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Innspill til konseptutvalgsutredningen om Årvolldammen/Hovinbekken
Takk for muligheten til å kommentere KUV‐en om Årvolldammen.
Lillomarkas venner er generelt positiv til å gjenskape natur og åpne bekker og unngå unødig
bruk at drikkevann, men har samtidig stor forståelse for lokalbefolkningens ønsker om å
bevare et velfungerende lokalmiljø med en populær badedam hvor barn kan lære å svømme,
samt gressletter til ballspill og skileik.
Tilgjengeligheten til marka er god i området, med en allerede eksisterende gangsti og løype til
marka når det er nok snø. Man må derfor være sikker på at man ikke mister verdifulle
bademuligheter ved at man er for plasskrevende ved en eventuell bekkeåpning. Lillomarkas
venner vil i denne sammenheng be om at prosjektet har i tankene Goethes berømte ord "I
begrensningen kjennetegner mesteren seg." Her kan det bety at selv om man åpner
Glassbergbekken, til glede for lokalbefolkningen, trenger ikke det nødvendigvis å medføre
overdrevent dimensjonerte turveier med unødvendig belysning. Lag heller en liten gangsti,
som i dag.
Skal bekken åpnes, er det også viktig at man ikke tilfører området ikke stedegne arter, slik
man har gjort i Bjerkedalen, men lar naturens egne planter i nærområdet kolonisere bredden.
Om det sås, må det kun brukes stedegne norske arter, og da lokale frø fra nærområdet i
Bjerke bydel eller Lillomarka. Dette kan kvalitetssikres via f.eks. Bård Bredesen i
bymiljøetaten, og det kan nevnes at "frøansvarlig" på naturhistorisk museum, Kristina Bjureke,
bor i bydelen. Lillomarkas venner kan også bistå med dette.
Det samme gjelder for en eventuell økologisk dam. Det må anvendes lokale arter og frø fra
lokalområdet hvis man velger å anlegge en slik dam. Kun da kan den nye blågrønne strukturen
være en fullverdig berikelse og en korridor mellom marka og den viktige Bekkedalen når det
gjelder for eksempel biologisk mangfold.
Om man skal flytte på baner og allerede eksisterende anlegg, er det viktig å ta vare på berørte
biologiske kvaliteter. Det står 2 gamle ospetrær ved stien nordvest for grusbanen. Disse må få
Lillomarkas Venner. Hjemmeside: www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

stå. De ganske fine blomsterengområdene rundt grusbanen må også beholdes. Det kan også
nevnes at umiddelbart nord for Selvbyggerveien, ved Glassbergbekken, er det et rikt insektliv,
med f.eks. den uvanlige humlepelsbien, slik at man helt unngår noen inngrep der.
Kanskje kan også Ole Brums berømte ord være en rettesnor for prosjektet? "Ja, takk, begge
deler". Altså både en badedam, områder for ballspill og skileik, men også en beskjeden
bekkeåpning med lokale vekster, uten alt for arealkrevende følgestrukturer, og en økologisk
dam hvor bademulighetene er ivaretatt. Om man skulle tilføre en beskjeden struktur, som
både er forskjønnende og bra for mangfoldet, kunne man jo lekt med tanken på en
lettskjøttelig, smal slåttemark like ved gangstien, bare en meter bred, med kun lokale arter
selvfølgelig, men som både ville være pen og bra for insektlivet.
For styret i Lillomarkas Venner,
hilsen

Bjørn Einar Sakseid
(sign.)

Elin Langsholt
(sign.)
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