Rosendalsvn. 8 B, 1166 Oslo, t. 22 28 30 13

Referat fra oppstartsmøte for ny Hoffselvgruppe.
Tirsdag 1. desember 2009 kl. 10.00 – 12.00 i Ullern Frivillighetssentral.
Til stede:
Odd Solvang, Gullkroken 28A, 0377 Oslo, t 22520797/913 75 803 post@oddsolvang.net
Egil Baanrud, Konventveien 34, 0377 Oslo, t 22520060/901 85 318 hebaanr@online.no
Knut Edin, Skøyenveien 22, 0375 Oslo, t 22521501/959 46 412 knuta.edin@tele2.no
Hans Fredrik Horn, Skøyen terr. 32, 0276 Oslo, t 22525979 hans.fredrik@horn.as
Per Henrik Bache, Skøyen terr. 2, 0276 Oslo, t 22507083/977 82 480 pbache@online.no
Eivind Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo, t 22521798/480 90 686 eivind.bodtker@online.no
Esther Marie Lier, Ullern frivillighetss. t 22523005/971 86 265 esther.marie.lier@skbo.no
Knut Vadholm, Sollerudveien 13B, 0283 Oslo, t 22506298/470 10 756 knut.vadholm@hotmail.com
Sigurd Tønsberg, Oslo Elveforum, t 22601959/922 50 391, sigurd.tonsberg@getmail.no
Ida Fossum Tønnessen, leder av Oslo Elveforum, Olav Aukrustv. 2 F, 0785 Oslo
t. 22148679/907 75 123, ida.fossum@getmail.no
Tor Holtan-Hartwig, Oslo Elveforum, t. 22283013/918 62 226 tor.holtan-hartwig@getmail.no
Trine Johnsen, Oslo Elveforum, t. 98669253 johnsen.trine@gmail.com

Forhindret fra å møte:
Nils Gunnerød, Skøyenveien 71, 0375 Oslo, t 22509858/975 85 455, nils.gunnerod@su.hio.no

Velkommen – ved Tor Holtan-Hartwig – Oslo Elveforums grunnlegger.
Etter hyggelig mottagelse av Esther Marie Lier på Ullern Frivillighetssentral, presenterte alle
seg og ble ønsket velkommen av Tor Holtan-Hartwig som fortalte om hensikten med møtet.
Siden tidligere leder Per Henrik Bache har slitt med sykdom de senere årene, er det ønskelig å
starte opp en ny Hoffselvgruppe. Aktualiteten kom etter et utslipp i Hoffselva september 2009
som førte til fiskedød, referert av Egil Baanrud: Det var gytetid for sjøørret, han kom syklende
ved Skøyen stasjon og fikk se død fisk i Hoffselva. Han ringte Vann- og avløpsetaten som
reagerte raskt. Han traff to gutter som hadde ringt Aftenposten og sammen reddet de fortsatt
levende små ørreter, skrubbflyndre og mort ved å frakte dem i bøtte høyere opp i Hoffselva
der vannet var rent. Dette ble godt avisstoff og Alpharma er av myndighetene politanmeldt for
utslipp. Baanrud har nær kontakt med bedriften i håp om å samarbeide slik at Alpharma kan
bedre sitt gode omdømme ved å bli sponsor for ny Hoffselvgruppe.
Oslo Elveforum ble presentert ved en powerpointforedrag av Tor Holtan-Hartwig.
En viktig inspirasjon i arbeidet for arbeidet med Oslo-elvene ble lagt da Byrådet i 2000 kom
med erklæring om at Oslos elver skal åpnes der det er mulig og områdene rundt rustes opp,
slik at de kan fremstå som grønne drag i byen. Det ble forutsatt en egen plan for hver elv
utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og bl.a. Oslo Elveforum.
Eksisterende elvegrupper og noen nye som ville arbeide for ”Vann i by” samlet seg i et
frivillig samarbeidsnettverk som etablerte Oslo Elveforum 23.februar 2000.
”Historisk blå liste” ble til som et av de første av våre arbeider: Elvegruppene gikk opp de
historiske elve- og bekkeløpene og fikk dem tegnet inn på kart, digitalisert og lagt inn i Oslo
kommunes kartsystem. Dette er til hjelp for utbyggere og andre interesserte og kartet kan
bidra til gjenåpning av bekkeløp. Eksempler på eksisterende og planlagte gjenåpninger fra
Alna, Hovinbekken, Bisletbekken og Gaustadbekkdalen ble vist.

Viktig er Oslo Elveforums satsing på barn og unge der 35 skoler per i dag har adopterer en
elvestrekning og elever, foreldre og lærere lover:
• VI VIL VERNE VASSDRAGET VÅRT VED
•
•
•

å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene
å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner
å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Det blir utstedt adopsjonsbrev underskrevet av Oslos ordfører og som ved en tilstelning også
skrives under av skolens rektor og en person fra Oslo Elveforum. Skolen mottar
undervisningsmateriell.
I samarbeid med Bærum har Oslo Elveforum utviklet undervisningsopplegget
vanndetektivene (se www.osloelveforum.org og www.osloelveforum.no )
Etablering av ny Hoffselvgruppe
Odd Solvang blir leder. Alle inviterte tilstedeværende sa ja til å bli med i en ny elvegruppe for
Hoffselva. I tillegg ønsker Nils Gunnerød å være styremedlem, han jobber på dagtid og var
derfor forhindret fra å møte. Esther Marie Lier vil være representant for Ullern
frivillighetssentral. Hun kom med tilbud til gruppen om husrom der, noe alle satte stor pris på.
Knut Vadholm ønsker å være kontaktperson på fisk/marinbiologi (ikke styremedlem).
Sigurd Tønsberg, som er rådgiver i Oslo Elveforum, er kontaktperson som kan hjelpe gruppen
med aktuell info om Oslo Eveforum i spørsmål i forbindelse med høringsuttalelser.
Vi ønsker at Oslo Elveforums arbeidsprofil vis a vis myndighetene skal preges av en positiv
og saklig holdning. Vi bør ikke spenne forventningene for høyt hva gjelder det kommunen
kan makte med sitt begrenses apparat. Klagekoret har for mange stemmer. Frivilligheten må
nok komme til med sin assistanse i en rekke sammenhenger.
Samtale om innledende arbeidsoppgaver for ny Hoffselvgruppe førte til følgende punkter:
Avklare eierforhold langs elven fra Smestaddammen til utløpet.
Tinglyst sti rundt Nedre Smestaddam kan være en vei å gå – gruppen tar befaring.
Forprosjekt for verneplan (Thomas, en landskapsarkitektstudent, ønsker å lage en plan fra
Smestaddammen til Skøyen, han bør kontaktes – ref. Per Henrik Bache). I byøkologisk
program står det at det bør lages en verneplan for alle elver. Mer informasjon om Hoffselva
finnes i ”Elvelangs – turguide til elevene i Oslo”, Byleksikon og på internet.
Hoffsdammen – skal den ryddes eller være ”et biologisk mangfold” (er det en unnskyldning
for ikke å rydde opp?). Kontakte fagfolk/Friluftsetaten. Skal elvegruppene få et visst ansvar i
forbindelse med rydding og tilgroing ved vassdraget? – dette vil Oslo Elveforum ta opp som
sak i Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo, ref. Ida Fossum Tønnessen.
Turveien må tas vare på i Njård-området – (Njård livsstilsenter?)
Målestasjonen nedenfor trikkebrua på Skøyen – undersøke om den er i bruk.
Oppfølging av erstatning etter utslippet: Risten ved kulverten bør bygges om og midler til
anskaffelse av både gytefisk og smolt må komme med på neste års budsjett. (Smolt er fisk
som kan settes i bekken og er stor nok til å gå ut fra bekken – sjø-ørreten kommer tilbake for å
gyte i samme bekken etter år i havet!)
Arbeid med elva fra marka til fjorden er gjennomgående for alle Oslos elvegrupper, men det
det kan være klokt at den nye gruppen konsentrerer seg om nedre del av Hoffselva til å
begynne med.
Spesiell takk for gjestfrihet til Esther Marie Lier som tok imot oss med lys, kaffe og
varme i Ullern Friviliighetssentral.
Ref.: Trine Johnsen/1. desember 2009

