HOFFSELVA MED MAKRELLBEKKEN 2011
Hoffselvens Venner
En utvidet og aktiv gruppe for Hoffselven kom i arbeid fra januar 2010 med møtested i Ullern
frivillighetssentral og ledet av Odd Solvang (post@oddsolvang.net.) med Eivind Bødtker,
som møtereferent.
Fra høsten 2011 har Hoffselvens Venner besluttet å reorganisere seg. Dette innebærer at vi nå
har endret navn fra HoffelvenGruppen til Hoffselvens Venner, at vi vil åpne for medlemskap,
at vi har formalisert et styre og at vi nå er registrert i Foretaksregisteret/ Frivilligregisteret.
Vassdraget, navn og avgrensninger
Dette vassdraget har flere navn på veien fra marka til fjorden: Skådalsbekken fra Frønsvollsmyrene og Styggedalsbekken fra Øvresetertjern renner videre mot Midtstuen og deretter
gjennom villaområder (her og der åpen i hager) til de møtes nord for Holmendammen.
Holmenbekken renner videre ned til Smestaddammene. Det er noe uenighet om hvor
Holmenbekken går over i Hoffselven, men det synes å være bredest oppslutning om at
Holmenbekken går over i Hoffselven der Makrellbekken med vann fra Holmenkollen/
Besserud kommer inn på elveløpet. Elven har også flere lukkede sidebekker, bl.a.
Slemdalsbekken gjennom villastrøk fra Gråkammen til Hoff.
Fagutredninger
Basert blant annet på en masteroppgave om HOFFSELVKORRIDOREN av to studenter fra
UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap) Alexander Eckhardt og Tobias Lein, mai
2010 (ca. 100 sider og bredt illustrert) har Hoffselvens Venner startet opp arbeidet med enkle
tiltak for å gjøre Dronningfossen mer tilgjengelig for allmennheten. Det er etablert et
samarbeide med Hoff Sameie om dette. Hoff Sameie ”eier” Dronningfossen.
For å få frem mer underlag og fakta for videre utviklingsarbeid foreslår vi for studenter på
UMB å velge blant disse forslagene til master- eller prosjektoppgaver, prioritert i denne
rekkefølge:
-

Dronningfossen
Tursti/turvei Skøyen-Hoffsveien
Bjørnebodammen, tilstand, utvikling og tilgjengelighet
Hoffsdammen, tilstand og utvikling
Makrellbekken, tilgjengelighet og gjenåpningsmuligheter
Slemdalsbekken, tilgjengelighet og gjenåpningsmuligheter

Omlegging av turvei
HoffselvensVenner har også tatt initiativ til omlegging av turveien fra Bjørnebodammen
(Nedre Smestaddam) til Smestaddammen, slik at denne knyttes nærmere til selve elveløpet.
Ny høyspentkabel krysser Hoffselven
I forbindelse med fremføring av ny underjordisk høyspentkabel som krysser Hoffselven ved
Hoffsdammen, har Hoffselvens Venner samarbeidet med Hafslund om å få kabeltraseen
plassert slik at den også vil fremstå som en ny og forbedret turvei. Dette arbeidet er nå
henimot avsluttet med godt resultat.

Nabokontakter mv.
Hoffselvens Venner har god kontakt med Bydel Ullern, som har en observatør i Hoffselvens
Venner, - og med lokalavisene. Nabolaget får informasjonsbrev om aktuelle saker. Det er
kontakt til boliglag, skoler, barnehager og aldersinstitusjoner i bydelen. Vi har også innledet
et samarbeid med NOA (Naturvernforbundet) om å få laget et naturkart for skoler og
allmennhet av samme type som er laget for andre nærområder i Oslo. Hoffselvens Venner
søker bydel Ullern, interesserte naboer og lokale bedrifter om midler til dette. Vi er også
oppmerksom på plan- og reguleringssaker som berører vassdraget og nærområdene, og gir
innspill ved behov.
Høringsuttalelser
Hoffselvens Venner har også avgitt, eller er i ferd med å avgi ulike høringsuttalelser. Blant
annet har vi uttalt oss om planer for anlegg av et meget betydelig anlegg med tennisbaner
ved/over bekken i skogområdet mot Midtstuen stasjon.
Om mulig uttalelse om Njårds planer for anleggene ved Makrellbekken, se avsnitt om
Makrellbekken nedenfor.
Bygge- og reguleringsaktiviteter langs vassdraget
Det er fortsatt kontakt med OPAC på Skøyen/Hoff om byggeplaner og om bedre turvei opp til
Engebrets vei. Vi har tatt et initiativ til møte med dem i løpet av vinteren/våren. Hoffselvens
Venner har fulgt med på Bydel Ullerns utviklingsplaner for områdene ved Bestumkilen, og
med planene om en bane for rosport. I et innspill ber vi om sikring av elveutløp og bredder og
at det blir tatt hensyn til fiskevandring opp til gyteplasser – og til fri bane for smolt ut.
Makrellbekken
”Markskillebekken”, altså grensebekken mellom gårdene Huseby, Smestad og Holmen
begynner som Besserudbekken og blir berørt av det nye nasjonalanlegget. Bekkeløpet ned
gjennom villastrøket i åsen mot Huseby er av Holmenkollutbyggerne garantert å få vann
fortsatt. Nede ved Huseby er gamle planer om en motorvei fra Holmen opp til Bogstad
heldigvis skrinlagt, og Plan- og bygningsetaten leder nå arbeidet med å regulere den båndlagte
traseen for annen bruk. Storparten blir nok friområde med turvei, men det er lagt til rette for
gjenåpning av det nedgravde bekkeløpet Hoffseterbekken.
Vi følger med på de videre planer både nordover mot Bogstad og nedover mot Makrellbekken
stasjon. Her gjelder det bl.a. Njårds planer om bygging av et ’livsstils-senter’ på et friområde
– og sikring av turveier og bekkeløp. Njårds planer om hoppbakke, skileik, natursti, mm. i
friområdet langs bekken ned mot Smestad er hilst velkommen og vedtatt for gjennomføring.
Hoffselvens Venner overveier å fremkomme med en uttalelse i anledning av Njårds planer,
som direkte vil berøre Hoffselven.
Facebook
Julie Løddesøl, som ny og dataorientert styremedlem, har fått Hoffselvens Venner inn på
Facebook, og sørger også for oppdatering av Oslo Elveforums nettsider mht. Hoffselvens
Venners virksomhet.
Sigurd Tønsberg / Odd Solvang

