Lillomarkas Venner

Oslo 10. juni 2021
Til
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Kopi til
Oslo kommune, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS)
postmottak@byr.oslo.kommune.no

Angående den ulovlige hogsten i Røverkollen naturreservat i mars i år
Vi viser til Bymiljøetatens svarbrev av 5.5.2021 på Lillomarka Venners brev av 14.04.21 til
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel med kopi til bl.a. Bymiljøetaten.
Vi takker for Bymiljøetatens positive tanker om vårt engasjement mht. å ta vare på Oslo
kommunes skoger. Ikke minst setter vi pris på deres påpekning av at vårt engasjement er en
støtte til etatens arbeid for friluftsliv, og for å øke kvaliteten og verdien på naturgrunnlaget. Vi
oppfatter samtidig en selvkritikk fra Bymiljøetatens side når det uttrykkes i brevet at vår
påpekning av «feil og avvik som ikke er forenlig med god og bevisst drift og forvaltning», og
tviler ikke på at kommunen tar det på alvor.
I brevets 2. avsnitt gir dere flere gode eksempler på etatens gode forvaltning av marka:
«tilrettelegging for friluftsliv, et skogbruk som anerkjennes i de største fagmiljøene for vern,
historisk høyt vernet areal, restaurering av myr, fokus på artsvern og kulturminner.» Vi vil
uttrykke honnør til Bymiljøetaten for dette viktige arbeidet, og gjenta at det kun er tre unntak
med alvorlige feil og avvik, som vi har tatt opp i brevet til Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel.
Vi håper og forventer at omorganiseringen som skisseres i brevet («styrke forvaltningsdelen
med spesialisering på arbeid i verneområder, biologisk viktige restriksjonsarealer, ivaretakelse
av kulturminner, samt ytterligere utvikling av skogbruket») vil gjøre at slike alvorlige unntak
unngås i framtida. Det virker tilfredsstillende når det uttrykkes at en forventet effekt er å øke
kvaliteten på arbeidsledelse, forbedring av dokumentasjon og «en bedre og mer gjensidig
verdifull kommunikasjon med brukere og organisasjoner.» Dette siste momentet har vi
tidligere etterspurt og er glade for at det endelig vil bli virkelighet.
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Brevets 3. avsnitt inneholder kritikk av Lillomarkas Venners framgangsmåte i denne saken.
Det dreier seg om to aspekter, nærmere bestemt at etaten synes (1) «det er viktig å holde
kritikken på etatsnivå» og (2) «det er uheldig når enkeltpersoner utpekes og omtales … på en
lite respektfull måte». Vi ønsker med dette å svare på denne kritikken og forsvare vår
framgangsmåte.
Vi er helt enige i at mindre alvorlige hendelser tas opp med etaten, eller gjerne muntlig
direkte med den relevante lederen i Skogavdelingen dersom det er mest hensiktsmessig. Det
har vi over mange år gjort i flere sammenhenger og mener at vi har hatt en god dialog og en
god tone på dette nivået over mange år. De tre hendelsene vi har tatt opp i brevet til
byrådsavdelingen utmerker seg imidlertid på to måter; at det gjelder høy alvorlighetsgrad
mht. verneverdier og at det er et åpenbart gjentakende mønster. Når det i tillegg har vist seg
at vi ikke har kommet noen vei etter å ha klaget på de to første hendelsene (hhv. flatehogst av
naturtype ved Lilloseter og ødeleggelsene på Gammel gruvevei), fant vi det denne gangen
riktig å adressere henvendelsen til de som har det øverste ansvaret i Oslo kommune, nemlig
politikerne. Samtidig vil vi påpeke at vår kritikk ikke først og fremst var rettet mot
enkeltpersoner da vi er enige i det dere selv påpeker, at det er «Bymiljøetaten som
organisasjon og etatens direktør som er ansvarlig for feil og mangler som måtte forekomme i
etatens tjeneste.» Dette anså vi som en god grunn til å adressere vår henvendelse til
byrådsavdelingen, Bymiljøetatens overordnede, i en såpass alvorlig sak.
Det gjentakende mønsteret vi nevner går ut på at det i disse tre sakene er en og samme
driftsleder som har hatt ansvaret for alle de tre alvorlige hendelsene. Vi ønsker å påpeke at vi
ikke har nevnt vedkommende ved navn, og vil understreke at vi ønsket å skåne resten av de
som arbeider i samme avdeling fra å bli rammet av vår kritikk. Dette er personer vi aldri har
hatt grunn til å kritisere. I den grad, om noen, Lillomarkas Venner kan lastes for en eventuell
personlig belastning, vil vi beklage dette.
Vi har et sterkt ønske om at samarbeidet med Bymiljøetaten vil normalisere seg på et nivå der
begge parter gir innspill og informasjon når det trengs, og gjør sitt beste for å ha en god
kommunikasjon seg imellom.

Vennlig hilsen Lillomarkas Venner ved
Elin Langsholt (sign.)

Frode O. Hansen (sign.)
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