
Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no  t: 22 28 30 13 / 918 62 226.   ktonr.0530.08.56898  org.nr. 997 867 815   
V i  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå -grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand 

 
Referat  fra  møte i Sagstua tirsdag 9.april  2013  
Til stede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Arne Lunde, Lars-Evan  Pettersson, Asle Andresen, 
Arne Andersen  og  Tor Holtan-Hartwig . Gjest: Rune Bille Rørvik (biolog, lærer og hundekjører) Ljansbakken 
1, 1169 Oslo t. 948 40 676 e: runebille@gmail.com.  Forfall: Ida Elisabeth Hvoslef, Jørgen Waage    
 
Dagsorden:   
Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent. 
 
Sak LJ 02-2013 Årsmelding for 2012, utsendt tidligere, se nettet. Årsmøtet ble satt slik 
årsmøteprotokollen viser. Styret Trine, Leif og Tor la fram årsmeldingen og regnskapet som 
ble godkjent. Regnskapet sendes Marit Oppedal til revisjon.       
  
Sak LJ03- 2013 Referater og rapporter 
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv. 
* Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen.  I brev 13.mars 2013 foreligger orientering 
om omfattende anleggsarbeider. Vi merker oss som positivt at Myrertjern og Myrerbekken 
skal bevares og bekkevannet renses i  et eget midlertidig rensebasseng i anleggstiden, men vi 
uttrykker bekymring for de store naturverdier som skades. 
* Grøft for kraftkabel – ny fuglekikkerplattform. Fra Klemetsrud til Åsland planlegges anlagt 
en jordkabel nord-vest for Gjersrudtjern. Tore Sætre og THH har hatt møte med Hafslund og 
Jernbaneverket og anmodet om at de samtidig anlegger en tursti oppå den gjengravde 
kabelgrøften og en fuglekikkerplattform til erstatning for den som lå der i sin tid. 
Bymiljøetaten har gitt sitt prinsipielle samtykke. Vårt ønske er lagt inn i  planen, som ennå 
ikke godkjent av JBV.     
* Lambertseterbekken: Bekkeinntak ved Munkerudkleiva 20-22, ombygging av eksisterende 
inntak, utskifting av rist og opparbeiding av terreng . I samtale med byggeleder John 
Johansen,VAV,  (t. 995 30 967) har vi bedt om at det tas hensyn til fremkommelighet for 
gytefisk fra Ljanselva til den åpne delen av Lambertseterbekken.  
* Fjeldlund boligsameie, Holmlia: Landskaperiet AS varsler om igangsatt planarbeid som vil 
berøre overvannet og bekken i Holmliaparken. Ida og Tor har avtalt møte  med planleggerne 
17.april kl.12.30. Vi søker å medvirke til en vitalisering av vannmiljøet i Holmliaparken.  
- Høringssaker 
* Ny hovedvannledning  Skullerud-Enebakkveien:  Til fastsatt planprogram datert 15.02.2013 
saksnr. 201006115-43 (omsendt til høring) har vi skrevet at «Dersom alternativ 1 blir lagt til 
grunn for gjennomføringen av planen, anbefaler vi at Dalsbekken – i den grad den blir 
berørt,– søkes gjenåpnet der det ligger til rette for det.»  
*  Mindre detaljregulering for Dalssvingen 8,Søndre dal.  Forslag fra DCA arkitektur om å 
regulere 100 kvm friområde til boligområde. Årsak: Tidlig i 1980-årene ble en garasje lagt inn 
på friområdet i forbindelse med utvidelse av veien. Daværende Park- og idrett hadde ingen 
innvendinger til saken, men forutsatte at det måtte gjøres en reguleringsendring. Siden dette 
ikke ble gjort, foreslås saken ordnet i etterhånd. Friområdet grenser til et areal der Dalsbekken 
ligger nedgravd. Bekken bør på lengre sikt gjenåpnes.    
 



- Prosjekter/arbeidsområder.  
* Turstien gjennom Leirskallen:  Vi vil anmode  ØX-gruppen v/Odd Fjeldstad  om å feste en 
vaier for å stabilisere plankebroen under flom øst i Leirskallen.   
* Elvevandring for innvandrere, NAV-kvalifiseringen. Vi forsetter prosjektet i 2013. Leif 
Bertnes redegjorde for avtale med Skullerud voksenopplæringssenter om fem turer i juni 2013 
med programmet: Norsk friluftskultur.  
* Vinterdagsarrangementet  3.feb på Sagstua ble meget vellykket på alle måter.  Takk spesielt 
til hestefamilien Syversen/Sørland som bærer en viktig del av arrangementet. Vil vi kunne 
supplere med hundekjøring neste år? Takk også til våre vaffelverter.  
 
Sak LJ04-2013 Vedlikehold og oppdatering av infoskilter langs Ljanselva:  Leif og Tor 
har holdt møte med Emilie Agnæss i Bymiljøetaten og fått etatens prinsippielle  godkjenning 
av et opplegg. Plassering av nye skilter forutsettes godkjent etter egen prosedyre, inkl  
befaring. En søknad om støtte er sendt Bydel Nordstrand der vi anmoder for kr. 40. 000 til 
gjennomføring av prosjektet. Dette forutsetter bla samarbeid med Søndre Aker historielag og 
Lasse Heimdal.  
 
Sak LJ05-2013 Bunndyr og fisk i Oslos elver. Som et ledd i Oslo Elveforums arbeid med å 
styrke fiskelivet arbeides det med planer om å søke fagkontakt med LFI (Laboratorium for 
Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) v/direktør Svein Saltveit. Vi ønsker å få del i den 
informasjon de samler i prosjektet «Bunndyr og fisk»  der to nye osloelver undersøkes årlig. 
Arne Lunde og Tor mfl deltok 9.april i møte hos direktør Svein Saltveit som ønsker 
elvegrupper fra Oslo Elveforum i begrenset omfang velkommen til å delta etter nærmere 
avtale i høstens registreringer i sept. Dette arbeidet kan muligens munne ut i et program for 
mer systematisk, lokal registrering av vannkvaliteten i Ljanselva.           
 
Sak LJ 06-2013 Arrangementer/elvevandringer. 
* Elvevandring som en takk til Rotary-venner med en mottagelse i Sagstua vil bli arrangert 
26.aug eller 2.sept. 2013.  
* Interesse for en vandring til Korpås-Olsens sted til høsten.  
* DNT turene går 29 og 30.okt.   
 
Sak LJ07-2013 Elverusken Ljansela 2013: Vi følger vanlig opplegg.  Skolene underrettes i 
eget brev der det bla pekes på muligheten til å søke kontakt med nærliggende borettslag/ 
velforening bedrift. Vi kontakter skolene ved personlig henvendelse etter tidligere opplegg. 
Leif organiserer anskaffelsen av oppmuntringspremier til elevene. NB! Elverusken 2013 
åpnes offisielt på Våtmarksenteret, Bakkehavn gård ved Langerudbekken torsdag 25.april kl. 
12.00.   Møt gjerne opp der!   
 
Sak LJ 08- 2013 Hageavfall - aksjon for riktig behandling. Etter avtale med Leirskallen 
vel deler vi ut brevet til alle oppsitterne langs elva. I samarbeid med Hauketo og Prinsdal vel 
forfatter vi et lignende brev som drøftes i forbindelse med åpent møte i deres velhus onsdag 
den 17.april kl. 19.00 Til dette møtet er Miljøprosjekt Ljanselva velkommen.   
 
Sak LJ-09-2013 Uteområdet ved Sagstua. Hva kan gjøres for å begrense leiresølet fra 
skråningen og samtidig sikre lekemulighetene? Leif drøfter saken med barnehagelederne.  
 
Sak LJ-10-2013 Plan for utvidelse av Bekkelaget renseanlegg. Arne Lunde ser på 
nyankommet høringssak.  Berøres Jomfrubråtbekken? 
 
Sak LJ-11-2013 Neste møte i Mil Lja settes til mandag 29.april kl. 17.00 på Sagstua.  Skal 
vi åpne høstsemesteret med en tur til Gjersrud/Stensrudområdet?  Trine og Sverre planlegger. 
Thh 11.04.2013 
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Referat fra  møte i Sagstua mandag 29.april  2013  
Til stede: Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, , Ida Elisabeth Hvoslef, Rune Bille Rørvik    og  Tor Holtan-
Hartwig .  
 
Sak LJ12-2013 Referat fra møtet 9.april 2013, utsendt tidligere. Godkjent. Bakkerud gård 
endres til Bakkehavn gård i sak 07/2013. 
 
Sak LJ 13-2013 Referater og rapporter 
 - Byggesaker mv ved elv og bekk mv. 
* Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen.  Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) har nå vedtatt konsesjon (ref.nr. 201606160) for ny 132 kV jordkabel Klemetsrud-
Åsland-Bråtenåsen og Ny Åsland transformatorstasjon med tilhørende 
ekspropriasjonstillatelser. Konsesjonen gis til Jernbaneverket og Hafslund Nett AS.  
Det er på dette område Miljøprosjekt Ljanselva anmoder om at utbyggerne gjenreiser den 
fuglekikkerplattformen som i sin tid lå nord-vest for Gjersrudtjern.  
* Lambertseterbekken: Bekkeinntak ved Munkerudkleiva 20-22, ombygging av eksisterende 
inntak,  utskifting av rist og opparbeiding av terreng er gjennomført tilfredsstillende, men en 
fordypning i midten av vannløpet  savnes. Det ville lette oppgangen for evtl gytefisk til nedre 
del av Lambertseterbekken.  
* Fjeldlund boligsameie, Holmlia:  Ida og Tor var 17.april i møte med landskapsarkitekt 
Mona Kittelsen Røberg i Landskaperiet AS. Planleggerne vil legge vekt på å bidra til en 
vitalisering av vannmiljøet i Holmliaparken. 
- Høringssaker 
* Kunngjøring om oppstart av detaljregulering  av hovedsykkelvei og oppgradering av 
Ekebergbanen fra Konowsgate til Sjømannskolen.   Saken berører bydelene Nordstrand og 
Gamlebyen. Vi svarer med å påpeke at overvannsestetikk og –biologi bør iakttas. 
* Plan for utvidelse av Bekkelaget renseanlegg. Foranledninger ikke bemerkninger fra oss ut 
over et spørsmål om planen berører den lukkede Bekkelagsbekken.   
  - Prosjekter/arbeidsområder.  
* Hageavfallsprosjektet:  Hageavfall langs elv og bekk er skadelig for bunndyr- og fiskelivet. 
Informasjonsbrev om dette er delt ut til beboerne i Leirskallen og langs Prinsdalsbekken med 
aktiv støtte fra velforeningene. Vi takker for samarbeidet. Møtet 17.april i velhuset Prinsdal 
vil vi karakterisere som et eksempel på vellykket nærmiljøsamarbeid. Liv Jorunn Eriksen vil 
arbeide for å få etablert en egen Prinsdalsbekkgruppe under velforeningen.   
* Elvevandring for innvandrere, NAV-kvalifiseringen. Leif redegjør nærmere om de aktuelle 
planer for gjennomføring av fem vandringer i juni måned.  Fastsatte turdatoer er 13., 14., 
16. og 23.mai og 13.juni 2013. 
* Turstien gjennom Leirskallen:  ØX-gruppen v/Odd Fjeldstad  melder at de vil søke å ordne 
med en form for feste slik at plankebroen stabiliseres under flom øst i Leirskallen.  
* Mulighetsstudium Nye Lusetjern.  Taran Fergus i Bymiljøetaten har varslet per  SMS til Ida  
Elisabeth Hvoslef at saken holdes varm. 
  



 Sak LJ14-2013. Vedlikehold og oppdatering av infoskilter langs Ljanselva.   Leif og Tor 
møtte direktør Enger i Det norske Skogselskap og mottok informasjon om deres skiltopplegg 
som også er godkjent av kommunale myndigheter. Av tidsomsyn har vi tillatt oss å bestille  
20 nye skilt med stolper slik at vi i løpet av sesongen kan fornye ødelagte skilter og plassere 
nye skilt der det er behov for det.  Kulturminnegruppens Lasse Heimdal, Arne Sunde og Liv 
Jorunn Eriksen er underrettet om mulighetene for oppsetting av deres nye skiltforslag.   
En befaring sammen med dem og Bymiljøetaten/Byantikvaren må berammes.  

• Lars-Evan Pettersson anmodes om å organisere en befaring.   Stolpeslager og drill 
anskaffes for gjennomføring av arbeidet.  

Merk: Dersom samarbeidet med Skogselskapet fungerer tilfredsstillende, vil dette kunne få 
betydning for lignende prosjekt langs byens øvrige elver i regi av Oslo Elveforum.     
 
Sak LJ15-2013 Bunndyr og fisk i Oslos elver. Etter et møte med direktør Svein Saltveit i 
LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) er det klart at representanter fra 
Oslo Elveforum kan få delta ved årets registrering av bunndyr og fisk i Alnaelva og 
Frognervassdraget i september  2013. Miljøprosjekt Ljanselva melder seg interessert i å delta 
med følgende: Arne Lunde, Rune Bille Rørvik, Hjalmar Eide og Tor Holtan-Hartwig. Vi 
innbyr en naturfaglærer fra hver av skolene Kastellet og Lambertseter vgs til å delta.           
 
Sak LJ 16-2013 Arrangementer/elvevandringer. 
* Elvevandring med Rotary Nordstrand fastsettes til mandag 26.august 2013.  
* Åse Julsvik anmodes om å ta ansvar for å innby til en tur til Korpås-Olsens sted. (Ole             
Opsahl bør delta.)  
* DNT turene går 29 og 30.okt. 2013. 
* Odd Fjeldstad leder vandring langs Ljanselva til Skullerudstua med start kl. 18.00 fra 
Ljabru/ Hauketo,  mandag 13.mai 2013. Arrangør: Søndre Aker Historielag 
* Mortensrud menighet arrangerer historievandring for elever fra Mortensrud og Stenbråten 
skoler via Sagstua og Bygdeborgen til kirken mandag 17. og tirsdag 18.juni 2013.  
 
Sak LJ17-2013 Elverusken, Ljanselva 2013:  Gjennomføres etter tradisjonelt opplegg.  Vi 
kontakter skolene. Leif har skaffet oppmuntringspremier til de som rydder. Orienteringsbrev 
er sendt skolene via post fra Bydel Nordstrand. Brev og ryddeinstruks fins på 
www.osloelveforum> Ljanselva>Elverusken/Rydding.  

• Skolene besøkes med sikte på inspirasjon og opplysning om evtl premiering. 
• Oppdaterte opplysninger til ryddeoversikten sendes Trine Johnsen.     

 
Sak LJ-18-2013 Uteområdet ved Sagstua. Barnehagelærerne ser gjerne at leireskliene på 
oversiden av Sagstua erstattes med tretrapper.   
 
Sak LJ-19-2013 Eventuelt.  

• Trine og Sverre planlegger åpning av  høstsemesteret med en tur til 
Gjersrud/Stensrudområdet. 

• Tanken om en tur til Sagelvens Venner i  Strømmen, Skedsmo for å studere sag og 
kvern holdes varm.  

• Vegvesenets plan om detaljregulering av gang- og sykkelvei ved Gamle Brennavei 
foranledninger ingen kommentar fra vår side.(Sak 2011129857) 
 

Thh 30.04.2013   
 
 



 
 

 
Trine Johnsen, Ljabrubakken 12B, 1165 Oslo. Tlf. 98669253. johnsen.trine@gmail.com Ktonr. 0530.08.56898 org.nr. 997 867 815  
Vi  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå-grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand 

 
Referat fra møte i Sagstua torsdag 22 august 2013 
Til stede: Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen og Ida Elisabeth Hvoslef, 
Sak LJ 20-2013  Tor Holtan-Hartwig døde 5 juli 2013, minnes. Se eget notat. 
Sak LJ 21-2013  Fremtidsønsker for Miljøprosjekt Ljanselva 
Alle våre mange trofaste medarbeidere var invitert før møtet og alle fikk muligheten til å 
nevnefortsatte ønsker til bidrag i tiden fremover. Alle ønsket å forsette som før med sine 
bidrag: 
Sverre Samuelsen fortsetter gjerne med det å bygge, lage og gjøre prosjekter ved siden av 
ansvar for våre websider. Torill Syversen og Bjørn Søland vil fortsette med å la Fragona 
trekke sleden på vintersamlinger. Torill har begynt med bier og vi kan få mulighet til å ha 
kuber her for undervisning for barn. Ida E.Hvoslef fortsetter gjerne med Ljanselvprosjekter av 
div. art, Arne Sunde bidrar når det ønskes historiske fakta, Lasse Heimdal fra Frifo vil 
fortsette med den årlige Nordstrandsmarsjen som i 2014 vil være en Minnemars for Tor 
Holtan-Hartwig, Åse Julsvik tar gjerne fortsatt turoppdrag og vaffelbaking, Leif Bertnes 
fortsetter med passing av Sagstua, snekring og økonomiansvarlig, Arne Lunde vil fortsette 
med sin effektive rydding og oppfølging elva på mange vis, Eva Samuelsen fortsetter som 
spesialist på kaffelaging og ansvarlig for inntektene på våre tilstelninger samt mannen 
kommer når vi trenger det, Evelyn Halleraker vil gjerne fortsette med sin viktige 
vaffelbaking, Anne Aubert stiller opp når det er behov som før og Trine Johnsen er 
nestformann og tar tak der det trengs. Sylvi Stene var dessverre ikke tilstede grunnet 
ryggproblemer, men hun vil mer enn gjerne komme å hjelpe oss så sant hun kan. 
Sak LJ 22-2013 Referat fra møtene 9.april og 29. april 2013. Godkjent 
Sak LJ 23-2013 Referater og rapporter 
- Byggesaker ved elv og bekk mv. 
* Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) har nå vedtatt konsesjon (ref.nr. 201606160) for ny 132 kV jordkabel Klemetsrud -
Åsland- Bråtenåsen og Ny Åsland transformatorstasjon med tilhørende 
ekspropriasjonstillatelser. 
Arne Lunde tar kontakt med Tore Sætre for å få tak i kontaktperson og følge opp gjenreising 
av fuglekikkerplattformen som i sin tid lå nord-vest for Gjersrudtjern. 
* Lambertseterbekken: Bekkeinntak ved Munkerudkleiva 20-22. Oversvømmelse i boliger 
etter ombygging av eksisterende inntak, utskifting av rist og opparbeiding av terreng. Vann- 
og avløpsetaten (VAV) har tatt saken og Ida E. Hvoslef kontakter Tharan Fergus i VAV for å 
høre hva som skjer videre. 
- Prosjekter/arbeidsområder. 
* Hageavfallsprosjektet, Prinsdalsbekken: 
Ida vil kontakte Liv Jorunn Eriksen for å støtte en evt. egen Prinsdalselvegruppe. under 
velforeningen. 
Leif Bertnes og Ida tar en prat med Anders Lilleng for å ferdigstille turvei langs 
Prinsdalsbekken. Egne midler er satt av til formålet. 
* Elvevandring for innvandrere, Leif Bertnes evaluerer de gjennomførte elvevandringene 
langs Ljanselva   13., 14.,16. og 23.mai og 13.juni 2013. 
* Turstien gjennom Leirskallen: Leif følger opp ØX-gruppen v/Odd Fjeldstad vedr. klopper 
ved stien ved Leirskallen. 
 



* Mulighetsstudium Nye Lusetjern. VAV ved Tharan Fergus og Anne Siri Haddeland (ny 
som vann i by-ansvarlig i OVA i tillegg til Tharan) har igangsatt beskrivelse av anbud som 
skal gå ut til tre landskapsfirmaer for prosjektering av Lusetjern. VAV påtar seg det økon-
omiske og praktiske for dette arbeidet.Ida er rådgiver underveis og holder kontakten varm. 
Sak LJ 24-2013. Vedlikehold og oppdatering av infoskilter langs Ljanselva.  
Leif og Sverre i samspill med Lars Evan påtar seg forslag til tekst og oppsetting av 6 nye 
skilter. Enighet om at teksten må være kortfattet. 
Sak LJ 25-2013 Bunndyr og fisk i Oslos elver.  
Foredrag og evt. befaring i regi av LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) 
på Tøyen som ble foreslått 27 aug. kl. 14.30, ble avlyst. Ida vil ta kontakt med Dir. Svein 
Jacob Saltveit i september for å få en ny dato. Oslo Elveforum kan evt. få delta ved årets 
registrering av bunndyr og fisk i Alnaelva og Frognervassdraget i september 2013. 
Miljøprosjekt Ljanselva melder seg interessert i å delta med følgende: Arne Lunde, Rune Bille 
Rørvik og Hjalmar Eide. Vi innbyr også en naturfaglærer fra hver av skolene Kastellet, 
Lambertseter vgs, Natur vgs, Groruddalen og Holmlia skole til å delta. Hvis ikke dette lar seg 
gjennomføre, kan det være behov for kurs for miljølærere i dette faget. 
Sak LJ 26-2013 Arrangementer/elvevandringer høsten 2013. 
* Elvevandring med Rotary Nordstrand er fastsatt til mandag 26.august 2013 med oppmøte 
ved Ljabru Hovedgård kl.17.00. 
* Tur til Korpås-Olsens sted er fastsatt til 21 sept 2013 med oppmøte kl 14.00 ved Sagstua 
med vafler og avgang derfra kl 15.00. Åse Julsvik er turleder, Arne Lunde assisterer og Leif 
Bertnes kontakter Ole Opsahl for at han blir med. Turen er en del av Bydelsdagene på 
Nordstrand. 
* DNT turene går 29 og 30.okt. 2013. 
* Sagstua ble besøkt av 5 klasser fra Mortensrud og Stenbråten skoler 17 og 18.juni 2013. 
Tor og Trine orienterte om stedets kulturhistorie. 
Sak LJ 27-2013 Elverusken, Ljanselva 2013: 
Erfaring tilsier at gjennomføring av elveryddingen bør følges tettere opp fra vår side. Vi må 
legge opp en plan for gjennomføring av oppfølging for våren 2014. Vi bør møte gruppene på 
skolene for å oppmuntre og orientere. 
Sak LJ-28-2013 Uteområdet ved Sagstua. 
En flott ny tretrapp på oversiden av Sagstua ble satt opp i sommer av Sverre, Arne og Leif. 
Sak LJ- 29-2013 Møte med Bymiljøetaten tirs. 27 aug. 2013 v/Emilie Agnæss 
Viktig møte hvor følgende saker skal tas opp: Leiekontrakt Sagstua, Utfartsparkeringsplassen, 
Fjerning av vegetasjon langs breddene på Sagdammen, Informasjonstavle og Kart over 
Ljanselva Miljøpark. Sverre har skrevet et utførlig notat med tekst og bilder. 
Sak LJ-30-2013 Ammoniakkutslipp i Gjersrudbekken 
I desember 2012 ble det oppdaget et Ammoniakkutslpp i Gjersrudbekken av ansatte i 
Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo. Utslippet skjedde da en sjåfør som kjørte på oppdrag 
for kjemikalieleverandøren Brenntag AS, tømte en restmengde 25 prosent ammoniakkløsning 
i en overløpskum på Klemetsrudanlegget. Resultat: Alt liv er nå dødt fra Klemetsrud til 
Fiskevollen. Dette er en alvorlig sak som ble omtalt i NRK i uke 33 (12-18 aug) 
Vi ønsker å trekke inn Kjetil Lønborg Jensen fra Bymiljøetaten. Vi ber om nytt møte med 
EGE. Hjalmar Eide ønsker å flytte ørret fra Ljanselva ovenfor Hauketo til Gjersrudbekken. 
Et fond er ønsket for å kunne gi økonomisk støtte når uhell inntreffer ved en elv eller bekk, 
slik at midlene kan brukes til rehabilitering så fort som mulig etter et utslipp. 
Sak LJ-31-2013 Økonomisk status 
Leif redegjorde for dagens økonomiske status.  
VIKTIG: vi må fokusere på å søke om midler der vi ser vi kan. 
I.E.H 23.08.2013 
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postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo 
e: ljanselva@osloelveforum.no     org.nr. 997 867 815        www.osloelveforum.no  org.nr. 983 350 313  
V i  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå-grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand.  
                                    

                  

Referat fra møte på Sagstua 22. okt. 2013 kl. 17.00  
Til stede: Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Lars-Evan Petterson, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 
Informasjon til Hjalmar Eide og Rune Bille Rørvik  
 

 1. okt. ble det avholdt en minnestund ved den nylagede benken oppsatt ved 
Sagdammen fra elvevenner i Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum.  
Ca 40 personer møtte opp. Personer fra samarbeidende grupper som etater i Oslo 
kommune, bydeler, politiske partier, elvegrupper og Tor Holtan-Hartwigs familie 
var tilstede ved markeringen. Oslo Elveforums leder Ida F.T. klippet snor på 
benken som er utført av Sverre Samuelsen med hjelp fra Arne Lunde og Leif 
Bertnes i Miljøprosjekt Ljanselva. Runar Ovesen hilste fra Oslo kommune.  

 

 
Sak  Ansvar 
LJ 33-2013 Referat fra møtet 22 aug. 2013, utsendt tidligere. Godkjent.  

 
LJ 34-2013 Referater og rapporter 

 - Byggesaker mv ved elv og bekk mv. 
• Fuglekikkerplattform ved Gjersrudtjern – Vi prioriterer ikke saken da det 

blir for krevende for oss å følge opp nå.  
• Lambertseterbekken – bekkeinntak i boliger v/Munkerudkleiva 20-22 – 

Ida E. skal få tak i informasjon  i VAV 
• Nordstrandveien 127 er tilsalgs. Den ligger umiddelbart vest for veibrua 

ved Skulleruddumpa. PBE opplyser at tomten er uregulert, men at vernet 
av Ljanselva gjelder. Vi foreslår at den kan reguleres til P-plass for 
Leirskallen Flerbrukshall. Sverre sender forslag til PBE og Bydel 
Nordstrand om dette. 

 
 
 
Arne  
 
Trine 
 
 
 
 
Sverre 

LJ 35-2013 Prosjekter /Arbeidsområder 
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. 

Befaring med Leif B, Arne L. og Ida H. ble gjort 25 sept. Befaring og 
møte med Liv Jorunn Eriksen, Turid Aas fra vellet, Tore Burud og Arne, 
Leif, Trine (delvis) og Ida fra oss, ble gjennomført 23 okt.  

• Kontakten til Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva.  
• Evaluering av elvevandring for innvandrere – Leif har ikke fått 

tilbakemelding fra Voksenopplæringen vedr. evalueringen. Leif ønsker 
at vi bør trekke oss fra opplæringen ute. Vi er for få. Skolen selv kan evt. 
be oss komme til undervisningstime for å orientere. Evt. at skolen selv 
ber om tur med orientering. Vi lar opplegget bero til vi har mulighet til å 
gjennomføre  - evt. skolen tar mer ansvar for opplegget.  

• Vi ønsker å satse mer på å gi elve-/ryddeinfo til de skolene vi har 
Ruskenavtale med.  

• Turstien gjennom Leirskallen. Vi har kr 10 000,-. Leif og Sverre har tatt 
en befaring som ikke tilsier ytterligere rekkverk ved stien i området 
lenger mot vest.  

• Nye Lusetjern  - Tilbudsforespørsel utarb. i samspill med oss, sendes av 
Tharan Fergus til  VAV-konsulent i denne uken (uke 43). Tilbudet ber 
om ferdig anbudsbeskrivelse levert 14 juni 2014.   

 
 
Liv Jorunn 
 
 
Leif 
 
 
 
 
Trine 
 
Leif / Trine 
 
Leif / 
Sverre 
 
 
Ida 

LJ 36-2013 Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen.  
Bekymringsmelding fra Vidar Johnsen på Klemetsrud (tlf 93843084) vedr. deponi 
ved Myrerbekken knyttet til Follobanen. Arne og Ida orienterte om sakene. 
Åsland skal utvides betraktelig som riggområde for boringen av dobbeltspor Oslo 
– Ski. All massen skal legges i dalsøkk nord for Holstad gård. Det vil også 
fungere som produksjonssted for alt utstyr i forb. med tunnellbyggingen.  
Myrerbekken i området legges i rør. I tillegg skal det nedgraves en høyspentkabel 

 
 
 
 
Ida E./Arne 



fra Klemetsrud Trafost.- under E6 og videre mellom E6 og Myrerbekken frem til 
ny Trafost. ved Åsland.  I samme område legger nå VAV en vannledning til 
Åsland.  
Ida har snakket med og mailet informasjonskonsulent i Jernbaneverket,  Kathrine 
Kielland og orientert om vår bekymring om evt. forurenset vann i 
Gjersrudsvassdraget.  

LJ 37-2013 Status for infoskilter. Sverre har laget en fullstendig liste over eksisterende og 
planlagte skilt  - sted og område langs Ljanselva. Skilt vil bli satt opp suksessivt 
etter ferdigstilling og behov. Sverre har tatt kontakt med  Michaela Ferbar i PBL 
for å få et nytt kartgrunnlag til elvekartet vårt.   

 
 
Sverre /Leif 

LJ 38-2013 Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) 
Foredrag, befaring ved elver og registrering av bunndyr og fisk ved gitte 
vassdrag: Tid, sted og hvem som kan bli med blir avklart – ønske fra skoler og 
naturfaglærere i tillegg til  representanter fra elvegrupper. Foredraget er utsatt til 
våren /sommer 2014. Dir. Saltveit i LFI er orientert.  

 
 
Ida E. 

LJ 39-2013 Arrangementer/elvevandringer  
26. aug. : Elvevandring med Rotary Nordstrand fra Ljabru Hovedgård til Sagstua. 
Er gjennomført. 
21. sept : Tur til Korpås-Olsens sted som ledd i bydelsdagene på Nordstrand ledet 
av Åse Julsvik og Arne Lunde (referert i Nordstrands Blad 26. sept.) er 
gjennomført.  
Søn. 27 okt. Vandring med Alnaelvas venner fra Hauketo ned Liadalen kl.13.00.  
Tirs.29. og ons. 30. okt. : DNT-turer med salg av kaffe og vafler på Sagstua.  
Vi kan forvente 50 – 60 personer begge dager.  

 

LJ 40-2013 Elverusken, Ljanselva 2014  
Det må gjennomføres som vanlig oppfølging av skoler, vel og borettslag til våren.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   

 
 
Leif /Trine 

LJ 41-2013 Drift av Sagstua inne og ute. Ute fungerer vedlikeholdet greit. Inne bør det tas 
opp at enkelte legger igjen leker og huset brukes kanskje vel mye til 
inneaktiviteter. Leif tar kontakt direkte med bestyrer av hver enkelt barnehage.  

 
Leif 

LJ 42-2013 Møte med Bymiljøetaten v/Emilie Agnæss 
• Vi fikk 16 okt. mail fra Emilie Agnæss. Det er på det rene at Sagstua ligger i 

marka og vi må derfor ta kontakt med Skog og landskapsavd. på Rustadsaga 
vedr. det vi tok opp med henne på møtet.  

• Når det gjelder leieavtalen for Sagstua, kontaktes Torbjørn Fuglestad.  
• Vedr. P-plass og vedlikehold /snømåking og evt. Vegetasjonsfjerning ved 

dammen, må vi ta kontakt med Bjørn Samuelsen. Ida E. tar kontakt.  
• Vedr. kartgrunnlag for kartet vårt tar Sverre kontakt (se sak LJ 37)  

 
 
 
Leif /Trine 

LJ 43-2013 24. sept. 2013  ble 74 stk. bekkeørret flyttet fra Ljanselva til Gjersrudbekken  
som følge av ammoniakkutslipp fra Energigjenvinningsetaten (EGE) i desember 
2012. Flytting av fisk ble ledet av Hjalmar Eide fra NJFF. Tillatelse var gitt av 
Bymiljøetaten. (Det er også gitt tillatelse fra Fylkesmannen til å flytte noen 
gytemodne sjøørret fra nedre del av Ljanselva til Gjersrudbekken senere i 
oktober. ) Øvrige som var med i elva med elektroutstyr: Ruben (biolog) - og Lars 
fra EGE. Med bøtter langs elva: Fra Miljøprosjekt Ljanselva: Ida Elisabeth, Leif 
B, Arne L,  Lars Evan og Trine Johnsen. Fra EGE (i tillegg til Lars): Cecilie 
Bjørnethun og Jannicke Bjerkås . 
Flyttingen av fisk ble referert både i Nordstrands Blad 26. sept. og i NRK 
Østlandssendingen radio og TV allerede den 24. sept.  
EGE er politianmeldt for forurensing av Fylkesmannen. EGE vil trolig gi 
frivillighetsmidler til Miljøprosjekt Ljanselva og hjelpe til med fiskeforbedrende 
tiltak som fisketrapp på Hauketo.  
Fond mot forurensning  
Vi ønsker at det skal etableres et offentlig/privat fond og strategier med formål å 
bidra til hurtigvirkende beredskap og generelle biotopforbedringer i tillegg til 
allmenn informasjon om vern av elver og bekker i Oslo. Saken vil også bli tatt 
opp i Samarbeidsforum for vassdrag (Sa-Fo-Va) der Oslo Elveforum møter 
etatene i Oslo kommune. Saken vil også bli drøftet på Oslo Elveforums høstmøte 
26 nov.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trine 



LJ 44-2013 Økonomisk status   
Økonomien er rimelig god. Frist for søknad  om Frivillighetsmidler er  April 
2014. Sparebanksstiftelsen har frist 15 februar for tema kunst, kultur, 
kulturminner og historie og 15 sept. for friluftsliv, naturkunnskap, nærmiljø, idrett 
og lek. 

 
 
Leif 

LJ 45-2013 Tors fremtidsvisjoner  - gjennomgang (Utdrag Årsmelding 2012) 
NB: Disse prioriteringer blir fremholdt i forbindelse med kommunens revisjon av  
OBS : Denne saken ble bestemt tatt opp på et eget STRATEGIMØTE  satt til tirs 
12 nov. Kl 16.45  

 
 
alle 

LJ 46-2013 Eventuelt : 
Statens vegvesen er i ferd med å flytte rundkjøring ved Klemetsrud mot 
vestlig utløp av Gjersrudbekken ved Gjersrudtjern. Kjetil Lønborg Jensen i 
BYM ble kontaktet og han mente vi burde ta kontakt for å informere om 
forurensningsfare. I tillegg til at Gjersrudtjern har et bunnlag med 
tidl.forurensninger fra Grønmo, er massene rundt tjernet ustabile. Ida fikk snakket 
med og sendt mail til prosjektleder Henrik Olimb om vår bekymring vedr.risiko 
for forurensing av vassdraget. Det vil bli bygget en rense /-bremse- dam i forb. 
med veivann på stedet. 

 
 
 
 
 
 
Ida 

   
 
2013-12-09  Ida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   tilsluttet 
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Referat fra møte på Sagstua 10. des. 2013  
Tilstede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef,  

Lars-Evan Petterson, Åse Julsvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Rune Bille Rørvik  
 

 Møtet startet med Julegrøt sammen med de som kunne komme av våre mange 
medhjelpere :        Toril Syversen og Bjørn Søland og Britt Høyer Grimnes 

 

 
Sak  Ansvar 

LJ 47-2013 Referat fra møtet 22 okt. 2013 gjennomgått og godkjent.  
 

LJ 48-2013 Referater og rapporter 
Byggesaker mv ved elv og bekk mv. 
• Nordstrandveien 127 er tilsalgs. Brev er sendt til PBE og Bydel Nordstrand 

og vi må følge opp saken. 

 
 
Sverre 

LJ 49-2013 Prosjekter /Arbeidsområder 
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. Har Liv 

Jorunn Eriksen funnet mer ut av adkomst?  
• Kontakt til Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva.  
• Lileng vil fullføre arbeider ved Prinsdalsbekken innenfor rammen av de 

avtalte kr. 70.000. 
• Elvevandring for innvandrere – Leif har laget rapport for 2013. Vi ønsker at 

Voksenopplæringen tar ansvar for opplegget.  
• Turstien gjennom Leirskallen. De kr 10 000,-. bes overført til neste år. 

Rekkverk ved stien er ikke nødvendig men gangplankene må festes. 
• ØX vil reparere trapp i Urskogen – men fokuserer sin innsats inne i marka. 
• Nye Lusetjern  - Tilbudsforespørsel er sendt ut nå i desember.   

 
Ida/ Liv 
Jorunn 
Leif 
Leif 
 
Leif 
Leif 
 
Leif 
 
Ida 

LJ 50-2013 Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen.  
Vi venter på henvendelse fra Jernbaneverket for møte med mer info. 

 
Ida E./Arne 

LJ 51-2013 Status for infoskilter. Sverre har laget en fullstendig liste over eksisterende og 
planlagte skilt langs Ljanselva. Skilt vil bli satt opp suksessivt etter ferdigstilling 
og behov. Sverre har tatt utgangspunkt i vårt Miljøparkkart og oppdatert dette. 
(Kartgrunnlag fra Bymiljøetaten og VAV er dessverre ikke tilfredsstillende.)  
Nytt kart er lagt ut på hjemmesiden. 

 
 
Sverre /Leif 
 
Sverre 

LJ 52-2013 Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) 
Foredraget er utsatt til våren /sommeren 2014.   

 
Ida E. 

LJ 53-2013 Arrangementer/elvevandringer  
26. aug. : Elvevandring med Rotary Nordstrand fra Ljabru Hovedgård til Sagstua. 
7 deltagere. 
21. sept : Tur til Korpås-Olsens sted 7 deltagere. 
Søn. 27 okt. Vandring med Alnaelvas venner fra Hauketo ned Liadalen. 11 delt. 
Tirs.29. og ons. 30. okt. : DNT-turer med salg av kaffe og vafler på Sagstua.  
Totalt 160 deltagere.  
Søndag 16. januar 2014 kl 12-15: Ake- og hestedag på Sagstua 

 
 
 
 
 
 
 
Trine 

LJ 54-2013 Elverusken, Ljanselva 2014  
Det må gjennomføres som vanlig oppfølging av skoler, vel og borettslag til våren.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides i januar.   

 
 
Leif /Trine 

LJ 55-2013 Drift av Sagstua inne og ute. Ute fungerer vedlikeholdet greit. Inne bør det tas 
opp at enkelte legger igjen leker og huset brukes kanskje vel mye til 
inneaktiviteter. Leif tar kontakt direkte med bestyrer av hver enkelt barnehage.  

 
Leif 

LJ 56-2013 Møte med Bymiljøetaten v/Emilie Agnæss 
• Når det gjelder leieavtalen for Sagstua kontaktes Torbjørn Fuglestad.   

 
Leif /Trine 

LJ 57-2013 Fond mot forurensning  
Oppfølgning i Sa-Fo-Va  

 
Trine 



LJ 58-2013 Stillested nær ved elva oppstrøms Mossevei- kulverten. Vi søker midler fra 
Bydelen pga.Vaktmesterkompaniets overslag 

 
Leif 

LJ 59-2013 Kontakt med bydelene. Vi presenterte vårt arbeid for Bydel Nordstrand på 
bydelsutvalgmøte 21 nov. Vi må gjøre tilsvarende for de to andre bydelene . 

Trine 

LJ 60-2013 Rustad idrettslag skal bygge nytt idrettsbygg og arena ved Skullerud 
1 m. hevning av sletta på begge sider av elva. Alle som kan bør stille på møte på 
Skullerudstua 8 jan. kl. 18.00. Frist for uttalelser 2 dager senere. 

 
alle 

LJ 61-2013 Tors fremtidsvisjoner  - gjennomgang  
• Merking /rydding av stier nord for elva fra Ljabrubakken forbi 

Munkerudsaga til VVS-bru når sneen har gått.  
• Møte med Oslofjordens Friluftsråd vedr. Digital side – undervisning. 

 
Sverre 
 
Ida 

   
 
2013-12-14  Ida  
 
 
 


