet kommunen. Svaret var at kommunen ikke hadde fått tak i grunneierne. Hvis det står igjen et
felt med flere dryppsonetrær, kan det være nok til at det ikke blir mulig å gå på ski akkurat der den
vinteren. I beste fall blir det noen svært dårlige soner hvor det enten blir veldig isete eller mer eller
mindre bart. Enkelte vil da kvie seg for å gå på ski i traseen, selv om den kan være veldig fin 90 % av
strekningen. Se for øvrig to vedlagte bilder.
Følgende spørsmål ønskes besvart:




Hvordan er det mulig at Drammen kommune ikke får tak i grunneiere i marka etter så lang tid
når kommunen selv sitter på alle eiendomskart?
Vil Drammen kommune ved hjelp av Drammen Hytteeierforening ta kontakt med de aktuell
grunneierne og få fjernet disse dryppsonetrærne før snøen faller over Drammensmarka?
Forutsetningen er selvsagt at grunneierne gir sin tillatelse til dette.
Vil Drammen kommune sørge for at de nødvendige avtaler er inngått med grunneiere i løpet av
våren 2022, slik at vedlikehold og dryppsonehogster kan foregå regelmessig uten stadig å måtte
få nye tillatelser?

Vedlegg: Bilder
Svar
Det ble i år inngått driftsavtale med en hogstmaskin for å utføre effektiv dryppsonehogst langs
Tverkenveien og over Landfallbrenna. I de områdene hvor det kan være feilmarginer på
posisjonstjenester inntil hyttetomter er det valgt å gjøre dryppsonehogst manuelt med eget mannskap
til neste år. Det for å ha bedre kontroll på hogsten og grunneieres grenser.
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Rådmannen har oversikt over hvem som er aktuelle grunneiere og gjør avtale med dem når det er
relevant.
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