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Det vises til «Høring av søknad om midlertidig nedtapping av Holmendammen i Oslo kommune»  
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8307&type=V-2 
 
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF Oslo har 16 
medlemsorganisasjoner og jobber aktivt med å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 
friluftslivsinteresser i området. Medlemsorganisasjonene er:  
Akershus og Oslo Orienteringskrets  DNT Oslo og Omegn  Folkesportklubben Mila  Framfylkingen  Lillomarkas Venner  
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus  NJFF Oslo  Norsk Organisasjon for 
Terrengsykling, Oslo og Omegn  Oslo og Omland Friluftsråd  Oslo Elveforum  Oslo Velforbund  Oslofjorden friluftsråd  Skiforeningen  
Østensjøvannets Venner  Østmarkas Venner 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo stiller seg positive til tiltaket med forbehold om at varigheten 
ikke overskrider den omsøkte perioden, og at de avbøtende tiltakene foreslått av Norconsult tas i 
bruk. Ut ifra et folkehelseperspektiv er vi også positive til at dammen blir mer attraktiv og tilgjengelig 
for rekreasjon og bruk. FNF Oslo foreslår også at man i forbindelse med det omsøkte tiltaket gjør 
innsats for å bekjempe fremmede arter rundt dammen. 

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) skriver i søknaden at de vil tappe ned vannstanden i 
Holmendammen i forbindelse med en befaring. Det skrives også at Holmendammens venner ønsker å 
foreta en mudring samt opparbeide noen øyer nord i dammen i forbindelse med dette. 

Som Norconsult påpeker i rapporten sin er det registrert flere arter som står på Fremmedsartslista til 
Artsdatabankens rundt dammen. Når vannet først tappes, vil det være positivt om man i forbindelse 
med dette også kan utvide tiltaket til å innebefatte en opprenskning og bekjemping av disse. 
Forskriftsmessig behandling av masser som hentes opp eller flyttes er også viktig, spesielt for å forhindre 
videre spredning av nevnte arter. FNF oslo er positive til at arbeidet legges utenom hekkesesongen for 
fugl. 



Det nevnes i rapporten fra Norconsult at Holmendammens venner ønsker å opparbeide noen øyer i den 
nordlige delen av dammen. Det er også her viktig at man hindrer spredning av frø fra fremmede arter 
under arbeidet. Vi går ut ifra at eventuelle tillatelser som gis til arbeidet kommer med forbehold av 
resultatet på sediment-prøvene som skal tas. 

FNF Oslo forutsetter at det foreligger en konkret og gjennomtenkt plan for samkjøring mellom 
Holmendammens venner og NVE, slik at arbeidet med mudringen iverksettes straks befaringen er gjort. 
Vi forutsetter også at de avbøtende tiltakene Norconsult anbefaler tas i bruk. 
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