Østensjøvannets Venner

Årsmøte i Østensjøvannets Venner
Oppsal samfunnshus, 29. mars 2011, kl. 18.30
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2) ÅRSBERETNING 23.03.2010 – 29.03.2011
STYRET
Leder:
Amund Kveim
Styremedlemmer:
Finn Arnt Gulbrandsen (nestleder)
Leif-Dan Birkemoe (regnskapsfører)
Audun Brekke Skrindo
Eirik Wærner
Jo Frisch
Tore Nesbakken (sekretær)
Varamedlemmer:
Bjørn-A. Christensson
Johan Mollatt
Liv Sommer Holmen
Paul Fekjær

Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter og ett styreseminar. Det høye antall styremøter
gjenspeiler et nytt aktivt år. Selv om fjernvarmesaken er avsluttet, har andre utbyggingssaker ved
Miljøparken kommet til og krevd vår oppmerksomhet. Problemene rundt vannstand og
vannstandsregulering har krevd mye arbeid og denne saken vil følge oss inn i neste styreperiode.
Svært mye ressurser er i perioden brukt på skjøtsel og landskapspleie, med rydding av
Bekkasinmyra som det store prosjektet. Arbeidet med etablering av et våtmarkssenter ble startet
opp i vinter og vil bli en hovedoppgave i tiden framover.

ADMINISTRATIVT ARBEID
Foreningen disponerer møtelokaler i Grisehuset/Stallen på Abildsø gård og lager i sidebygningen
på Bakkehavn. Leif-Dan Birkemoe har vært foreningens regnskapsfører og Tore Nesbakken har
vært sekretær. Eirik Wærner har hatt ansvar for medlemsregisteret. Liv Sommer Holmen har hatt
ansvar for velkomstpakker til nye medlemmer. Audun Brekke Skrindo administrerer
hjemmesiden.
MEDLEMMER
Foreningen har 1818 private
hovedmedlemmer og 910 familiemedlemmer. I
tillegg kommer firma- og
organisasjonsmedlemmer slik at totalt
medlemstall er 2765. Det foregår stadige
utskiftinger i medlemsmasen. Nye medlemmer
verves i forbindelse med våre arrangementer,
via hjemmesiden og ved utplassering av
vervebrosjyrer på flere steder i bydelen.
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AKTIVITETER
23.03.2010
Årsmøte. Etter de ordinære årsmøtesakene var det foredrag ved fuglefotografen
Ketil Knudsen med tema ”100 fuglearter ved Østensjøvannet i ord og bilder”.
25.04.2010
09.05.2010
27.05.2010
06.06.2010
13.06.2010
27.08.2010
29.08.2010
12.09.2010
26.09.2010
12.10.2010
16.11.2010
13.03.2011

Bekkevandring langs Bølerbekken
Vårens fugletur ved vannet
Vi ser på trær – vandring øst for vannet
Bydelsdagen
Insektsafari
Flaggermusnatt i samarbeid med NZF Flaggermusgruppen
Østensjødagen på Bakkehavn
Vandring i Rognerudskogen
Høstens fugletur ved vannet
Glimt fra Abildsøs historie – foredrag ved Reidar Brevik
Norsk natur - farvel? - foredrag ved Sigmund Hågvar
Minna Wetlesen-dagen

ØKONOMI
Foreningens økonomi til ordinær drift er tilfredsstillende, så lenge større prosjekter dekkes av
spesielle midler. I 2010 mottok foreningen kr 43.000 i driftsstøtte fra Oslo kommune, utbetalt
gjennom Friluftsetaten. Under budsjettforliket for 2011, bevilget bystyret høsten 2010 kr 100.000
som driftstilskudd for kalenderåret 2011. Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) mottok vi
kr 250.000 til etablering av Våtmarksenter. Disse midlene vil bli disponert i 2011. Fra FMOA har
foreningen videre mottatt kr 20.000 til kartlegging av mose og lav i Østensjøområdet miljøpark og
kr 15.000 til rydding av Bakkasinmyra. Fra Lions Østensjø har foreningen mottatt kr 10.000.
Denne støtten er benyttet til innkjøp av ryddemaskin. Vi har videre mottatt driftstøtte på kr 7.500
fra NVE. Dette i forbindelse med et seminar om åpning av vassdrag hvor foreningen holdt
foredrag.

Etter søknad mottok foreningen kompensasjon for merverdiavgift fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
med kr 17.539. Foreningen er registrert som mottaker av Grasrotmidler fra Norsk Tipping.
Tilskuddet herfra utgjør etterhvert et ikke ubetydelig beløp og var siste år på kr 29.695.

Kontingentinngangen har vært kr 190.337, noe ned i forhold til 2009 som skyldes at purring på
skyldig kontingent ikke ble gjennomført. Annonseinntektene fra Sothøna oppveier ikke
kostnadene forbundet med utgivelsen. Medlemskontingenten bidrar derfor i høy grad til å dekke
disse kostnadene.
Produksjon og salg av almanakk er ikke videreført, slik at denne post er tatt ut av foreningens
virksomhet. Årsaken til denne beslutning er både bortfall av salgskanaler og lavere etterspørsel.

Foreningens egenkapital er god og fastrentekontoen på kr 668.149 er avsatt som et
“skjøtselsfond” til bruk i spesielle situasjoner. I 2007 ble halve Vadedammen rehabilitert i
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samarbeid med Friluftsetaten. Foreningens andel var
kr 200.000. Den resterende halvdel av Vadedammen
forutsettes rehabilitert i løpet av et par år. Det
nødvendiggjør at foreningen har midler til å møte en
slik utfordring. Det er også andre prosjekter
foreningen vil være engasjert i – først og fremst
knyttet til skjøtsel og rehabilitering - og som kan
fremskynde behovet for kontingentøkning dersom
bidrag og støtte ikke oppnås i samsvar med de
foreliggende oppgaver.

Regnskap 2010 og revisjonsberetning følger som eget
dokument.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), Oslo
og Omland Friluftsråd
(OOF), og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for
Nordre Skøyen Hovedgård. Leif-Dan Birkemoe representerer ØVV i OE’s
styringsgruppe.
Amund Kveim leder Østensjø Friluftsutvalg og er medlem i Østensjø Kulturråd
Undervisningsopplegg utarbeidet for 4. og 7. klassetrinn benyttes av
skolene i området.

Abildsø skole har adoptert en strekning langs vannet som ledd i Oslo Elveforums
elveadopsjonsprogram og det ble arrangert et miniseminar med rektorer og lærere i området 8.
mars 2011.
Foreningen har et godt samarbeid med Østensjø historielag, bl.a. om vandringer og
Østensjø lokalhistoriske bilder. Av gjennomførte samarbeidsprosjekter kan vi vise til Østensjø
kulturkart (2007) og Østensjø kunstkart (2009). Kartene er tilgjengelig på Deichmanske bibliotek.
Foreningen har jevnlig kontakt med Friluftsetaten (FRI), Vann- og avløpsetaten (VAV),
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) Miljøvernavdelingen og Byantikvaren.

Det har vært avholdt en rekke møter og kontakter med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens
naturoppsyn (SNO), Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten, Idrettsetaten, Byantikvaren, Østensjø
bydelsutvalg, m.m.
I november deltok Amund Kveim og Finn Gulbrandsen på et seminar i Trondheim arrangert av
Direktoratet for Naturforvaltning og NVE. Temaet var elverestaurering og foreningen presenterte
sine erfaringer fra restaureringsarbeidet ved Østensjøvannet..
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Foreningen har fått mange oppslag i Nordstrands Blad og Aften. Den nære kontakten med
Nordstrands Blad har resultert i en artikkelserie hvor viktige temaer fra Østensjøområdet
Miljøpark blir tatt opp. Den første av minimum 11 artikler sto på trykk 14. mars og de øvrige vil
komme fortløpende i avisens mandagsutgave utover våren. En slik artikkelserie er en ypperlig
anledning til å formidle kunnskap fra Østensjøområdet til lokalbefolkningen, og styret setter
meget stor pris på dette samarbeidet med Nordstrands Blad.
Våre hjemmesider har svært mange besøk hver dag og benyttes mye av bl.a. skoler i området.
Audun Brekke Skrindo fungerer som nettsideredaktør. Det er etablert en automatisk visning av
Norsk Ornitologisk Forenings løpende observasjoner fra området. En tilsvarende kobling mot
artsobservasjoner.no når det gjelder øvrige dyregrupper er fortsatt under planlegging.
SOTHØNA OG BREVDUA
Det er sendt ut to nummer (39 og 40) av Sothøna og to nummer av Brevdua. Redaksjonen i
Sothøna har bestått av Leif-Dan Birkemoe, Amund Kveim, Tore Nesbakken og Audun Brekke
Skrindo. Fra nr. 39 har firmaet Loud and Clear stått for design og layout. Sothøna distribueres til
alle hovedmedlemmer samt til en rekke offentlige instanser.

FORVALTNING, SKJØTSEL OG REHABILITERING
Bystyret har verken for 2010 eller 2011 bevilget ekstra midler til å iverksette større tiltak i henhold
til forvaltnings- og skjøtselsplanene, noe foreningen har tatt opp både med Friluftsetaten og
Byrådet. Innenfor sine ordinære budsjettrammer har Friluftsetaten gjennomført slått av områdene
ved og nord for Vadedammen, Sjøli-enga og området nord for Bølerbekkens nedre del. I tillegg
må nevnes oppryddingen etter stormen i sommer hvor flere trær brakk og blokkerte turveien.

Elever fra prosjekt SkoleGård på Abildsø gård har
deltatt i kulturlandskapsskjøtsel, og Østensjø
Rotary har videreført sitt arbeid med rydding av
vegetasjon i og rundt Brenneriruinen.

Kulturlandskapsprosjektet med sauebeite på
Bakkehavn ble videreført på tredje året med slipp
av sauer i mai 2010 innenfor et område som i løpet
av høsten 2007 og våren 2008 ble inngjerdet til
formålet. I noen uker beitet det også hest innenfor
samme området. Prosjektet er planlagt videreført
også i 2011. Takk til Havnehagan Friluftsbarnehage
og Abildsø bo- og rehabiliteringssenter som har
bidratt med tilsyn.

I 2010 ble det sammen med Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, Miljøvernavdelingen, vedtatt en plan
Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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for rydding av et felt på Bekkasinmyra, et område vest for turveien på østsiden av Østensjøvannet,
litt sør for Ulsrudbekken. Bekkasinmyra inngår i forvaltningsplanen som et mulig beiteområde for
storfe. Arbeidet ble satt i gang høsten 2010 og fortsatte på vinteren 2011. Området kan beskrives
som tett gråseljekratt, vokst opp etter at gårdsdriften med dyr opphørte på Østensjø gård på 1950tallet og anlegg av turveien på 1960-tallet. Arbeidet med ryddingen er blitt utført av
pensjonistgruppa i Østensjøvannets Venner. I tillegg er det gjennomført flere store dugnader. Her
har en rekke frivillige stilt opp og foreningen ØX har bidratt med egne dugnader. Nordstrand
Blad var medarrangør. Mer enn 500 dugnadstimer er nedlagt. Bekkasinmyra inngår i det området
som Eiendoms- og byfornyelsesetaten for et par år siden overtok fra grunneieren på Østensjø
gård. Planen er i første omgang å sette ut to stykker storfe i samarbeid med Beitegruppen i Norges
Vel.

Pensjonistgruppa har også - etter befaring med Fylkesmannen - ryddet en kanaløy på østsiden av
Østensjøvannet for kratt (påbegynt i 2009) som et forsøk på å etablere et nytt hekkeområde for
hettemåker. Statens naturoppsyn medvirket i arbeidet med både innsats og redskap. For å åpne
kulturlandskapet sør for Bakkehavntoppen ble det høsten 2010 utført skjøtselsarbeid etter
anvisning fra Friluftsetaten.

Arbeidet med fjerning av fremmede plantearter i Østensjøområdet miljøpark i samarbeid med
Friluftsetaten fortsatte også sommeren 2010. Østensjøvannets Venner konsentrerte seg særlig om
russekål og kanadagullris, mens Friluftsetaten har tatt seg av parkslirekne, kjempespringfrø og
kjempebjørnekjeks.

FUGLETELLING
Det ble sett 128 fuglearter ved Østensjøvannet i 2010. Nok et godt år omtrent på nivå med 2009.
Ytterligere en ny art for vannet; nummer 222 i rekken, er svarthalespove som var på besøk den 23.
mai. Ett knoppsvanepar gjennomførte vellykket hekking, og 4 unger kom seg på vingene sammen
med foreldrene. I tiden rundt 20. august var store mengder hvitkinngås på besøk, mer enn 1.000
individer ble registrert. Senhøstes ble det observert svært mange svaner på vannet: 14
knoppsvaner den 24. november og hele 32 sangsvaner 26. november. Dette er uvanlig høye tall for
Østensjøvannet.

ØSTENSJØ LOKALHISTORISKE BILDER
Bildebasen på internett er et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner, Østensjø
historielag og Deichmanske bibliotek. 2 000-3 000 bilder er nå registrert, katalogisert og gjort
tilgjengelige for allmennheten. For å finne bildene vil det enkleste være å gå til ØVV’s
hjemmeside som har direkte link til basen Østensjø lokalhistoriske bilder. Ellers er nettadressen
for søk etter bilder: http://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/samsok-bilder?pid=31593. Denne
adressen fører til “Samsøk i Oslos bildebaser” og man kan derfor søke opp bilder i alle
bildebasene tilknyttet Deichman.

Oslo byarkiv og Oslo Museum har etablert en nettportal, www.oslobilder.no, som ble åpnet 3.
mars 2010. Antall bilder ved oppstart var ca. 50.000, men det er til sammen om lag 1,5 millioner
Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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bilder tilgjenglig som venter på digitalisering. Allerede nå er det en god del bilder som
omfatter Østensjøvannet, men trolig langt flere kommer til etter hvert. I løpet av 2011 er det
planer om å kunne foreta samsøk i nettportalen oslobilder.no og bildebasene tilknyttet
Deichmann.

KUNSTGRESSBANER
Spredning av miljøfarlig gummigranulat som følge av vinterbrøyting på Rustad kunstgressbane
skapte stor medieoppmerksomhet da Idrettsetaten truet med vinterstengning. Det ble fra enkelte
hold antydet at foreningen hadde en idrettsfiendtlig holdning, og at idrettens interesser var
viktigere enn miljøhensyn. Utfallet ble imidlertid at brøyting i fremtiden skal gjennomføres uten
at masser føres ut i naturen og at det i bystyret ble bevilget midler til utskiftning av
gummigranulatet til et dekke som sies å være noe bedre miljømessig sett.

Det er igangsatt arbeid med en ny kunstgressbane på Manglerud. Foreningen har stilt seg negativ
til prosjektet idet det tydelig har fremkommet at dette bare er en del av et ønske om storstilt
utbygging i og omkring miljøparken. Det er tatt initiativ overfor bydelen om at det bør søkes å få
til en helhetlig vurdering av området Manglerud skole/Manglerud idrettspark.

VANNSTAND OG VANNKVALITET
Østensjøvannet har de siste årene hatt en ugunstig utvikling med hensyn til vannstand og
vannstandsvariasjon. En konsekvens av dette er tilbakevendende flomvannstand som er skadelig
både for fugl som hekker i vannkanten, turveiene og for erosjonsutsatt våtmark, øyer og bredder. I
2010 ble det gjennomført en del strakstiltak, blant annet ble vannoverføringen fra Nøklevann
stoppet i den mest kritiske perioden. Dette, sammen med gunstig fordeling av nedbøren, gjorde at
situasjonen i 2010 var bedre enn de to foregående år.

På oppdrag fra Friluftsetaten leverte Norconsult i mars 2010 rapporten “Anbefalte tiltak for
bedring av vannregimet”. Rapporten anbefaler et nytt system for regulering av vannstand som kan
forhindre uønskede flomtopper, og Bystyret fulgte i høst opp med en bevilgning på 2011budsjettet slik at arbeidet med regulering av avløpet forhåpentlig kan begynne i løpet av 2011.

Det høye næringsinnholdet i vannet gjør at det lett kan oppstå oksygenmangel. I vinter, med tidlig
islegging og hele vannet isbelagt, har VAV utover vinteren målt meget lave oksygenverdier. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga derfor 25. februar VAV tillatelse for overføring av friskt
vann fra Nøklevann til Østensjøvannet.

PENSJONISTGRUPPEN
Pensjonistgruppen har opplevd en kraftig vitalisering og har nedlagt et formidabelt arbeid i 2010.
De har vært meget delaktige i de tidligere omtalte skjøtselsarbeider (Bakkehavn, Bekkesinmyra,
kanaløya). De har rensket opp i Østensjøbekken fra turveien og nordover til Granhekkveien og
vært aktive i fjerning av russekål og kanadagullris. De har også stått for mesteparten av arbeidet i
Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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forbindelse med flytting av vårt lager
fra stabburet på Nordre Østensjø
gård til Bakkehavn. Flere
medlemmer ønskes velkommen.

ANNET
Manglende vinterbrøyting på
turveiene har avstedkommet mye
kritikk fra publikum. Videre har
brøyting av Østensjøveien ført mye
forurenset snø inn i friområdene.

Boligbygging på ”Østensjøenga” (krysset Eterveien/Ytre ringvei) samt ny kirke på Bøler forventes
ferdigstilt i 2011. Arbeidene med boligbygging ved Høyenhall fabrikker forventes igangsatt
sommeren 2011.

NCC har et prosjekt som kalles Barnas byggeskole. I 2010 var barn fra Østensjø skole invitert til å
delta. Resultatet ble blant annet en bro over Østensjøbekken rett sør for Granhekkveien. Broa har
fått navnet Barnas bro.

I tilknytning til pensjonistgruppens opprensing i Østensjøbekken ble det også arrangert en
dugnad hvor de lokale beboere deltok og hvor bekkeløpet langs selve Granhekkveien ble rensket

Sykkelveien langs Østensjøveien er sluttført. Hvorvidt dette vil bety mindre sykkeltrafikk på
turveien langs østsiden av vannet gjenstår å se. Ny sykkelvei fra Living og nordover til
Abildsøkrysset er under planlegging. Statens Vegvesen har fremmet forslag om at traseen for
denne legges gjennom søndre del av Bjørnsenskogen og videre nordover til Abildsøkrysset langs
østsiden av skogen. Planforslaget som Plan- og bygningsetaten fremmet i høst, er i tråd med
forslagsstillers ønske. Bjørnsenskogen ligger i Østensjøvannets nedbørfelt og er dessuten et meget
viktig randområde til miljøparken. Foreningen er følgelig skeptisk til ethvert inngrep i dette
området, og i vår høringsuttalelse gikk vi imot forslaget og foreslo sykkelveien lagt i eksisterende
veibane langs Enebakkveien.

Foreningen startet i 2010 en kartlegging av insekter og mose/lav i miljøparken. Målet er å få en
oppdatert oversikt over forekomsten av rødlistearter i området. Eksperter på disse feltene er
engasjert for å utføre undersøkelsene og rapportere resultatene til foreningen. Kunnskap om
rødlistearter er viktig med tanke på å styrke vernestatusen for Østensjøområdet miljøpark, og det
kan bli aktuelt å gjennomføre tilsvarende undersøkelser også for andre organismegrupper.

Skolene i naboområdet til vannet gjennomførte i slutten av mai sin Ruskenaksjon. Følgende
skoler deltok: Abildsø, Bøler, Høyenhall, Manglerud, Oppsal, Rustad og Østensjø. Foreningen
Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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anser denne aksjonen som svært viktig, ikke minst fordi den bidrar til å skape bevissthet omkring
miljøvern hos elevene. I forbindelse med dugnaden deler derfor Østensjøvannet Venner ut sin
vandrepris, Miljøprisen, til en av skolene. I 2010 gikk denne prisen til Manglerud skole.

Det er gjennomført større rehabiliteringstiltak på hovedbygningen på Bakkehavn og på
drengestue og låve på Nordre Østensjø gård.

Et fugleskjul (”gjømsle”) planlegges nær utløpet av Smedbergbekken. Dette vil bli bekostet av
FMOA. Foreningen har deltatt i diskusjonene rundt utforming og plassering av dette.

Oslo Elveforum kunne 23. februar 2010 markere sitt tiårsjubileum. Forumet har gjennom årene
blitt en vesentlig påvirkningsfaktor når det gjelder å sette Oslos blågrønne korridorer mellom
Marka og fjorden på sakskartet i kommunal planlegging. Boka Blågrønn Hovedstad – Jubel og gråt
for Oslos elver og bekker – ble utgitt i forbindelse med jubileet og gir en oversikt over hva som er
oppnådd i løpet av de ti årene. Østensjøvannet har eget kapitel i sammenheng med de øvrige
vassdragene i Oslo. Boka er til salgs hos ØVV.

Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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Sak 3) Regnskap
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Sak 4) Innkomne forslag
Ingen saker er kommet styret i hende innen fristens utløp

Sak 5) Fastsettelse av kontingent 2010 – 2011
Styret foreslår en mindre økning av kontingenten for hovedmedlem fra kr 120,til kr 130,-. Nåværende kontingent for familiemedlemmer, foreninger og
bedrifter foreslås opprettholdt. Dette vil gi følgende satser:

Hovedmedlem:

Kr. 130,-

Familiemedlem:

Kr. 15,-

Foreninger:

Kr. 400,-

Bedrifter:

Kr. 800,-

Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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Sak 6) Valg

Valgkomitéens innstilling
2011 – 2012
Leder:
Amund Kveim

Gjenvalg

Styremedlemmer:
Finn Arnt Gulbrandsen

Gjenvalg

Audun Brekke Skrindo

Gjenvalg

Eirik Wærner

Gjenvalg

Tore Nesbakken

Gjenvalg

Leif-Dan Birkemoe

(Ikke på valg)

Jo Frisch

(Ikke på valg)

Varamedlemmer:
Jens Petter Homleid

Ny

Bjørn-A Christensson

Gjenvalg

Johan Mollatt

Gjenvalg

Paul Fekjær

Gjenvalg

Revisor:
BDO AS v/ statsautorisert revisor Knut Nyerrød - Gjenvalg

Valgkomité har vært:

Tore Nesbakken (leder), Gunnhild Riise, Laila Amundsen

Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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Årsberetning for årsmøtet 29. mars 2011

Sak 6) Valg, forts
Forslag til valgkomite for nest periode
Tore Nesbakken (gjenvalg)
Gunnhild Riise (gjenvalg)
Liv Sommer Holmen (ny)

Årsmøte i Østensjøvannets Venner 29. mars 2011
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