
 
 

 

Styring og eierskap 
Politisk sekretariat Postadresse Besøksadresse Telefon    

Organisasjonsnummer 
   

Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

Engene 1 
3015 DRAMMEN 

   
   

 

 

Spørsmål nr. 2 (2019) 

Til: 
Fra:   

Rådmannen  
Herman Ekle Lund (MDG) 

Dato: 
Saksnr: 

18.11.2019 
19/00066-2 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 

Herman Ekle Lund (MDG) har stilt spørsmål til rådmannen 
 

Fjerning av dryppsonetrær fra hovedskiløypene 
 
Jeg viser til brev sendt fra Drammen Friluftsforum (på vegne av en rekke medlemsforeninger og 
andre foreninger) til Drammen Kommune v/Frode Vestgarden 25. mars 2019 på vegne av en 
rekke medlemsorganisasjoner, med forslag om at alle dryppsonetrær må fjernes fra 
hovedskiløypene.  
 
Arbeidet var foreslått fullført til starten av skisesongen 2019-2010 på strekningen Landfalltjern-
Skimten (langs Tverkenveien) og Spiralen-runden i lysløypa. Deretter ble det foreslått å 
prioritere resten av lysløypene pluss Skimtrunden, Tverråsrunden og Lommetjernsrunden i 
løpet av 2020. 
Til slutt ble det foreslått å preparere for skøyting i neste skisesong på strekningen fra 
Landfalltjern til Skimten og i Skimtrunden og Tverråsrunden for å få koblet seg på Liers 
skøytetraseer, med videre forslag om å i 2020 preparere også for skøyting i Kamstrupløypa for å 
få koblet seg på Nedre Eikers skøytetraseer. 
 
Dette ble svart ut av Drammen Kommune v/Frode Vestgarden 8. Mai:  
 
«Vi tar innspillene til orientering. Dette er temaer vi allerede arbeider med, og som vi også tar 
med i våre planer fremover i vår helhetlige tilrettelegging for friluftsliv. Det er også naturlig at 
dette blir viktige temaer på fremtidige møter mellom Drammen kommune og Drammen 
Friluftsforum, hvor de konkrete innspillene kan drøftes.» 
 
Vi har nå fått flere henvendelser fra medlemsorganisasjonene om at denne dialogen ikke er 
fulgt opp i ønskelig grad, og nå er skisesongen straks i gang igjen. Det er viktig at snøen som 
faller utnyttes maksimalt og vi i De Grønne stiller oss bak vurderingene om at dette er gode og 
viktige tiltak. 
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Jeg ønsker derfor å spørre rådmannen om en redegjørelse for hvordan denne dialogen og disse 
forslagene er fulgt opp, og om dette er en del av årets strategi nå som løypekjøringen er/skal i 
gang. 
 
 
Svar: 
Det er etablert et samarbeid med Friluftsforum i tidligere Drammen og det er startet et arbeid 
med å utarbeide en formalisert samarbeidsavtale som vil bli lagt fram til behandling i 
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.   
 
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 hovedferdselsårer 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. Dersom 
det er ønskelig kan rådmannen holde en egen orientering om skiløyperegime for Hovedutvalget 
for kultur, idrett og frivillighet.  
 
 
 
 
 


