
                                                                          Årsberetning 2020 

 Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig gruppe som har vært i ak<vitet siden 1989.  
 Vi har som hovedmål å virke <l beste for elvemiljøet. Vernevedtaket (2003) er vår basis for arbeidet. 

Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) har rundt 15 ak<ve deltakere og har haH (kun) 4 styremøter i 2020.  
Koronasituasjonen har ført <l at høstens møter har vært holdt utendørs og 2 er avlyst. 
 Styret består av Trine Johnsen (leder), Leif Bertnes (økonomi) og Sverre Samuelsen (sekretær). 
”All” informasjon finner du på www.osloelveforum.no ⇒Ljanselva. 

Ak3viteter/turer/befaringer: Vinterdag med hester og aking. Skole- og barnehagetreff. Terrengløp-
innkomst på Sagstua. Guidet vandring om biologisk mangfold i FriluYslivets uke. Befaringer med BYM 
(turvei E9 og ny parkansvarlig). MåHe dessverre avlyse fugle<HelyHetur og fuglekassesnekring. 
Ved arrangementer har vi haH salg av saY/kaffe/te og vafler. Utdeling av turguiden vår (utg. 2018). 
FaceBook: Ljanselva Miljøpark, 416 følgere. Hjemmeside: osloelveforum.no -> Ljanselva. 
Møter med poli<kere og administrasjon i Nordstrand bydel. Godt samarbeid og årlige møter med 
Park- og byområdeansvarlig og vassdragskonsulent i Bymiljøetaten (BYM). Gode kontakter i VAV og 
PBe.  Møter med skoler og barnehager.  Promotert Hauketo ElvePark.  
Dugnader: Elverydding. Flere ”smådugnader” – stadig noe å ta tak i langs Ljanselvvassdraget. 
Økonomi: Overskudd også i 2020. Ny «Kjell H»-konto <l beste for trivsel langs elven. 
Årlig støHe <l Sagstua fra Bydelen (fra 2019) gir oss større muligheter.  
Sagstua (eies av Oslo kommune og driYes av MiLja): Stua er <l sammen benyHet i 144 dager. Herav  
106 barnehagebesøk og noen skolebesøk. Jevnlig vedlikehold av hus og uthus, skigard og uteområder.  
Uthus malt, doen reHet opp, liten gapahuk oppført i «skogen». Ny «tremur» mellom hus og uthus.  
Egen ljåslåH og hestebeite bidrar <l å vedlikeholde kulturlandskapet på Sagløkka. 
Turveier/s3er: Busker iernet, murer frem i dagen. Klopper, s<er og merking vedlikeholdes. 
Nye 5 lengder med planker i «urskogen». Klopp ved Engersbråt-lavvoen. 
Skilt: Noen nye, noen fornyet. ”Alle” vasket. Bedre merking med nye ”piler” og infokart er ”løpende”.  
”Elvens liv”: Jevnlig oppfølgning av vannmengde og -kvalitet. Bekymringsmeldinger sendt. 
Prosjekt for å måle fiskevandring ved hjelp av nyutviklet kamera. Fiskelivet observeres bl.a. med tanke 
på faunapassasje (fisketrapp) ved Hauketo, støHet av Energigjenvinningsetaten.  
Prioriterte 3ltak det (fortsaH) arbeides med: 
o Hauketo ElvePark: Ak<v promotering av våre ønsker om park og gangveier/-bro vest for Lja bru. 
o Gangvei fra Hauketo Park langs det gamle elveløpet og undergang under jernbanen vest for 

tunnelen (Turvei E9). Ljabru-trikken <l Hauketo «skrinlagt». 
o Turvei/s< forbi Hauketo st. langs vestsiden av Prinsdalsbekken. Flyjng av plakorm/elveløpet? 
o Turvei/s< videre langs Prinsdalsbekken sydover <l Lerdalsbroen. 
o Turvei E9-del vest for Stenbråtveien.  
o Hengebro nord i ”Urskogen”.  
o Lusetjern – prosjekt for å gjenskape bekken. 
o Nordstrandveien 125/127: Vi har fremmet forslag om parkdrag langs elven.  Bydelen støHer oss. 
o ”Få elven frem i lyset” – rydding av par<er langs elven. 
o Hestebeite ved Steinerbarnehagen. 
o Follobanen – vi passer på Ljanselvvassdraget. 
o Vannmåler ved Skullerud.                                                                                Nordstrand, 2021-03-02

http://osloelveforum.no

