Lillomarkas Venner

Oslo, 23. april 2013
Til
Byrådsleder Stian Berger Røsland: byradsleder@oslo.kommune.no
Oslo2022: postmottak@o22.oslo.kommune.no

Vedrørende planene om skiskytterarena ved Krigsskolen på Linderud
Aksjonsgruppa som jobber for å ta vare på Hestejordene og Salamanderdammen har ved to
anledninger vært i møte Oslo2022 for å utveksle meninger og informasjon. Vi setter stor pris på
denne kommunikasjonen.
På det siste møtet, 10. april, framgikk det at Oslo2022 er innstilt på å prøve å tilpasse anlegget slik at
naturverdiene i området ivaretas, slik det forutsettes i flere uttalelser fra etaten til media.
Hestejordene er, som kjent, en lokalitet som særpreges av en svært stor variasjon av sårbare og
utsatte naturtyper på et lite område. OL-anlegget har slike dimensjoner at det vil berøre alle
naturtypene i større eller mindre grad.
Et avbøtende tiltak, som ble nevnt på møtet, er å gjøre mer av bygningsmassen midlertidig. Den
planerte 36 daa store arenaflaten kommer imidlertid nødvendigvis til å utradere den naturen
(salamanderdammen, en trolsk, gammel granskog og steinhoggerlandskap) og de kulturminnene som
i dag befinner seg på denne lokaliteten. Dette vil skje uavhengig av om de fleste av bygningene er
provisorier.
Som avbøtende tiltak for beiteenga, ble det presentert et forslag som går ut på at det er en teoretisk
mulighet å legge duk i terrenget og legge løypetraseene oppå denne. 5 km løyper vil kreve anslagsvis
50 daa duk og dekke rundt halvparten av engene og bekkedalene. Oppbygging av 5 km løyper i en
bredde på 6 - 10 meter, vil kreve rundt 6 - 10 000 kubikkmeter masse. Både utkjøring og fjerning av
dette uten påfølgende terrengskader, blir en nærmest umulig anleggsteknisk operasjon. Torvlaget
må ikke forstyrres og alle eksisterende masser fjernes fullstendig før vekstsesongen. For sumpskoger
og ravinedaler med variert løvskog, vil ikke tiltaket ha noen effekt. Skogen i bekkedalene må uansett
hogges for at det kan gå løyper der, med store konsekvenser for naturverdiene, bl.a. vil det rike
fuglelivet bli sterkt berørt.
Alt i alt mener aksjonsgruppa at miljøverdier, landskapskvaliteter, opplevelses- og pedagogiske
verdier på Hestejordene, Steinbrettet og Salamanderdammen er så tallrike og så konsentrert til et
lite område, at disse blir meget sterkt skadelidende, selv med de modifikasjonene og avbøtende
tiltak som aksjonsgruppa er orientert om. Selv om samtlige bygninger fjernes etter OL, vil områdene
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bli planert og drenert, kjøresterke flater vil bli etablert og skog hugget, slik at vegetasjonssamfunn
blir utradert og landskapsbildet totalt forandret. Tettheten av brede løypetraseer vil ha samme
negative virkning på leveområde for arter og landskapsbildet i området. Som det står i etatens egen
konseptutvalgsrapport: ”Foruten et konkret arealbeslag i naturområdet vil etablering av
skiskytteranlegg på Linderud svekke den generelle opplevelsesverdien av området som relativt urørt
naturlandskap”.
På det siste møtet med Oslo2022 merket vi oss også Eli Grimsbys uttalelse om at etaten ikke ønsker å
foreslå et anlegg på Linderud dersom lokalbefolkningen ikke er av den oppfatning at det øker verdien
på området. Aksjonsgruppa har så langt registrert at det er fattet vedtak mot anlegget i følgende
lokale instanser:
-

Grorud BU (enstemmig)
Bjerke Miljø- og samferdselskomite (enstemmig)
Sandås vel s styre
Rødtvet borettslags styre
Linderud og omegn vels styre
Bjerke storvels styre
Linderud idrettslag
FAU Tonsenhagen skole
Lillomarka skiklubb (enstemmig)
Kulturminnegruppa i Bjerke bydel
Lillomarkas Venners årsmøte (enstemmig)
Oslo og Omegn Friluftsråd
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Groruddalen Miljøforums årsmøte (enstemmig)
Rødt Oslo

Vi håper politikerne merker seg den omfattende lokale motstanden og tar signalet til følge.
Vennlig hilsen
Lillomarkas Venner og Aksjonsgruppa mot OL-anlegg på Hestejordene
v/Elin Langsholt (sign)

Informasjon om området, OL-arenaplanene, støttespillere og medialenker:
http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Skiskytterarena.shtml

Kopi er sendt til:
Byrådsavdeling for byutvikling: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel v/byråd: ola.elvestuen@oslo.kommune.no
Samferdsels- og miljøkomiteen v/leder: marianne.borgen@oslobystyre.no
Byutviklingskomiteen v/leder: oystein.sjotveit@oslobystyre.no
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Gruppeleder for Høyre i bystyret: esolberg@oslobystyre.no
Gruppeleder for FrP i bystyret: carli.hagen@oslobystyre.no
Gruppeleder for Ap i bystyret: libe.rieber-mohn@oslobystyre.no
Gruppeleder for Rødt i bystyret: bjornar.moxnes@oslobystyre.no
Gruppeleder for Venstre i bystyret: toril.berge@oslobystyre.no
Gruppeleder for KrF i bystyret: erik.lunde@oslobystyre.no
Gruppeleder for SV i bystyret: marianne.borgen@oslobystyre.no
Gruppeleder for Mdg i bystyret: harald.nissen@oslobystyre.no
Bydel Grorud: postmottak@bgr.oslo.kommune.no
Bydel Bjerke: postmottak@bbj.oslo.kommune.no
Aftenposten: 2286@aftenposten.no
Dagsavisen: samfunn@dagsavisen.no
Akers avis Groruddalen: redaksjonen@groruddalen.no
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: noa@noa.no
Oslo og omland friluftsråd: oofoslo@online.no
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