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Østmarkas Venner beklager sterkt Romerike politidistrikts henleggelse av vår
anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet i forbindelse med
oppgradering av lysløype Vallerud-Mariholtet.

Romerike politidistrikt har i brev 20.04.06 underrettet om at Østmarkas venners anmeldelse
den 04.01.06 av Lørenskog kommune er henlagt ”i det  intet straffbart forhold anses bevist.”

Østmarkas Venner har i brev  02.05.06 til Lørenskog lensmannskontor reist krav om innsyn i
saksdokumentene. Dette er imøtekommet. Det viser seg at det eneste dokumentet som
forefinnes i saken  i tillegg til vår anmeldelse av 04.01.06 og vårt brev av  04.01.06 er et brev
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 24.03.06.

Av Fylkesmannens brev går det fram at de har fått saken til gjennomsyn og eventuell
uttalelse. Nærmere et ”God dag mann økseskaft svar” kan en ikke komme og i konklusjonen i 
brevet sies det bl.a. : ”Miljøvernavdelingen (ref. Fylkesmannen i Oslo og Akershus) er ikke
den rette til å fordele skyld i denne saken, men vi vil anta at kommunen i dette tilfellet har fått
erfaringer som kan komme til nytte i senere tilsvarende saker.”

Østmarkas Venner beklager sterkt at politiet henlegger saken. Vi synes det er underlig at
politiet ikke har kontaktet/avhørt noen fra Lørenskog kommune og at heller ikke Østmarkas
Venner er kontaktet. Politiet kan heller ikke ha foretatt befaring av veien på barmark etter
snøsmeltingen. Det kan synes som om politiets henleggelse er basert på brevet fra
Fylkesmannen som vi mener inneholder en rekke faktiske feil. Vi mener derfor at det er
berettiget tvil om etterforskningen har vært grundig og god nok.

Henleggelsen kan ”i beste fall” tyde på at nåværende lovverk som skal beskytte Marka mot
inngrep er alt for dårlig eller at lovforståelsen hos det lokale politiet ikke er god nok.

Som miljøorganisasjon har ØV adgang til å klage på påtalevedtak, jf. Straffeprossessloven §
59a og Riksadvokatens rundskriv nr..2 1996 (”Klage over påtaleavgjørelser”). 
Klagefristen er tre uker. 

Vi vil vurdere en eventuell klage på henleggelsen til Statsadvokaten når vi har foretatt en
grundigere gjennomgang. Saken er av prinsipiell betydning og viktig i forhold til lovverket
som skal beskytte Marka mot ulovlige inngrep.

Østmarkas Venner har som  medlemsorganisasjon ikke økonomi til å ta risikoen ved en privat
straffesak og vil dersom henleggelsen blir stående, måtte ta til etterretning at ”makta rår”! 
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