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MDG-byråd
beklager
hugging
Hans O. Torgersen

Flere naboer reagerte
sterkt da Oslo kommune hugget en hundremetersskog på
Holmlia.
Her var det en hundremetersskog inntil Oslo kommune hugget de fleste av trærne. Foto: Hans O. Torgersen

H

uggingen skjedde midt i fuglenes hekketid og mens ekorn og
andre dyr har unger.
«Tirsdag 28. april våknet vi
opp til at en av våre kjære hundremetersskoger på Holmlia ble fullstendig rasert – mens vi ikke hadde noe vi skulle ha sagt», het det i dette innlegger i Dagsavisen, skrevet av Line Flottorp i samarbeid
med Ingerid Marie Utvik, Hanne Larsen,
Ida Suhrke og Tone Tjærbo Lie.
«Trær ble felt fortløpende; ingen for store, ingen for små – og med det forsvant
dyre- og planteliv, og en verdifull lekeplass
for barna våre», skrev naboene.
– Dette skulle ikke skjedd på denne måten, skriver byrådet for byutvikling, Han-

–

na E. Marcussen fra MDG til Aftenposten.
Må prioritere grønne lunger
Naboene pekte i sitt innlegg på at hvis barn
og voksne i fremtiden skal få muligheten
til å oppleve hundremetersskoger på Holmlia, må disse grønne lungene prioriteres.
Bydelen skal ikke ha vært inne i bildet
da Eiendoms- og byfornyelsesetaten sa ja
til søknaden fra to borettslag i området om
å få leie området for å anlegge friområde.
«Med MDG i byrådet er vi sjokkert over
at dette skogholtet kunne raseres så lettvint, uten å spørre, eller en gang informere lokalbefolkningen, og uten omtanke for
naturmangfoldet», skriver naboene.
I søknaden til kommunen skrev nabo-
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ene i borettslagene at det har vært utført
lite vedlikehold på området de siste årene,
og det var blitt mørkt og tillukket.
«Her blir det kastet mye søppel og området brukes til dels også til uønsket narkotikaaktivitet», het det i søknaden.
Borettslagene ønsket å gjøre området
til «et lyst, trygt og inkluderende sted hvor
folk møtes og barn kan leke, med trær og
enger, hvor vi fokuserer på lokale blomster fra Østlandet, til glede for både dyr og
mennesker.»
– Skjærer i et grønt hjerte
– Jeg var ikke kjent med denne saken før
skaden var gjort, men det er klart at det
alltid skjærer i et grønt hjerte når det hug-

ges trær, skriver byråden til Aftenposten.
– I etterpåklokskapens lys er det åpenbart at man burde hatt en bedre prosess
som også involverte andre på Holmlia. Alle kan gjøre feil, også kommunen. Det tar
vi selvkritikk på, og dette skal vi lære av.
– Er det ok at eiendoms- og byfornyelsesetaten tillater at denne huggingen
gjennomføres i fuglenes hekketid, og
på den tiden av året da også skogens
dyr er i ferd med å få unger?
– Dette var en tabbe, og etaten har allerede tydeliggjort sine rutiner for å forsikre
seg om at dette ikke skjer igjen. Det skal
absolutt ikke hugges i hekkesesongen med
mindre det av sikkerhetsmessige årsaker
er helt nødvendig.
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