
Fra: Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>
Emne: Fwd: Hogst ved Breisjøen
Dato: 10. oktober 2019 kl. 14:07:54 CEST
Til: jorgen.lysgaard@vav.oslo.kommune.no
Kopi: Knut Johansson <knut.johansson@bym.oslo.kommune.no>, Rolv 
Norum <rolvnor@hotmail.com>

Hei

Viser til samtale tirsdag 8.10. Her tok jeg opp hogsten ved Breisjøen i 
forbindelse 
med oppgradering av dammene. Jeg påpekte at det nord for den sørligste dammen 
var hogget et stort område ned mot Breisjøbekken, godt utenfor det som i planen 
kalles disponibelt areal. I tillegg påpekte jeg at det var hogget for mye øst 
for rigg-
plassen langs lysløypa, farlig nær naturtypen «Rik sump- og kildeskog". 

Jeg har lagt ved prosjektets arealbruksplan med de aktuelle områdene skravert og

grønnfarget (omtrentlig). I tillegg har jeg lagt ved et bilde som viser en del 
av 
området i retning av Breisjøbekken. 

Du nevnte at det var Bymiljøetaten som hadde stått for hoggingen og at en i VAV 
hadde gått opp grensene for hogsten sammen med den ansvarlige for hogsten i 
Bymiljøetaten. Derfor tok jeg kontakt med Knut Johansson for å høre deres 
versjon. Som du ser av videresendt mail fra Knut Johansson (nedenfor) peker han 
på Jørgen Lysgaard i VAV som den ansvarlige for hogsten og dens avgrensning, 
og at arbeidet er utført i tråd med dette. 

Alle som er med i dette prosjektet, både fra VAV og deres leverandører, bør være

klar over at den gamle Lilloseterveien er en av de mest benyttede stiene i 
Lillomarka, og området et svært viktig friluftsområde. Derfor er det veldig synd
at 
det hogges store fine trær unødig. Det er viktig at alt som gjøres i prosjektet 
har 
dette i mente. 

På denne bakgrunnen ber jeg på vegne av styret i Lillomarkas Venner om en 
forklaring på de nevnte avvikene i forhold til disponibelt areal. 

Jeg har satt et spørsmålstegn på arealet for tipp langs veien som går sørover. 
Sist 
jeg var i området var det ikke hogget noe her, men vi ber innstendig om at det 
ikke 
hogges eller tippes i de to naturtypene som ligger tett inntil dette 
tipp-området: det 
nevnte «Rik sump- og kildeskog» i nord og «Gammel barskog» i sør. 

På vegne av styret i Lillomarkas Venner

Vennlig hilsen



Frode O. Hansen
Tlf: 90183639

 

 
 

Videresendt melding:

Fra: Knut Johansson 
<knut.johansson@bym.oslo.kommune.no>
Emne: Hogst ved Breisjøen
Dato: 9. oktober 2019 kl. 09:35:34 CEST
Til: "Frode Oddvar Hansen (fohanse@online.no)" 
<fohanse@online.no>
Kopi: Jon Karl Christiansen 
<jon.christiansen@bym.oslo.kommune.no>, "Esben Kirk 
Hansen" <esben.kirk.hansen@bym.oslo.kommune.no>

Hei, og viser til samtale i går kveld.
 
Hogst ved Breisjøen:
Jørgen Lysgård i VAV er ansvarlig for hogsten og dens avgrensing, og 
instruerte hogstmaskinfører og vår person som er ansvarlig for 
maskinelle hogster i arbeidet som skulle gjøres. Arbeidet er utført i tråd 
med dette.
 
Videre oppfølging må gjøres med VAV.
 
Knut Johansson
Seksjonssjef Nordmarka
97501679


