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Årsmelding for 2009          

I Seks viktige profilsaker. 

1. Ny turparkeringsplass på Sagløkka. 
Byggingen av ny, større turparkeringsplass på Sagløkka markerer årets begivenhet. Etter at Hafslund 
var ferdig med leggingen av fjernvarmeanlegget innover mot sentrum, har selskapet generøst gjort 
opp for den uleilighet anleggsarbeidet skapte. En stor, ny gruslagt,  plass er bygd i forståelse med 
grunneieren Kreftforeningen og kommunale etater etter gratistegninger fra landskapsarkitekt Ida 
E.Hvoslef.  Spørsmålet om snøbrøyting er ikke avklart. 

2. Aktiv virksomhet i Sagstua - nyttes ca 100 ganger pr. år - de fleste gratisarrangementer. 
Kulturbeitet er utvidet og oppgradert.  Nytt vinterdagsarrangement for foreldre og barn ble meget 
populært, likeså elvevandringene med Turistforeningen, flere skoler og organisasjoner, i alt seks turer 
med ca. 400 deltakere.  

3. Hele elva adoptert: Ljanselva er som den første Oslo-elv heldekkende adoptert, med moralsk og 
praktisk støtte fra omliggende velforeninger og boligsameier. Canon Norge AS støtter dessuten opp om 
arbeidet til Hallagerbakken skole.
Skolene som deltar: 
Ljan skole, Hallagerbakken skole, Nordstrand skole, Munkerud skole, Mortensrud skole, Stenbråten 
skole, Rustad skole, Lusetjern skole, Holmlia skole, Rosenholm skole, Hauketo skole, Prinsdal skole, 
Bjørnholt skole, Bjørndal skole, Seterbråten skole, Klemetsrud skole, Kastellet skole, Steinerskolen 
Nordstrand. I forbindelse med overleveringen av adopsjonsbrevet holdes det som regel et eget 
skolearrangement. Vi arbeider med spørsmålet om barnehager også bør få delta i elveadopsjon. 
 
4. Undervisning - Måling av vannkvalitet: Vi har registrert interesse blant elever og lærere for å 
vite mer om kvaliteten på det vannet som omgir oss i elv, bekk og vann. Vi fokuserer på vann- og 
miljøovervåking i et skolenettverk langs Gjersrudvassdraget som er omgitt av sterke potensielle 
forurensningskilder. Dette vannet har rimeligvis betydning  for fiskelivet i nedre del av Ljanselva. 
Kart som viser målesteder, se   www.ljanselva.org  
Vi har medvirket til konferanser for unge forskere på Lambertseter, Kastellet og Bjørnholt skoler. 
 
5. Bedring av elvemiljøet og fiskelivet: Hjalmar Eide har i samarbeid med vassdragsforvalter 
Kjetil Lønborg Jensen fulgt fiskelivet og undersøkt mulighetene for å hjelpe sjøfisken opp til sitt 
opprinnelige gyteområde. Av praktisk grunner ble det i år ikke mulig å arrangere sommerjobben langs 
elva for Lambertseter ungdomsklubb. Gjengroingen av området langs elva står fremdeles i fokus for 
vårt arbeid. Natur videregående skole har  oppmerksomheten rettet mot erosjonsskader langs 
Ljanselva i Liadalen. Vi registrerer med tilfredshet at ørretstammen er i ferd med å etablere seg i 
Gjersrudbekken oppover fra Ljabrukiosken.

6. Kulturminnevern: En gruppe er i arbeid for å registrere kulturminner langs Ljanselva på 
Byantikvarens Gule liste.  Lasse Heimdal leder gruppen som også har representanter fra Søndre Aker 
Historielag og bydelene Søndre Nordstrand og Nordstrand.  
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II Av viktige saker i 2009 nevner vi ellers:
* Bygging ved elv og bekk/ aktuelle høringsaker: De viktigste har vært sakene om
- charette om Grønmos fremtid der vi fikk gjennomslag for oppgradring av overvannsmiljøet
- Leirskallen idrettshall der vi arbeider for et best mulig vern av friområdet langs Ljanselva.
- Seterbråten (Selvaag, overvann til bekken), kollektivfelt Klemetsrud (vern av Sørlibekken) 
- Ekebergområdet (overvann til bekken i Skulpturparken) , Nordstrandskråningen (bekkene) 

Frivillighetsmidler: Vi takker bydel Østensjø for støtte kr. 2.600 til friluftsutstyr og 
materialer til inngjerding av kulturbeiteområdet.    

III Organisering av Miljøprosjekt Ljanselva
Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig virksomhet som drives av en gruppe interesserte personer 
i et nær kontakt  med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø og berørte 
kommunale etater. 
Lokale kontakter og hjelpere er Nordstrand Rotaryklubb, Søndre Aker Historielag og 
velforeninger, borettslag langs Ljanselva og skoler og barnehager. Vi deltar i Oslo Elveforum 
som er et kompetanse- og kontaktnettverk for arbeidsgrupper for hver av de ti Oslo-elvene.
Deltakerne i Miljøprosjekt Ljanselva har i 2009 vært:
Tor Holtan-Hartwig (prosjektleder), 
Trine Johnsen (Østmarkas Venner, ”læring i friluft”, ansatt i Oslo Elveforum), 
Leif Bertnes (Nordstrand Rotaryklubb, Sagstua-vert og kasserer), 
Asle Andresen (Hauketo skole), 
Arne Andersen (limnolog), 
Andreas Maeki (webmaster), 
Sverre Samuelsen (Nordstrand Vel, div. vedlikehold Sagstua, overtar som webmaster fra 2010),  
Knut Sandersen (Sameiet Ljabrukollen, ansvar for kulturstien), 
Arne Lunde (Søndre Dal, miljøarbeid Ljanselva), 
Åse Julsvik (Holmlia, SFO, turleder), 
Ida Hvoslef (Rustad,landskapsarkitekt), 
Hjalmar Eide (Prinsdal, fiskeforvaltning/fisketrapp).
Miljøprosjektet har i 2009 holdt 3 ordinære prosjektmøter med i alt 29 saksnummer.
Aktuelt informasjonsmateriell mv til salgs: 

1. Et turkart over Ljanselva med mange historiske opplysninger, til salgs hos oss for kr. 30.
2. et vandringshefte med mer utfyllende stoff kr. 50.  

IV Vi ser fremover 
Generelt: Miljøprosjekt Ljanselva ønsker å knytte sin virksomhet nær til de berørte bydeler og 
slik virke som en forlenget arm for bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonen, med spesiell 
kontakt til de som har ansvar for det blågrønne miljøet.                                                            
Fremtidige oppgaver
I tillegg til de to grunnleggende oppgavene 
       (1) å utvikle oppvandringen av sjøørret til elva og

(2) å  hjelpe skoler til opplevelser og læring i friluft -  vil vi legge vekt på
(3) å overvåke og bevare vann-miljøet spesielt  i Gjersrud-Stensrudområdet, 
(4) anlegge en turvei fra Ljabru til Skullerud,  syd-øst for den verneverdige ” urskogen”, tursti 

langs Prinsdalsbekken og langs Stensrudbekken fra Maurtueveien til Stensrudtjern, og langs 
Fjellklangveien fra Nordstrandveien til trikkesløyfa på Ljabru

(5) gjenåpne 
a. Ljanselva ut av fjellkulvertene i Liadalen 
b. bekke-strekningen langs Lusetjernbekkens nederste del, 
c. en del av Lusetjernet , 



d. en del av Ravnåsdammen, 
e. Lambertseterbekkens utløp, 
f. et par mindre strekninger langs Dalsbekken,  
g. restaurere bekkemiljøet omkring Holmliaparken og 
h. verne om vanndammene i bydelene Søndre Nordstrand og Nordstrand 

(6) verne, utvikle, registrere og listeføre på nettet det biologiske mangfoldet langs elva og 
vedlikeholde skiltene langs kulturstien, 

(7) bidra til å videreutvikle ordningen med elveadopsjon/ ”lokalt eierskap” 
(8) bidra til å utvide og fullføre  kulturbeitet og kulturmarken på Sagløkka og i Leirskallen, 
(9) bidra med informasjon om riktig vern og bruk av vassdraget til beboerne, 
(10) lage en visjonsplan for Sagløkka og området ved motorveibroen – ”Nordstrands 

Østmarkaport”  
(11)Kulturvern: ta initiativ til vern og konservering av kulturminnene i tilknytning til 

a. Kruttverket og 
b. Smaalensbanen i Liadalen, 
c. den verneverdige steindemningen ved Trollvannene øst for Stensrud, 
d. markere anleggssteder for tidligere sager og møller og kjeglebanen ved Ljabru, 
e. lage et maleri av den tidligere hengebroen ved Leirskallbråten 

(12) Et ”stille område” oppstrøms fisketrappen åpnes for bevegelseshemmede, gjerne med en 
sittebenk.

Disse proriteringer blir fremholdt i forbindelse med   kommuenes arbeid med Langtidsplan for idrett 
og friluftsliv 2009 -2014 og i forbindelse med revisjon av Grøntplanen fra 1993.

Trine Johnsen                                 Leif Bertnes                          Tor Holtan-Hartwig
Asle Andresen, Arne Andersen, Knut K. Sandersen, Sverre Samuelsen, Åse Julsvik, 
Andreas Maeki, Arne Lunde, Ida Hvoslef.
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