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Krav om stopp i pågående hogst ved Søndre Dal

Østmarkas Venner er blitt varslet fra flere av våre medlemmer om en svært uønsket hogst som
i disse dager pågår i området mellom Skullerudstua og Grønmo, rundt lysløypene inn fra
Søndre Dal. Vi har selv også befart området og vedlegger noen bilder fra hogsten.
Det våre medlemmer og Østmarkas Venner særlig reagerer på er at hogsten foregår i et
nærfriluftsområde som er svært mye brukt av barn, barnehager og eldre i nabolaget. Det er
sjeldent vi mottar så sterke reaksjoner som her (se vedlegg) og mange føler det som et helt
unødvendig overgrep. Selv om området sikkert vil bli ryddet og skader på stier og lysløypa vil
bli reparert, finner vi å måtte be om at videre hogst i området stoppes umiddelbart slik at vi
etter en befaring kan bli enige om videre tiltak i området.
Vi har også møtt forståelse for at noen tette skogområder blir hogd, og vi berømmer etaten for
at det er satt igjen mye eldre, døde og solitære trær på flatene som demper flatepreget. Men
slik vi opplever det er hogsten tett inntil bebyggelsen (100 meters skogen) og i et meget brukt
nærfriluftsområde helt unødvendig og svært marginal hva angår tømmervolum.
Vi reagerer på følgende:
• Utover et skilt i lysløypa fra Skullerudsiden om at skogsdrift pågår, er det ikke
informert om hogsten overfor allmenheten, ingen plakater i området som
informerer om inngrepet
• Det er brukt en stor hogstmaskin/lastbærer som til tross for svært tørr skogbunn
har satt tydelige spor
• Det er hogd i et nærfriluftsområde av liten skoglig verdi med svært tydelige
spor etter bålplasser/leirplasser og umerkede stier på kryss og tvers. Slike

områder må skånes for hogst.
Vi ble formelt varslet om hogsten i en mail fra etaten i juni, men må bare beklage at vi da ikke
fant grunn til å befare området i forkant.
For Østmarkas Venner
Johan Ellingsen
Leder
Tlf. 90921568
Vedlegg: Brev fra medlem.

