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Årsmøte 29. mars 2017 

Oppsal samfunnshus, kl. 18.30 

(Foto: Leif-Dan Birkemo dersom ikke annet er nevnt. 
Forsidefoto: Audun Brekke Skrindo) 

 

 

ÅRSBERETNING 18.03.2016 – 29.03.2017 

STYRET 

Leder: 

Amund Kveim 

Styremedlemmer: 

Finn Arnt Gulbrandsen (nestleder) 
Leif-Dan Birkemoe 
Lise M Johansen 
Paul Fekjær 
Sigrun Antonsen (kasserer og regnskapsfører) 
Tore Nesbakken (sekretær) 

Varamedlemmer: 

Andreas Petter Jensen 
Eirik Wærner 
Randy Gunnar Lange 
Tiril Andersen 

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. 
 

Administrativt arbeid 

Sigrun Antonsen er kasserer/regnskapsfører. Leif-Dan Birkemoe har hovedansvar for arbeidet 
med Sothøna. Tore Nesbakken er sekretær. Bjørn Steensrud er ansvarlig for medlemsregisteret. 
Tidligere styremedlem Liv Sommer Holmen har hatt ansvar for velkomstpakker til nye 
medlemmer. Leif-Dan Birkemoe og Paul Fekjær administrerer hjemmesiden. Facebook-sidene 
styres av Paul Fekjær og Finn A. Gulbrandsen. 

Foreningen disponerer møtelokaler i Grisehuset/Stallen på Abildsø gård. Østensjøvannet 
våtmarkssenter er etablert i sidebygningen på Bakkehavn gård, og her har vi også rekvisita- 
lager. 

 
MEDLEMMER 

Foreningen har per 8. mars i år 2065 private hovedmedlemmer (2043 i fjor) og 878 
familiemedlemmer (861 i fjor), totalt 2943 private medlemmer (2904 i fjor). I tillegg kommer 

 
Østensjøvannets  Venner 
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32 bedrifts- og organisasjons-/foreningsmedlemmer (35 i fjor), slik at totalt medlemstall blir 
2975 (2839 i fjor). 

 

AKTIVITETER 

Følgende arrangementer er avholdt: 
 

06.03.2016 Gi dyrene et hjem – snekring av fuglekasser på Våtmarkssenteret 

17.03.2016 Årsmøte. Etter de ordinære årsmøtesakene holdt forfatteren av boka 

"Østmarka fra A til Å" Even Saugstad foredrag om Østmarka med tittelen 
"Til Østensjøvannets kilder" 

20.03.2016 Minna Wetlesen-dagen 

17.04.2016 Vandring – Bogerudmyra rundt 

24.04.2016 Gi dyrene et hjem – snekring av humlekasser på Våtmarkssenteret 

16.05.2016 Fugletur i samarbeid med NOF- Oslo og Akershus 

29.05.2016 Fuglenes dag og Bydelsdag-Østensjøvannet rundt 

26.08.2016 Flaggermusnatt i samarbeid med NZF Flaggermusgruppen 

11.09.2016 Østensjødagen og Fugletur i samarbeid med NOF- Oslo og Akershus 

02.10.2016 Gi dyrene et hjem – snekring av flaggermuskasser på Våtmarkssenteret 

 

Flere av arrangementene, f.eks. Bydelsdagen og Østensjødagen, er avholdt i samarbeid med 
Østensjø Husflidslag. 
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I tillegg til arrangementene listet over ble det i løpet av våren og høsten 2016 avholdt 11 
såkalte temadager hvor ØVV/Besøkssenter våtmark Oslo hadde en enkel stand ved vannet og 
informerte besøkende om naturtyper og dyreliv typisk for våtmarksområder. 

 

 
VÅTMARKSSENTERET PÅ BAKKEHAVN 

Senteret (Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet) ligger på Bakkehavn gård og inngår 
sammen med Lilleøyplassen naturhus på Fornebu i sammenslutningen Besøkssenter våtmark 
Oslo. Naturveileder er Toril Hasle. Senteret er i sitt femte driftsår godt etablert og har gjennom 
en avtale med Utdanningsetaten løpende undervisning for skoler fra hele Oslo. 
Undervisningsopplegg bl.a. om bunndyr og vinternatur, samt en stab av eksternt tilknyttede 
undervisere, har ført til stor pågang. Mer enn 5000 elever har fått undervisning her siste år. 

 

 
Styret i Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet har bestått av Amund Kveim (styreleder), 
Finn A. Gulbrandsen, Tore Nesbakken, alle fra Østensjøvannets Venner og Toril Hasle, 
prosjektleder og naturveileder. Varamedlem: Leif-Dan Birkemoe. 

 

 
Senteret har i samarbeid med foreningen avholdt en rekke markeringer ved vannet, der vi har 
tatt med oss teltet og informert om ulike naturverdier ved Østensjøvannet med vekt på våtmark. 

 

 
ØKONOMI 

I 2016 mottok foreningen kr 150.000 i driftsstøtte fra Oslo kommune, utbetalt gjennom 
Bymiljøetaten, divisjon Friluft. Denne støtten, sammen med medlemskontingentene, går til 
dekning av ordinær drift av foreningen. 

 

 
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) mottok vi etter søknad kr. 115 000 til skjøtsel på 
Bakkehavntoppen, skjøtsel i Østensjøvannet naturreservat og til hule eiker i Eikelunden. 
Skjøtsel omfatter slått og bekjempelse av fremmede plantearter i utvalgte naturtyper. 

 

 
Fra Miljødirektoratet har foreningen fått tildelt kr. 20 000 til bekjempelse av fremmede 
plantearter. 

 

 
Fra Bydel Østensjø ble foreningen tildelt etter søknad kr. 85 000 som tilskudd til drift og 
dugnadsarbeid. 

 

 
Etter søknad mottok foreningen kompensasjon for merverdiavgift fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 
med kr. 59 815 basert på 2015-regnskapet. Søknadsbeløpet ble avkortet med 23,66 %, likt med 
øvrige søkere. Kompensasjon til frivillige organisasjoner er avhengig av årlig avsetning på 
statsbudsjettet. 

 
 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping utgjorde kr. 41 777, som er kr. 9 774 mer enn i 2015. 
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I 2016 var kontingentinngangen fra medlemmer kr. 295 092. 
 
 
Foreningen mottok i 2016 gaver på tilsammen kr. 31 700. 

 

 
Inntekt fra medlemsmøter og arrangementer er i 2016 redusert i forhold til 2015. Årsaken er at 
det ikke har vært noen jazzkonsert i år. 

 

 
Utgiftene til foreningens medlemsinformasjon i Sothøna, Brevdua og hjemmesidene utgjorde 
kr. 197 515, en økning fra 2015. Årsak er økte utgifter til produksjon og forsendelser. 

 

 
Til våtmarkssenteret på Bakkehavn ble det i 2016 brukt kr. 12 513. Strøm og husleie kommer i 
tillegg. Besøkssenter våtmark Oslo v/SABIMA refunderer husleie for 2016 med kr. 20 000 noe 
som vil fremkomme i regnskapet for 2017. De totale etableringskostnadene fra 2011 til 2015 
er kommet opp i kr. 467 168. Restbeløpet på kr. 157 832 vil bli benyttet til fortsatt etablering 
og fremtidig virksomhet ved Besøkssenter våtmark Oslo. Arbeidsgiveransvaret for senterets 
naturforvalter er plassert hos SABIMA og driftes av prosjektmidler fra Miljødirektoratet. 

 
 

 
 

 
Høyere kostnadsforbruk de siste to år til kulturlandskapspleie, som i hovedsak er skjøtsel i 
Miljøparken, skyldes i stor grad innkjøp av nytt redskapsutstyr, men også et høyere 
aktivitetsnivå. Kostnader til administrasjon reflekterer også økt aktivitet. 
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Utkikksplattform på Oppsalskrenten fikk ikke tilslutning på årsmøtet til Oppsal terrassehus. 
 

 
Renteinntekten er i 2016 redusert med kr. 2 036 fra 2015 som følge av lavere rentesatser. 
Foreningens likvide midler som ikke skal anvendes på kort sikt er plassert på «Plasseringskonto 
Bedrift» som har gitt noe bedre rente enn på foreningens driftskonto. 

 
 

Foreningens egenkapital er tilfredsstillende og deler av «Plasseringskonto Bedrift» på 

kr. 2 357 672 er reservert til spesielle tiltak, bl.a. rehabilitering av den resterende halvdel av 
Vadedammen i samarbeid med Oslo kommune. Første halvdel ble rehabilitert i 2007. 
Foreningens andel den gang var kr. 400 000. Som nevnt er kr. 157 832 bundet til 
våtmarkssenteret. 

 

 
God likviditet setter foreningen i stand til på kort varsel å gripe inn i påkommende tilfeller der 
vi må vente på tiltak fra stat og kommune. Ved bygging av fugleskjulet i 2012 hadde foreningen 
mulighet til å forskuttere utbetalinger som senere ble overført fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Ved hjelp av foreningens tilskudd og statens bidrag ble anlegget realisert innenfor en 
tidsramme som var tilpasset forskriftene for naturreservatet. Lignende situasjon kan oppstå etter 
omlegging av turveien ved Abildsø-feltet. Veiomleggingen er kommunens prosjektdel i 
tilknytning til fugleskjulet. 

 
 

Regnskap 2016 og revisjonsberetning følger som eget dokument. 
 

 
UTBYGGING TRUER OMRÅDET 

En rekke utbyggingsprosjekt er for tiden under planlegging eller realisering rundt 
Østensjøvannet. Dette er noe vi ser mange steder i Oslo, men konsekvensene for natur- og 
miljøverdier er større i vår bydel. Det er planer i Låveveien ved Haakon Tveters vei, Oppsal 
sykehjem, Oppsal gård, Bøler gård, Eterfabrikken, Bogerudveien 15 og Bogerud senter. Videre 
planlegges det utvidelse av Østensjø og Rustad skole. På Manglerud planlegges det nytt bad og 
kjørevei inn i miljøparken rundt skolen og idrettshallene. Europaveien (E6) foreslås utvidet ved 
Bjørnsenskogen og Abildsømyra. Disse forslagene vil både hver for seg og samlet ha ulike 
negative konsekvenser for miljøparken. 

 

 
Østensjøvannets Venner har engasjert seg, til dels sterkt, i de fleste av disse sakene. Særlig 
forslaget om høyblokker på Eterfabrikktomten har medført mye arbeid og stort engasjement. 
Saken var så alvorlig at Fylkesmannen valgte å komme med innsigelser. Det er likevel all grunn 
til å frykte at utbygger kommer tilbake med et justert forslag. 

 

 
UTADRETTET VIRKSOMHET 

Foreningen står tilsluttet Oslo Elveforum (OE), som er en felles forening for alle vassdrag med 
elvegrupper (inkl. Østensjøvannet) i Oslo. Les mer om OE på www.osloelveforum.no. Leif-Dan 
Birkemoe har representert ØVV i styret til Oslo Elveforum. ØVV er også tilsluttet Oslo og 
Omland Friluftsråd (OOF) og er foreningsmedlem i Søndre Aker Historielag og Foreningen for 
Nordre Skøyen Hovedgård. 

http://www.osloelveforum.no/
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Foreningen er medlem av Rådgivende utvalg for Østensjøområdet miljøpark. Utvalget er i 
tillegg til ØVV sammensatt av representanter fra Bymiljøetaten (BYM), Vann- og avløpsetaten 
(VAV), Byantikvaren, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen, Østensjø bydel 
og eierne av Abildsø - og Østensjø gård. Utvalget behandler aktuelle saker som berører 
miljøparken. 

 
 

Amund Kveim er medlem av Østensjø Kulturutvalg. 
 

Foreningen har på regulær basis kontakt med Bymiljøetaten (divisjon Friluft og divisjon Idrett), 
Vann- og avløpsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) - Miljøvernavdelingen, 
Statens Naturoppsyn (SNO) og Byantikvaren. 

 

 
Amund Kveim er styreleder for Besøkssenter våtmark Oslo og Finn A. Gulbrandsen er 
styremedlem. 

 
 

Vi har et tett samarbeid med Østensjø Husflidslag i forbindelse med arrangementer. 
 

 
Vi har videre nært samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, om 
fugleekskursjoner, arrangementer og informasjonsvirksomhet, f.eks. informasjon om riktig 
mating av fugl. 

 

 
Besøkene på vår hjemmeside ligger på samme nivå som forrige år med 250-300 daglige eller 
rundt 95 000 årlige besøk. Hjemmesiden oppdateres ved jevnlig å legge ut aktuelle 
begivenheter. 

 

 
Sosiale medier 

FB-sidene våre har daglige besøk varierende mellom 3000 og 10000, med et snitt på ca. 5000 
daglige besøk. Antall "likes" på FB-sidene har nå passert 7000, dvs. en solid økning fra 4500 for 
ett år siden. FB-sidene styres av Paul Fekjær og Finn A. Gulbrandsen med god hjelp fra Tiril 
Andersen (tekst) og Lise Johansen (tekst). Svein Walther Hiis, Unni Fonneland, Jenny Helen 
Stillerud og Svenn Thørn bidrar med utlegging av bilder og annet. Leif-Dan Birkemoe og 
Amund Kveim har også bidratt med tekst, og en lang rekke fotografer har bidratt med bilder 
som har gjort det mulig å presentere artsmangfoldet ved vannet. 

 

 
SOTHØNA OG BREVDUA 

Det er sendt ut to nummer (51 og 52) av Sothøna og ett nummer av Brevdua. Redaksjonen i 
Sothøna har bestått av Leif-Dan Birkemoe (redaktør), Amund Kveim (ansvarlig redaktør), Audun 
Brekke Skrindo og Tore Nesbakken. Sothøna distribueres til alle hovedmedlemmer samt til en 
rekke private organisasjoner og offentlige instanser. 
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ELVEADOPSJON 

Følgende skoler er nå med i Oslo Elveforums elveadopsjonsprogram: Abildsø, Manglerud, 
Nøklevann, Oppsal, Rustad og Østensjø. Skolene har tatt på seg ansvar for sine bestemte 
områder og hele miljøparken er nå dekket. Dette samarbeidet med skolene i området er meget 
viktig med tanke på framtiden til naturreservatet og miljøparken. 

 

 
FORVALTNING, SKJØTSEL OG REHABILITERING 

Innenfor sine ordinære budsjettrammer har Bymiljøetaten gjennomført slått på Sjøli, Vassenga 
(området nord for Bølerbekken) og området i nord ved Slora. 

 

 
Bymiljøetaten har lagt om turveien langs tre-rekken på vestsiden av vannet. Arbeidet ble 
påbegynt i forrige beretnings-periode, og ble sluttført våren 2016. Foreningen er svært fornøyd 
med at omleggingen nå er realisert, og tiltaket vil ha mye å si for reetablering av vegetasjon 
langs bredden på vestsiden 

 

 
Fylkesmannen har finansiert slåtten på Bakkehavntoppen, Sjøli og Vassenga, skjøtsel i 
Eikelunden og fjerning av trær og kratt på Bogerudmyra. 

 

 
Arbeidet med rehabilitering av Langerudbekken rensepark startet i mars og ble avsluttet ved 
påsketider. Langerudbekken rensepark ble åpnet i august 2005 for å forbedre kvaliteten på 
vannet som renner ut i Bogerudmyra. Bekken ble etter hvert fylt opp med så stor mengde av 
sedimenter at den ikke lenger fungerte etter intensjonen. Bymiljøetaten gjennomførte prosjektet 
som foreningen i 2013 meldte inn som forslag til Vannområde Oslo via Oslo Elveforum. Det er 
meget positivt at prosjektet nå er realisert. 
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Bymiljøetaten har fornyet broene på Bogerudmyra og startet om arbeidet med å rehabilitere 
spuntingen, arbeider foreningen har bedt om å få i gang. 

 

 
Skjøtsel og rehabilitering: 

Østensjø Rotary har videreført sitt arbeid med rydding av vegetasjon i og rundt Brenneriruinen. 
Takk til Østensjø Rotary. 

 

 
Klasser fra elveadopsjonsskolene Rustad og Østensjø har fjernet fjorårets skudd i sine områder. 
Rustad skole på østsiden av Bogerudmyra, Østensjø skole på Bekkasinmyra. Her plukket de 
også høymol etter beitesesongen. Takk til adopsjonsskolene for vel utført arbeid. 

 

 

 

 
 

Traner passerer over vannet. Foto: Ellen Askum 

 

Kulturlandskapsprosjektet med sauebeite på Bakkehavn ble videreført på niende året på rad 
med slipp av sauer i slutten av juli. Prosjektet er planlagt videreført også i 2017. Takk til 
Havnehagan Friluftsbarnehage og Abildsø sykehjem som har bidratt med tilsyn. 
Østensjøvannets Venner har betalt leie av dyrene. Saueeier Lise N. Hartviksen fra Slattum 
leverte beitedyr som vanlig. 

For sjette året på rad ble storfebeiting gjennomført på Bekkasinmyra. To kalver og to voksne kyr 
av rasen Dexter ble satt ut i slutten av mai. De spiste fort opp gresset, og ble tatt hjem før 
sommerferien. I august ble en kalv og en voksen satt ut på beitet igjen. Dexter-kyrne var fra 
Svartskog og tilhørte Hilde Aukrust. Fylkesmannen betalte leie av dyr, og ØVV hadde ansvar for 
ettersyn av dyra. Beitepatruljen er en partner i dette beiteprosjektet hvis hensikt er å hindre 
gjengroing, samt at det er et hyggelig innslag for publikum. 

 

 
Befaringer med Fylkesmannen og BYM er gjennomført for å få oppdrag iht. skjøtselsplanen for 
naturreservatet og miljøparken. 
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Dugnadsgjengen i foreningen har utført skjøtsel og rehabilitering i følgende 
områder: 

 

EIKELUNDEN: 

Her fortsatte arbeidet med fristilling av gamle eiker. I tillegg har vi, etter ønske fra 
Fylkesmannen, fjernet en del andre løvtrær for å gi bunnsjiktet mer lys. Enga lengst i sør ble 
slått. 

SJØLI: 

I nord er det tynnet i overgangen mellom gressgangen og skogen. Hensikten har vært å lage en 
mykere overgang fra gressbakkene mot skogen. Bunnsjiktet vil samtidig få bedre lysforhold. 
Det er fjernet osp og skudd fra arbeidet året før. Det er laget siktlinjer slik at det nå blir god 
utsikt over vannet fra krakken i bakken fra syd opp mot Manglerud skole. 

BAKKEHAVNTOPPEN: 
 
 

 
 

På Bakkehavntoppen er det gjennomført slått for sjette år på rad og mer osp er blitt fjernet for å 
åpne opp landskapet ytterligere. De to siste årene har vi slått området to ganger årlig. 

For første gang var det merkbart mindre biomasse å frakte bort. Det opprinnelige preget på 
området kommer nå mer til syne. 

Både Eikelunden, Sjøli, Vassenga og Bakkehavntoppen tilhører gruppen ”Utvalgte 
naturtyper i Norge”, og det er viktig å holde disse i hevd. 

BEKKASINMYRA: 

Dugnadsgjengen har fjernet alt oppslag som ikke beitedyra tok i de to siste sesongene. 

BOGERUDMYRA: 

Det er fjernet oppslag rundt kjempestarrforekomsten. Her bidro også elever fra Rustad skole. I 
tillegg er trær og kratt rundt den rødlistete tuestarr- og rankstarr forekomsten fjernet. 

I henhold til forvaltningsplanen skal kratt og trær dekke ca. 30 % av myra. 

BOGERUDMYRA  ØST: 

Dugnadsgjengen bisto og veiledet elever da de fjernet fjorårsskudd rundt stautstarrbestanden på 
dette delarealet. 
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PÅSKEØYA VED BØLERBEKKEN: 

Øya er rehabilitert av dugnadsgjengen. Johan Mollatt har ledet dette arbeidet. 

TREREKKA VED ABILDSØFELTET: 

Siktlinjene: I åpningene er gress slått og skudd fjernet slik at sikten er opprettholdt. 

ØYENE: 

Vestsiden: Fjorårsskudd og noen flere trær er fjernet. 

Østsiden: Fjorårsskudd er fjernet fra øyene syd og nord for Bølerbekken. Dette er svært viktig 
for fuglearter som liker åpne hekkeplasser, spesielt for nøkkelarten hettemåke. 

Foreningen ØX har bidratt med solid arbeid på øyene med å fjerne fjorårsskudd m.m. Takk til 
ØX for vel utført arbeid. 

KVERNING OG BORTKJØRING AV FLIS OG KRATT: 
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Biomasse fra fjernet trevirke er i vesentlig grad kvernet og kjørt til Abildsø gård. Ansvarlige for 
skolehagen på Rustad skole har bidratt med å hente flis. Øvrig trevirke felt i Miljøparken er 
kjørt bort av dugnadsgjengen. 

 

  FREMMEDE ARTER 

Dugnadsgjengen, styremedlemmer og frivillige har fjernet russekål, hagelupin og kanadagullris. 
I alt er 280 timer nedlagt. En vesentlig del av disse timene – 120 timer – ble nedlagt av frivillige 
fra medieselskapet Discovery. Stor takk til Discovery. Vi ser stor fremgang i kampen mot 
kanadagulris. Hagelupin og russekål er fortsatt et problem. Forekomstene av kanadagullris og 
hagelupin skyldes i stor grad frø som spres fra planter som vokser i private hager. Vi oppfordrer 
hageeiere i nærområdet til miljøparken om ikke å dyrke disse plantene. 

 

  DUGNADSGJENGEN 

Dugnadsgjengens arbeidsutvalg består av Finn A. Gulbrandsen, Kjell Arne Maalø, Lise 
Johansen, Per Arne Holt og Johan Mollatt. Disse utarbeider arbeidsplaner for året. 

 

 
I alt er det nedlagt mer enn 2300 dugnadstimer i perioden mars 2016 til mars 2017. Takk til  
alle for meget god innsats i perioden. Vi har hatt et godt frammøte i perioden der mellom 12 og 
22 deltakere har møtt hver gang. Gjengen har vokst siste året, men det er fortsatt behov for flere 
deltakere. 

 

 
Takk også til SNO for et godt samarbeid i perioden, spesielt i forbindelse med bortkjøring av 
kvernet trevirke. 

 

RUSKENAKSJONEN 

Ruskenaksjonen gikk som i tidligere år med elever fra 4. klassene på adopsjonsskolene. 

I år var Rusken general Jan Hauger sammen med Østensjø skoles 4. klasser da de "rusket" i 
nordenden av vannet, noe elevene satte stor pris på. 

 
 

VANNSTAND OG VANNKVALITET 

Det nye vannreguleringssystemet ble etablert vinteren 2014-2015 og arbeidet er nå avsluttet. 
Det nye moderne systemet fjernstyres fra Vann- og avløpsetatens kontorer. Erfaringene er fortsatt 
at systemet teknisk sett fungerer, men også at rutinemessig rensing av fangristen er helt 
nødvendig. 

 

 
Også sommeren 2016 så vi noe oppvekst av alger og vasspest, men ikke i like stort omfang 
som sommeren 2015. 

 

 
FUGLEOBSERVASJONER I 2016 

Det er foreløpig rapportert inn 132 arter ved Østensjøvannet i 2016, men ikke alle er godkjente 
funn ennå. Dette forteller oss at vi nok engang har klart å holde rapporteringen av fugler ved 
vannet på et høyt nivå. De viktige fuglegruppene ender, riksefugler og vadere har fortsatt godt 
med registreringer, hvilket er gledelig. Knoppsvanene, som mange er opptatt av fikk fram unger, 
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og toppdykkerne så ut til å ha et helt 
vanlig år med hensyn på hekkesuksess. 
Av spesielle observasjoner kan nevnes 
at sivhauk, vandrefalk og to store 
traneflokker ble observert i høst, den 
sist flokken var på 42 traner. Av det mer 
artige innslaget er at lokalkjendisen, 
rustanda, fortsatt besøker stedet jevnlig. 

Svein Walter Hiis fikk tatt bilde av sivhauk. 

 
 
 

ØSTENSJØ LOKALHISTORISKE BILDER (ØLB) 

Bildebasen på internett er et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner, Østensjø 
historielag og Deichmanske bibliotek. Over 3 200 bilder er registrert, katalogisert og gjort 
tilgjengelige for allmennheten. ØLB er en av de 8 bildebasene som er knyttet til Deichmanske 
bibliotek som til sammen omfatter over 16 000 bilder. For å søke etter bilder anbefales ØVVs 
hjemmeside som har direkte link til basen ØLB: http://bildebaser.deichman.no/collections/ 
show/1. 

 

 
ØSTENSJØBEKKEN OG CHRISTINEDAL 

Riksantikvaren har i brev datert oktober 2016 vedtatt fredning av eiendommen Christinedal 
med hjemmel i lov om kulturminner. Arbeidet med fredningen ble satt i gang i oktober 2013. 

Det betyr at Harry Fetts vei 10, 12 og del av Østensjøveien 81 med hovedhus, «Den gule stue», 
arbeiderbolig og uthus/stallbygning, parkanlegg med frukthage, «Hamsuneika», mosaikk 
steinterrasse og Mølledammen nå er endelig fredet. Fredningen omfatter også eksisterende 
bekkeløp, broer og stier. Østensjøvannets Venner kan derfor notere at alle de innspill  
foreningen har fremmet i løpet av prosessen er tatt med, dvs. den delen av Østensjøbekken som 
ligger innenfor fredningsområdet og Mølledammen. Dermed er dyre- og plantelivet i dammen 
beskyttet. Eventuell fremtidig åpning av Østensjøbekken mellom Harry Fetts vei og 
fredningsområdet vil ikke være i strid med fredningen, bemerker Riksantikvaren. Det som 
gjenstår å se er om gjennomføringen av bystyrets vedtak 6. mars 2013, sak 62, om en blågrønn 
korridor fra Østensjøvannet til Alna Miljøpark vil berøre fredningsområdet. Riksantikvarens 
fredningsvedtak må ikke komme i konflikt med en slik sammenkobling. 

 

 
VANNOMRÅDE OSLO OG ØSTENSJØVANNET 

Østensjøvannet er en vannforekomst i Vannområde Oslo som sammen med flere andre 
vannområder utgjør Glomma vannregion. De fleste av byvassdragene i Oslo hører inn under 
Vannområde Oslo. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (også kalt vannforskriften) er det 
norske lovverket som skal ivareta alle krav stilt gjennom EUs vanndirektiv. Vannforskriften ligger 
til grunn for vannforvaltningsarbeidet i Vannområde Oslo. 

 

 
Formålet med vannforskriften er at man skal arbeide for å få "en mest mulig helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”. Videre skal forskriften «sikre at det 
utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte 
på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for 
dette arbeidet». 

http://bildebaser.deichman.no/collections/
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Østensjøvannets Venner har deltatt i dette arbeid gjennom Oslo Elveforum, og også som 
medlem av referansegruppen. Det er utarbeidet og oversendt en liste over tiltak vi mener bør 
gjennomføres for Østensjøvannet. Vannforvaltningsplanen ble godkjent i Klima- og 
Miljødepartementet 4. juli 2016. Oslo kommune er planmyndighet som skal sette av midler i 
de årlige budsjettprosesser og prioritere tiltakene. Vi vet ennå ikke hvilken effekt det vil ha for 
Østensjøvannet. For flere detaljer se: Lokal tiltaksanalyse for vannområde Oslo – 
www.vannportalen.no/Glomma. 

 

 
ANNET 

 

SKILTING OG MARKERINGSGJERDE 

Styret har skilting rundt vannet til stadig diskusjon. Det gjelder spesielt permanent skilting i 
henhold til bestemmelsene for naturreservatet, noe Fylkesmannen i Oslo og Akershus er 
ansvarlig for. I samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune og foreningen ble det satt opp 
et markeringsgjerde på utvalgte steder høsten 2016 for å synliggjøre reservatgrensene. På 
enkelte steder er det gitt tilgang til vannet. Dessverre ble gjerdet vandalisert enkelte steder på 
slutten av året, men utbedret etter kort tid. Opplysningsskilt med omtale av bestemte steder ved 
vannet har foreningen satt opp de senere år. Disse temaskiltene er i dårlig forfatning og vi 
jobber med å få byttet ut disse. 

 
 

 

http://www.vannportalen.no/Glomma

