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S. 8: står flg.:  Kopi av kart over prøvetakingssted skal inngå i FDV--dokumentasjonen. 

 

Spm: 

I og med at FDV-dokumentasjonen gjelder bla vedlikeholdsrutiner for forvaltning og drift, vil flg. 

vedtatte verbalpunkter bli medtatt i FDV-dokumentasjonen? Som for eksempel:  

 

 Det (rådmannen) skal alltid søke samarbeid med frivillige, og/eller brukere av kommunale 

tjenester som ligger i nærheten, ved egnede drifts- og vedlikeholdsprosjekter av parker og 

grøntarealer" 
 Gratis matplanter til allmenn glede: "Alle parker skal beplantes med frukttrær, bærbusker 

og/eller urter til allmenn benyttelse."  
 Operasjonalisere våre vedtatte mål om urban dyrking, f.eks.: "Vurdere muligheten for å legge 

til rette for urban dyrking i egnede fellesområder, etter modell fra Knutepunkt Strømsø."  
 Operasjonalisere våre vedtatte ambisjoner om nærturterreng i kommuneplanen (grenseverdier 

i indikatorene), f.eks.: "Parknormen skal brukes for å sikre at samfunnsdelens grenseverdier 

om nærturterreng oppnås i høyest mulig grad vedrørende maksimal avstand fra innbyggere til 

nærturterreng." 
 

Hva er kommunens praksis når det gjelder klipping av veikanter og etablering og vedlikehold av 

blomsterenger? 

 

Hvor finner vi operasjonalisering av vedtatte mål om biologisk mangfold? 

 

Slåing av blomsterenger er et av flere grep som også vil spare oss penger: "Egnede arealer slik som 

blomsterenger og veikanter skal som hovedregel ikke klippes, med mindre det registreres funn av 

svartelistede arter. Ugjødslede blomsterenger skal søkes tilbakeført eller etablert med stedegne arter, 

så som slåtteenger, tørrbakker mm.» 

 

Hvis FDV-dokumentasjonen ikke oppdateres med nevnte verbalforslag, hvor vil de da finnes?  
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Svar 

 

Spørsmålet som omhandler utforming av anlegg og drift og vedlikehold av disse sett opp mot vedtatte 

verbalpunkter er gode innspill, men dette er ikke intensjonen med parknormen. Parknormen skal 

beskrive hvilke tekniske krav som skal stilles til de ulike anleggselementene i kommunes anlegg. 

 

Sidearealer til vei har normalt blitt slått en gang årlig.  Gjennom vedtatte innsparingstiltak i 

økonomiplan 2021 ble dette redusert til å utføres annenhvert år. Når det gjelder blomstereng er det 

igangsatt noen prosjekter både med nyanlegg av blomstereng og forsøk på å etablere blomstereng i 

eksisterende anlegg. Dette er prosesser som må utvikle seg over tid, og dette arbeidet vil fortsette 

fremover.  

 

Parknormen omhandler heller ikke operasjonalisering av mål om biologisk mangfold, i dag gjennomføres 

dette gjennom skjøtselsbeskrivelser og driftsrutiner.  

 

Etablering av blomstereng er ressurskrevende å etablere og krever regelmessig skjøtsel over flere år 

og innebærer ikke et redusert økonomisk behov. Det gjennomføres flere prøveprosjekter med 

etablering av blomstereng, se under for eksempel på igangsatt prosjekt. 

 

I tillegg til kommende temaplan for naturmangfold og naturrestaurering vil det være behov for å 

utarbeide en overordnet plan for grøntanlegg og grøntstruktur i Drammen kommune som oppfølging av 

Kommuneplanens samfunnsdel og Temaplan for tekniske tjenester. Metoder og overordnede 

kommunale mål vil være naturlig innhold i en slik plan. Når arbeidet med en slik plan kan igangsettes er 

foreløpig usikkert.  
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