
                                                                          Årsberetning 2021 

 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. 

Organisasjon: 
Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) har +15 aktive deltakere (ingen betalende medlemmer). 
Styret består av Trine Johnsen (leder), Leif Bertnes (økonomi) og Sverre Samuelsen (sekr.). 

Aktiviteter/turer/befaringer:  
6 allmøter. (Koronaen har ført til at noen møter har vært holdt utendørs, noen som nettmøter.) 
Vinterdag måtte avlyses. Skole- og barnehagetreff. Terrengløp-innkomst på Sagstua. Guidet 
vandring med tema natur og kultur + fuglekassesnekring og soppkontroll (Friluftslivets uke). 
Befaringer med BYM. Måtte dessverre avlyse fugletittelyttetur. 
Ved arr. har vi hatt salg av saft/kaffe/te og vafler. 
FaceBook: Ljanselva Miljøpark, 607 følgere. Hjemmeside: osloelveforum.no/Ljanselva. 
Møter med politikere 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.   
Dugnader: Elverydding. Flere ”smådugnader” – stadig noe å ta tak i langs vassdraget. 
Påvirket rydding i slalombakken i Liadalen. 
Økonomi: Et lite overskudd også i 2021.  
Sagstua (eies av Oslo kommune og driftes av MiLja): Stua er benyttet 147 dager. Herav 133 
barnehagebesøk og noen skolebesøk. Jevnlig vedlikehold av hus (malt vestveggen) og uthus, 
skigard og uteområder. Ljåslått og hestebeite. 
Turveier/stier: Busker fjernet, murer frem i dagen. Klopper, stier og merking vedlikeholdes. 
Skilt/info:  Vedlikeholdt. Tagging fjernet. Bedre merking ”løpende”. «Ny» turguide trykket. 
Artikkel om «Østkantens Amazonas i «Kongeveien». 
”Elvens liv”: Jevnlig oppfølgning av vannmengde og -kvalitet. Bekymringsmeldinger sendt. 
Salting av veier forurenser - vannmålinger gjort. Fiskedød ved Skullerud - pga. 
slamutslipp(?). Fiskelivet observeres bl.a. med tanke på faunapassasje (fisketrapp) ved 
Hauketo (støttet av Energigjenvinningsetaten). Bunndyrrapport for Ljanselva laget. 
DNA-analyse av fisk. Fossekall-kasser montert ved elven - en bebodd. 
  

Prioriterte tiltak det (fortsatt) arbeides med - eller er avsluttet i år (A.): 
o «Klasserom i friluft» - opplysningstavler ved OleBjørns plass. 
o Skoleprosjekt med lærere. 
o Ljabru ElvePark: Aktiv promotering av våre ønsker om park og gangveier/-bro. 
o Gangvei (E9) langs Ljabruveien (det gamle elveløpet) og undergang under jernbanen.  
o Turvei/sti langs vestsiden av Prinsdalsbekken. ifm flytting av plattform ved Hauketo st. 
o Turvei/sti videre langs Prinsdalsbekken sydover til Lerdalsbroen. 
o Turvei E9-del vest for Stenbråtveien. Hengebro nord i ”Urskogen”.  
o Bedre vern av naturen langs elven. Hindre byggetillatelser og inngrep. 
o Lusetjern – prosjekt for å gjenskape bekken. 
o Nordstrandveien 125/127: Vi har fremmet forslag om parkdrag langs elven.  
o «Få elven frem i lyset» – rydding av partier langs elven. 
o Kanadagullris-fjerning. 
o Follobanen – vi passer på Ljanselvvassdraget. 
o Vannmåler ved Skullerud.  
o Froskedam ved Leirskallen «tørrlagt»? 
A.  Ekebergbanen i bro over Ljanselva til Hauketo er skrinlagt.          Nordstrand, 2022-01-24

http://osloelveforum.no

