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VARSEL OM MULIG JUSTERING AV MARKAGRENSA I SØNDRE 
NORDSTRAND. UTTALELSE.

Vi viser til ovenfor nevnte varsel. Det er kvaliteten og biologisk mangfold i vann, bekker og 
elver Miljøprosjekt Ljanselva ønsker å sette fokus på. Vi ønsker å tydeliggjøre 
sammenhengene i vannsystemene fra marka mot fjorden. Vi ber derfor om at alle nevnte 
vannsystemer blir i varetatt så godt som mulig i evt. fremtidig planlegging i områdene. Her tar  
vi for oss områdene som ønskes tatt ut av marka etter tur:  

Smeden: 
Ljanselva renner gjennom hele området i nord og er regulert til Naturvernområde i S 3986 av 
18.06.03 med 100 m vern på begge sider av elva. Både Sagdammen og Sagstua som er 
Miljøprosjekt Ljanselvas arbeids- og opplysningssentrum for store og små, ligger innenfor 
dette området som vi regner som vel beskyttet. Dalsbekken fra Dal/Brenna renner nordover 
langs grensen av området i vest og inn i Ljanselva. 
Li:
Brenna-/Bratlibekken renner sydover langs området i vest og inn i Gjersrudtjern og får inn 
Pasopbekken langs bebyggelsen i nord og Sørlibekken inn langs vegen til Grønmo. Alt tilsig 
til Gjersrudstjern er viktig.
Lysopp/Åsheim: 
Trollvannene litt lenger øst i marka er kilden til Stensrudbekken som ligger delvis lukket i  
området nær Enebakkveien. Den er en av viktige kilder til Gjersrudtjern og Ljanselva lenger 
ned mot sjøen. Ved St. Stensrud gård kommer også Grønmobekken fra nord og bekken fra 
Stensrudtjern inn fra syd. Alle viktige for vannsystemene lenger vest. 
Fredheim: 
Sprengtjern med kilde fra Stupinnmåsan er viktig kilde til Stensrudtjern. 
Søndre Stensrudåsen :
Både Gjeddetjern, Elgsrudtjern og Myrertjern ligger på bygrensen og slike er alltid lett utsatt  
for å bli glemt. Det understrekes at Myrertjern er kilden til Myrerbekken som igjen renner 
nordover gjennom Åsland og ut i Gjersrudtjern. Den er utsatt på grunn av snødeponier ved 
Åsland pukkverk og trenger særlig ettersyn da forurensingen går videre i systemet til 
Gjersrudtjern.

Alle elver ønskes opprettholdt, evt. ytterligere åpnet i fremtiden. Vi håper bekkene kan brukes 
som opplevelseselement i områdene i tiden som kommer.
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