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Hogst i nøkkelbiotop ved Lilloseter - klage
Lillomarkas Venner setter stor pris på den gode kontakten vi føler vi har med Bymiljøetatens
skogavdeling. Dette gjelder ikke minst de gode dialogene knyttet til kommunens årlige
hogstplaner. Vi må allikevel påklage hogsten som nylig har skjedd sør-øst for Lilloseter
sportsstue, som vi ikke ble varslet om. Det kom som et sjokk at Bymiljøetaten kunne stå for en
flatehogst av en naturtype som både var registrert som naturtype i Naturbase og som MiSbiotop.
Vi har forståelse for at serveringsstedet Lilloseter ønsker å tilby sine gjester best mulig utsikt,
men vi kan selvsagt ikke godta at en viktig nøkkelbiotop er blitt ofret for dette formålet.
Dessuten mener vi at utsikten var godt ivaretatt gjennom den allerede etablerte utsikten mot
sør-øst.
Vi ber om at Bymiljøetaten går offentlig ut og beklager denne hogsten. Samtidig ser vi oss
nødt til å kreve at etaten sørger for å lage nye og bedre rutiner i framtida. En viktig del av nye
og forbedrede rutiner må bestå i at relevante interesseorganisasjoner i framtida blir varslet på
forhånd om mindre hogster som ikke er med i kommunens årlige hogstplaner, slik at
organisasjonene skal ha mulighet til å kvalitetssikre og komme med innspill. Kommunen må
dessuten selv sørge for å ha kvalitetssikring/dobbeltsjekk av forslag til hogstplaner før de
vedtas. Dette vil være en sikring mot at kun en person står med ansvaret for planene.
Til slutt vil vi be om at det som nå er blitt et hogstfelt ryddes for kvist. Ellers vil blåveis og
andre krevende urter bare bli erstattet av bringebæråker, som bruker næring fra kvistavfallet.
Både bringebær og kvist vil kvele de lave urtene som var der fra før.
Vi viser forøvrig til NOAs brev i denne saken, som vi gir vår tilslutning til.
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