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EKEBERGSKOGEN ØDELEGGES
Miljøvernministeren må komme på banen nå
Arbeid som ødelegger skogen må stanse mens anke behandles
Ringnes-stiftelsen har overtatt fellesskapets eiendom, 255 dekar i Ekebergåsen, for en periode på 50 år
etter vedtak i bystyret. Skogen er ikke bare et viktig friluftsområde, den rommer også Oslos eldste
historie, med unike kulturminner som har en tidsdypde på 10400 år. Ødeleggelsen av natur og
kulturmiljø er lovbrudd. Likeledes har det vært lovbrudd i saksbehandlingen.
En jusprofessor mener at det ser ut som stiftelsen har kjøpt seg en reguleringsplan, ved at stiftelsen har
inngått en «sponsoravtale» med byrådet der det er betalt for kommunal saksbehandling for å få
gjennom eget prosjekt. I tillegg har stiftelsen betalt for PR-materiell stemplet Oslo kommune, lenge før
noen politikere har sett på saken. Professoren er usikker på om denne typen «sponsing» vil holde
rettslig.
Folkeaksjonen bad i begjæring 24. juli miljøvernminister Solhjell omgjøre vedtaket, saken er til
behandling i departementet nå. Vi bad samtidig Solhjell med på befaring i skogen, men han svarer ikke,
heller ikke etter purringer. Vi har også bedt departementet sørge for at irreversibelt arbeid i skogen ikke
finner sted før avgjørelse foreligger.
I mellomtiden har Ringnes-stiftelsen satt i gang felling av trær i skogen, og gravearbeid er påbegynt.
Det
planlegges å grave, sprenge, felle trær, fjerne skogbunn, bygge nye stier og veier, grave grøfter for å
sette opp lysstolper, oppføre konstruksjoner og spre 80 skulpturer rundt i skogen. Det planlegges i
tillegg å bygge vanndam og en paviljong, begge disse planlegges bygd på steinalderlokaliteter som var
automatisk fredet. Kulturminnene er av nasjonal interesse og viktige i europeisk historie. Ekebergåsen
ble i 2006 foreslått til UNESCOS liste for verdens natur-og kulturarv.
Vi krever nå at alt arbeid som er irreversibelt stanser opp umiddelbart og at statsråden kommer
på befaring
Mens vi venter, er det viktig at skogen voktes, og at ødeleggelser dokumenteres og
rapporteres. Vil du være med på sms-varsling når skogen trues, meld fra til 926 49 916. Annen
kontakttelefon: 906 73 478
Følg med på Facebook: Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen (NB ikke Folkeaksjonen)
Nettside: http://folkeaksjonen.wordpress.com/

