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Det ble sendt et brev til Drammen kommune i mars 2019 der DNT Drammen og Omegn, Drammen Ski,
Drammensmarkas venner, Drammensmarka Hytteeierforening og KFUK-KFUM Speidergruppe Åssiden
ber om at dryppsonetrær må fjernes på flere konkrete strekninger i Drammensmarka.
Nå har det gått halvannet år siden henvendelsen, og spørsmålet er om hvorfor dette arbeidet ikke har
blitt utført og om kommunen vil sørge for at dette blir gjort før skisesongen 2020-2021 starter?
Svar
Rådmannen vurderer kontinuerlig, i forbindelse med annen årlig skjøtsel av skiløyper, hvilke trær som
bør fjernes for å sikre hensiktsmessige fremføring av løypene. Det er vurdert at det ikke er
hensiktsmessig å gjennomføre utstrakt dryppsonehogst (rydde til 8 meters bredde) i traseer som også
benyttes som hoved -ferdselsårer i sommersesongen (vanlig bredde er ca. 4 meter). Begrunnelsen er at
dette vil forringe det landskapsestetiske utrykket som er viktig for mange andre brukere resten av året.
Dette gjelder for løypenettet i hele den nye kommunen med unntak av der hvor løypene kjøres på
kommunale eller private skogsbilveier. Løypene går i tillegg delvis over privat grunn og det er derfor mye
forutgående avtaleverk, inkludert økonomisk kompensasjon, knyttet til eventuelle endringer av dagens
regime.
Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet har i etterkant fått en egen presentasjon om regime knyttet
til preparering av skiløyper.
Rydding av dryppsoner har i sommer/høst foregått på strekningene fra Klopptjern mot Juletønna og fra
Kudalen mot Landfaltjern. I disse dager gjennomføres dryppsonehogst i Årkvislaområdet og på
Hvalsdamsrunden inkludert løypen opp mot Blåsteinsbakken. I tillegg ryddes det tørrgran som står i fare
for å falle over lysløyper.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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