Ansvaret for raseringen av Gamle Gruveveien.
I Akers Avis Groruddalen 4. november kommenterer Høyres Øystein Sundelin Bymiljøetatens rasering
av Gamle Gruveveien samt visse andre uheldige skogsdrifter utført av samme etat. Det er flott at Oslo
Høyre ser den viktige betydningen av markas kulturminner og naturverdier. Sundelin skyter langt
over mål når han forsøker ene og alene plassere hele ansvaret på Miljø- og samferdselsbyråd Lan
Marie Berg (MDG).
Byens skoger drives etter politisk vedtatte «Mål- og retningslinjer for forvaltning av Oslo kommunes
skoger.» Dette er et grundig og detaljert styringsdokument som forplikter fagetaten (Bymiljøetaten) å
drive skogen i tråd med Bystyrets ønsker.
Om kulturminner heter det: «Kjente kulturminner skal bevares og behandles i tråd med antikvariske
retningslinjer.» Angående raseringen av Gamle Gruveveien, så er det dermed Bymiljøetaten som ikke
har fulgt politisk pålagt instruks.
Sundelin trekker i samme åndedrett fram skader på en turvei Maridalen forårsaket av for tunge
skogsmaskiner. Her sier Mål- og retningslinjer: «Skogsdriften skal planlegges og gjennomføres slik at
terrengskader i størst mulig grad unngås. Drift over mark med liten bæreevne skal legges til perioder
med snø og tele.
Sundelin trekker også fram hogst i en nøkkelbiotop ved Lilloseter. I nevnte styringsdokument står det: «I
verdifulle viltområder og naturtyper skal det ved skogbehandlingen legges særlig vekt på at
naturkvalitetene ivaretas, inkludert at kravstore og forstyrrelsesutsatte arters livsvilkår opprettholdes.»
I alle disse tilfellene ble den politisk vedtatte instruks oversett av Bymiljøetaten.
Oslo Kommune har rundt 160 000 mål med skog. Enten fagbyråden heter Lan Marie Berg eller i framtida
skulle komme eksempelvis til å hete Øystein Sundelin, så har ingen byråd sjanser på å fotfølge
fagetatens folk for å påse at de til enhver tid følger pålagte retningslinjer. Det er helt klart at det er
Bymiljøetaten som har en intern «ryddejobb» å gjøre.
Men helt fri skal heller ikke Lan Marie Berg gå: Når det gjelder Gamle Gruveveien har hun ukritisk
«kjøpt» Bymiljøetatens unnskyldning om «rutinesvikt». Dette kulturminnet er ved inngangen merket av
et stort kulturminneskilt undertegnet «Naturhistorisk museum». Bymiljøetaten visste at det var et
gammelt veianlegg de sendte ut tunge skogsmaskiner på. Hun ser heller ikke ut til å ha reflektert over
Bymiljøetatens påstand at det kun er vegetasjonsteppet på den gamle veien som er kjørt i stykker. Alle
som besøker veien kan med selvsyn konstatere at veien er presset ned av maskinenes hjul og
sidekantene presset ut.
Hennes ansvar er å sørge for at fagetaten innkalles på teppet.
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