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Til 
Adopsjonsskoler og velforeninger/boligsameier og 
interesserte elvevenner langs Ljanselv-vassdraget. 
 
VI VERNER OM OG RYDDER VASSDRAGET VÅRT  -  LJANSELVA MILJØPARK 
med Dalsbekken, Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken og Lusetjernbekken. 
  
MILJØDUGNAD   –   INFORMASJON   –   ”ELVERUSKEN” 
Ryddedugnadene gjennom flere år viser at vi på de fleste områder finner betydelig mindre 
mengder søppel enn tidligere. Dette er et gledelig resultat av langvarig innsats!  
Vi anbefaler nå at en tar med seg avfallet ut av området, gjerne til skolen.   
Tyngre avfall samles i plastsekker og plasseres ved nærmeste kjørbare turvei langs elva.  
Melding om behov for bortkjøring kan gis til Arne Lunde (se nederst).  
 
Tidspunkt og opplegg: Skolene bestemmer selv opplegg og tidspunkt for miljødugnaden 
som samordnes med kommunens øvrige Ruskenvirksomhet - i tiden frem til 15. mai.  
Vi regner med at skolene ordner med nødvendig ryddemateriell (plastsekker/-poser/-hansker). 
Spørsmål kan rettes til: Leif Bertnes (se nederst).  
 
Tilbakeblikk: Arbeidet med å bevare ”Ljanselva miljøpark – også for kommende generasjoner” -  har de 
siste år gitt fine resultater:  Sagdammen ved Skullerud ble fullført våren 2001.  Sagstua fra 1800-tallet er 
bygd opp igjen og tatt i bruk av barnehager og skoler som et opplevelses- og læringssenter. En merket 
kultursti fra Rustadsaga til sjøen er etablert. Og det største: Et område på ca 100 meter på begge sider av elva 
fra Rustadsaga til sjøen er vernet, dels som friområde, dels som naturvernområde (Oslo bystyre juni 2003).  
I 2004 ble det bygd et uthus ved Sagstua med bla frilufts- og undervisningsutstyr til gratis utlån. I 2005–2006 
bygde Kastellet og Rustad skoler en ekte Valdres-skigard og fra 2006 til 2011 er en del av Sagløkka-området - 
med god hjelp fra Nordstrand Rotary og ØX-gruppen - utviklet som beiteområde for hester - med sikte på å 
gjenvinne kulturlandskapet. Våre forhandlinger med kommunen og Kreftforeningen førte i 2016 til at det er 
blitt utfartsparkeringsplass nedenfor Sagstua. I 2017 ble Ole Bjørns Plass etablert som lekeareale med stokker 
og bord, samt en informasjonstavle om bydelsoriginalen som bodde her. Munkerud skole har bygget opp igjen 
en flott lavvo ved Engersbråten. Nye informasjonsskilt er satt opp langs hele Ljanselva.  
 
Elveadopsjon/”lokalt eierskap”: Fra 2007 er det som kjent inngått en avtale om elveadopsjon 
med skolene langs hele vassdraget. Etter kontakt med velforeninger og boligsameier har vi registrert 
at de er innstilt på å støtte opp om skolenes arbeid langs elva moralsk og praktisk. Dette anser vi som 
en æressak i vårt gode nærmiljø. (Se  Oversikt over adopsjonsområder på www.osloelveforum.no -> 
Ljanselva -> Elverusken/Rydding        NB! Vi ønsker oppdateringer på opplysningene.) 
Vi oppfordrer skoler og boligsameier til å samtenke om vern og rydding langs elva og også om 
andre praktiske, sosiale og kulturelle tiltak,  som f.eks. en felles ”historie”tur langs den merkede 
kulturstien, en tur i kveldsmørket, en tur til Sagstua.  
Fysiske tiltak må tas opp med Bymiljøetaten, gjerne via Miljøprosjekt Ljanselva. 
 
 Med hilsen, for Miljøprosjekt Ljanselva 
 
      Trine Johnsen              Arne Lunde                        Leif Bertnes     
         986 69 253                   975 78 494                     909 22 194 
 johnsen.trine@gmail.com                  arne@mortensrud.no             l-bertn@online.no  



 


