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Hva hi, Ostensisvannet,
Wsion eller virkelighet

Mang en gang har vi gdA rur rundt Ostensiovannet. Gledet oss over alle de opplevelser vi

nar jdtt, iat$ og ,rni. Hr, tpiller naturen pd alte sine strenger, og synger de flotteste
sanger.

Her vandrer vi omkrtng i et levende oppslagsverk Rett utenfor vdr egen stuedsr dpner det

seg en virlcelighet, en perle sd praktfutl, men ttuet og iforfOll, omringet fra alle knnter, men

allikevel yrende av liv.

Fugler, planter, vann" ftsh skog, dketmark og belcker, fortidsminner og gamle gdrder'

Et omrdde med nasjonale verneverdier, en hethet sd stor, med et innhold nesten uten

grenser tit gledefor alle i undemkningssammenheng heltfra barnehage- opp til universi'

letsnivd. Rikreasjonsomrddet med stor R og kulturtnndslupet med stor K Hele 104 for-
skjeltige fugtedrier er observert her vdren og sommeren pr; 1 718-91. En vilcttg

inditcntor pd verneverdien i omrddet.

5 kilometerfra Stortinget i Oslo by tigger et"stykke villmark" inneklemt og omringet av

cirka 150.000 menneiker. I snari 70 dr har man advart mot mer press og utbygging. 16. '

mai 1958 slcrev zoolog Hialmar Munthe-Kaas Lund'i Dagblndet: "Nd md Norge ta vare pd

7stensjwannet og di eiestdendefugletivet derfor det erfor sent!" Dette er 33 dr siddn,

og hvi har skjedi? INGENTING. Livet har gdtt sin gang og .Ostensiovannet har blitt

forsomt, forsoplet og nesten glemt.

I flere dr har OVV presset pd og hevdet at eneste mulige redning for Ostensiwannet er

stattig vern En ski-kketig ftedntngs- og fonaltningsplan som siber bdde det biologiske

^orgfoU og de lailturhitoriskefortidsminner. OVV presenterer derfor i hsst sin visjon
,,Ostensjovannet, et natur- og htltursenter" sltk at alte knn ta del i og fd se hvilke mulig-

heter somfinnes.

Oker presset og uforstanden og onsket om mer utnlttelse av omrddetfordi man mener at

her er detflott-d bo, nar det vakre Ostensjovannet - da vil naturens strenger bli ustemte.

Sangen vil stilne av og virketigheten blir en helt ennen enn de minner vi har om en topp-

dykker med sine unger Pd rYqgen.

Et vann er et speilbilde av landskapet omlaiig. Sammen danner vann og landslap en

uerstattelig helhet og bolig for det rike dyre- og plantelivet somfinnes her. Et manglfold vi er

en del av.

La oss hdpe at torsdagsblomsten som ble titdek OW 16. mai 1991 stdr som et symbol pd en

vibttg detieier ogforin sikkerfremtidfor "Ostensjovannet, et natur- og kultursenter" - il<ke

bari en visjon, men en virkelighet. OVVs lcrav om opprettholdelse av gieldende regulering

pd ,Abildso gdrd er i dag en realitet somfdr tverrpolitisk stotte i Oslo kommune.

En takk til Oslos politikere som nd synes d haforstdtt alvoret. Ballen er nd spilt over ttl

statlige myndigheter som har det endeltge ordet om verneplanenfor Ostensiwannet.

Tusen takkfor at du er medlem og ststter opp om OVV og dermed gior det mulig for oss d

kjempefiienfelles sak Mange gode opplevekesrtke turer rundt vannet snskes dere glle.

M ed mt t idv ennJ i g h i I s e n fra,
"  / t -

&
ErikDahsgaard

:
Leder



SelvaagbyggA/S ga opp
1 3- mai | 991 ble en merkedag i kampen for varig vem av Clstensjwannet med

omgivelser.^Da trakk servaagbygg titbake sin saknad om bygging av
boliger pd Abildso gfud. 4stensjwannets Venner noterer utfallet

som en meget viktig delseier og arbeider nd for fullt
tor en best mulig vemeplan for omrddet,

Selvaagbygg mitte srrekke vipen da det ble klart at
det ikke var hip om politisk flertall i bygningsrid og
bystyre for selskapets omstridte byggeplan.
Bygningsridet har ogsi awist Kirkevergens forslag
om urnelund pi Abildso-jordene, slik at de umiddel-
bare trusler om inngrep i omridet ni synes endelig
awerget. i

Dct var helt til det siste spesiell tvil om Hoyres
holdning, og bygningsridet ursatre byggesaken nok
en gang pi sitt mste 76. april for & giHoyretid til i
avklare sifi syn. Det endte med at en enstemmig
bystyregruppe gikk inn for i la gjeldende regulering
bli opprettholdt.

-Vemeinteressene har vunnet en viktig seier. Utfallet
var ogsi en seier for demokratiet, fordi denne saken
har vist at bredt folkelig engasjement og grundig
sakkunnskap kan fore fram i en politisk dragkamp,
sier OWs leder Erik Damsgaard til Sothona.

Ingen som har fulgt debatten om boligbygging ner
@stensjovannet, er i tvil om foreningens store
delaktighet i den bemerkelsesverdige seieren for
miljointeressene. Erik Damsgaard ble for eksempel
invitert som giest til NRK-Ostlandssendingen for 6
motta Ukas Blomst da saken var avklart.

Etter flere 6rs saksforberedelse og politisk nervekrig,
vedtok bygningsridet i mai folgende:

"Bygningsridet har lagt vekt pi Fylkesmannens og
Riksantikvarens begrunnelse for vem av nasjonale
og regionale verdier, og oppforilrer statlige
myndigheter til 6 avklare omridets verneverdi etter
egetlowerk."

-Dette betyr at det i Oslo er tverqpolitisk stotte til en
vaig vemelcsning av Ostensjovannet og omgivelsene,
pipeker Erik Damsgaard. Ostensjovannets Venner
har ikke lagt seg til hvile pi laurbrerene, men forbereder
en travel hsst der arbeidet foren mest mulig vanntett
verneplan vil sti sentralt sammen med ny innsats for
i redde boligmassen pi Abildso gird.

-En nasjonal Verneplan for vitmarker skal etter
planen vaere ferdig seinest i 1995. Vi menerdethaster
med i fatte prinsippvedtak om en slik plan der vem
avb6de Ostensjovannet, planter, dyr, kulturlandskap,
ikermark og bygningsmasse i omridet blir sliu fast
for all ettertid, sier Damsgaard.

Utkast til egen verneplan for Ostensjovannet er ne
sendt pi horing fra Direktoratet for naturforvaltning,
fsr saken blir oversendt Miljoverndepartementet.
Milj ovemm inister Thorbjom Bemtsen har si gnalisert
snske om 6 bidra til effektive verne- og frednings-
bestemmclser. Det er altsi hip om at vemeplanen
ikke vil samle stov i departementet unadig lenge.

OstensjovametsVerrrer
takker U ons for innsatsen

underRusken'9l!



Skutfende ffl utbedrer sine
kloakkledninger

Oslo vann- og avlopsverk (OUN er skuffet over responsen fra beboerne i
Ostensjobyen wtder &n omfattende rehabiliteringen av kloakklednings-
nettet iomrddet. Mens kommunen er iferd med i skifte ut store deler

av hovedledningene, har bare et fdtallfulgt oppfordringen
om d sjekke og utbeclre sti4hledningene.

f-ekke kloakkrsr fsrer til tilsig av neringssalter til
€l*ensjovannet, og dette er en av vannets verste
faurensningskilder. Mens OVA i lopet av hosten vil
fullfsre utbedring av hele ledningsnettet som ble lagt
i 1950- og 60-ira, sier prosjektleder Kjell Harald
Kopeng at interessen blant private beboere har vrert
eskillig dirligere enn etaten hadde ventet.

-Vi gjorde det klart gjennom en omfattende
informasjonsvirksomhet til beboeme i de aktuelle
qnridene at det kan vere av avgSorende betydning i
urbedre stikkledninger samtidig med hoved-
ledningene for effektivt 6 begrense tilsiget til
9srensjovannet. Men med noen hederlige unntak -

sorn blokkomridene pi Boler, har oppslutningen
yart svert beskjeden, sier Kopseng til Sothona.

Han etterlyser samsvar mellom teori og praksis i
ornrider der den folkelige viljen til i bevare
€hrensjovannet har kommet si sterkt til uttrykk, og
sier at alle Ostensjovann-venner i det minste borpise
I deres egne stikkledningerf ra bolig til hovedledning
er forskriftsmessig. Det er huseieres ansvar 6 holde
denne delen av ledningsnettet i orden, og kommunen 

''

lan i verste fall gripe inn med pilegg om oppgraving
qg uftedring der stikkledningene er for dirlige.

{g det blir atskillig mer kostbart enn i gjore dette i
sammenheng med den kommunale utbedringen, slik
si har invitert til, sier Kopseng.

llan er samtidig 6pen for at den kommunale etat kan
gire en bedre informasjons- og motiveringsjobb
orrerfor befolkningen, for 6 fi fontielse for at det
Ane er nok at kommunen utfarer sin del av
rrbedringen

-Pi grunn av politisk pltrytk gikk vi muligens fram
i raskeste laget i forhold til beboeme for i fi
ginnomfort utbedringene raskest mulig. Nir vi ni
rtel u for oss ledningsnettet i Manglerud-omridet,
qgrerlset av Ringveien, Enebakkveien og Plogveien,
lehi giore enda mer for i fi beboeme til i rehabilitere
ie sikkledninger samtidig, sier Kopseng.

OVA vil trolig gh i gang med 6 kartlegge
stikkledningenes tilstand fsr varsel om vire
rehabiliteringsarbeider sendes ut. Dette vil medfsre
at abonnentene fir bedre tid til i organisere sine
utbedringer parallelt med kommunens tiltak.

-Rehabiliteringen gir etter planen, men det er enni
for tidlig 6 gi noen fagmessig wrdering av hvilken
virkning dette arbeidet vil f i for 6 begrense lekkasjene
til Ostensjovannet og falgene for lirret'i vannet, sier
Kjell Harald Kopseng.

Fra Ostensjovannet gAr turen til

SKutterudstua

Selskapslokaler
Motelokaler
Catering

4 km godt skiltet gangvei.
Kaf6 Dusi

Garderober
Badstue
Badekulp

Apningstider Aret rundtl
Mandag til torsdag kl. 11-21
Fredag stengt
Lordag kl.  11-16
Sondag kl. 10-17

Skullerudstua Kaf6
Olaf Helsets vei 2, 0694 Oslo 6
Tlf .:29 8282



Verdens Naturfond avdeling Norge
Verdens Naturtond, World Wide Fund for Nature, World Wildlife Fund, Verdens

wllmarksfond, wE wwE - joda det kan virke noe foruirrende, Men de
fleste nikker gienkjennende ndr pandaen newtes.

Det kan nok virke rotete med et helt sett med navn.
Og det finnes de som setter et sporsmilstegn ved
riktigheten av navnebyttet i 1986, fra World Wildlife
Fund til World Wide Fund for Nature (si klarte man
da i beholde initialene WWF). Ja, enkelte nasjonale
avdelinger nektet 5 godta endringen og beholdt ordet
' 'wildlife' ' . Men endringen erni engang gjort, og den
reflekterer tross alt en viktig innholdsmessig
forandring nir det gjelder organisasjonens virkefelt.
Fra kun 6 fokusere-pi den enkelte art, arbeider
organisasjonen ni ogsi for en okologisk forsvarlig
forvaltning av naturressursene. Vi kan ikke bare
rope: nei, nei ikke rsrl - men mi ogsi arbeide for at
det ' 'rores' ' fomuftig. Og en slik erkjennelse ipnerfor
deltagelse pi en rekke nye omrider.

Startskuddet: Las Marismas
WWF Norge ble stiftet iI97I,ti 6r etter opprettelsen
av WWF Intemational. Her i Norge var det srerlig en
sak som "framprovoserte" dannelsen; vem av Las
Marismas, det kjente vitmarks-omridet i Sor-Spania.
Norske fugleinteresserte med Per Hsst i spissen
engasjerte seg i arbeidet med & beskytte dette omridet.
Bakgrunnen var omridets betydning for trekkfugler
vi kjenner fra Norge, bl.a. grigisa. I siu fsrste 6r
samlet WWF Norge inn hele 250 000 kroner for 6
redde et viktig overvintringsomride for grigjess.

Arbeidet med vem av dyrearter ble WWF Norges
viktigste arbeidsfelt ogsi i irene framover.I 7974
startet Prosjekt Hubro, melet var blant annet 6 ske
hubrobestanden pi Ostlandet. Det ble sat i gang
avlstasjoner for i ale opp hubroer som senere skulle
slippes trt i det fri. Til sammen ble det slupp etca. 520
fugler for prosjektet ble avslutrer i 1989. WWF
Norge har ogsi hatt/har prosjekter som tar for seg en
rekke andre truede dyrearter (hvitryggspett,
vandrefalk, havam, arfugl, nise, fjellrev, bjom, ulv
m.fl.)

To prosjekt-pakker
I 6r lanserer organisasjonen to prosjekt-pakker for i
konsentrere alle prosjekter under to hovedomrider.
Det dreier seg om "Sf,rbar kyst i Nord" og Norges
skog- og fjellomr6der. Forstnevnte ble lansert turdCr
et presseseminar pi Andenes i juli i 6r og omhandler
kystomredene nordover fra Stadt, Barentshavet og
Svalbard. Si lang er det igangsatt prosjekter bl.a. pi
lunde, hvitkinng6s, hval-safari og et informasjons-

6

Spekkltogger (Foto: Tiu Similci)

prosjekt pi Svalbard. Prosjekt-pakkene inneholder
ogsi detaljerte prosjekt-forslag som enda ikke er
startet. Noe av hensikten er nettopp 6 bruke disse
pakkene i arbeidet med 6 samle inn penger, kunne
framvise "ferdigsydde" prosjekter til potensielle
sponsorer.

Ovenfor norske myndigheter har WWF Norge
arbeidet mest innenvem av dyrearter og naturomrider.
Barskogsvern, nonsk oppfolging av CITES og andre
k'onvensjoner, endringer av viltloven osv. har vert
sentrale tema i WWF Norges arbeid de siste 6rene.
Disse sakene ble bl.a. tattopp i etmote medmiljovem-
ministeren i desember i fjor.

Internasj onale naturvernsaker
WWF Norge har engasjert seg i vem av de tropiske
skogene gjennom innsamlings- og informasjons-
kampanjer, og i kontakt med Verdensbanken, UD,
utenl andske naturvernorganisasj one r og re gi e ringer
osv. Over en halv million kroner er i lapet av det siste
6ret samlet inn til WWF-prosjekter i Den Sentral-
Afrikanske Republikk og pe Madagaskar. WWF
Norge har dessuten arbeidet med igangsetting av et
stone prosjekt pi Madagaskar, og har ni inne en
soknad om finansiering hos NORAD.

WWF International har sin styrke nettopp i 6 kunne
operere bide som prosjekt-organisasjon og dermed
fi egen erfarngfra arbeid i felt, og med informasjory'



?

lobbying. Denne kombinasjonen girtyngde i arbeidet
ovenfor myndighetene; W"WF vet hva de snakker
an. Tidligere sto organisasjonen bare pi ''ett bein",
det vil si dendrevkun medpenge-innsamling. Tanken
rar i samle inn penger i den rike verden for at de
stulle brukes (bl.a. av IUCN) pinaturvem-prosjekter
i rrviklingsland. Etter hvert har WWF ogsi tatt over
gftnnomforingen av mange prosjekter i uwiklings-
hnd, selv om en god del penger fortsatt kanaliseres
giannorn, elleri samarbeid med, andre organisasjoner.

Barn og ungdom
WWF Norge har en stor del av sin medlemsmasse
Hant barn og ungdom. I fjor ble det sendt ut materiell
Og bestillings-brosjyre til samtlige grunnskoler i
lerdet, noe som har gitt meget positiv respons.
Be*pvet for materiell om paturvern, og ikke minst
hformasjon om hvor Siikt materiell finnes, synes 6
rcre stor. Videre har WWFNorge nettopp utarbeidet
ea eget bameblad som distribueres til alle landets
skoler og alle ungdomsmedlemmer.

Pf, rett vei
WWFNorge harhatt en markert skningbide nirdet
gjelder medlemsmasse, finansiering av prosjekter,
kontakt med myndighetene og antall ansatte de siste
irene. Likevel erdet mye som gjenstir. Medlemmene
vire skullevi gjeme viet mer oppmerksomhet, og vi
arbeiderforen sterkere markering i media og ovenfor
myndigheter.

Men pi bakgrunn av at organisasjonen klarer seg
uten noen statlig stotte, mi man kunne si at mye er
gjon si langt, og at forholdene er lagt til rette for
utvikling av en enda mer slagkraftig naturvern-
organisasjon.

Trond Bshler
W-WF Norge

CITES = Convention on Intemstion^al Trade in
Endang ered Species (I nterrmsj onal konv ensj on om
handel med truede arter)
IUCN = International Unionfor the Conservation of
Nature (Internasjonal forbund for naturvern) .,

Visste du at:

- drengestua pi Sondre Astensja gird er fra
cirka 1800.

- den gule liven pi Ostensja gird ble reist i
l8l4 av J or gen Young - "Youngstorgets f ar".

- Sliaenga var hestejorde under krigen.

- Tyskeme okkuperte 1. etasje pi Abildso
gird, og eieme av huset skjulte en dsdsdsmt
polsk desertorpi lofteti samme hus ikrigens
siste uker.

Brann pa
SHttenga

Redag 12. apnl brst det ut gressbrann pi Slittenga.
Fbnrnene bredte seg hurtig, men Brarurvesenet var*
bldigvis svert raskt pi plass fsr ilden tok tak i
ErrE. Takket vere Brannvesenet ble en katastrofe
hanridet unngitt. *

E er positiw 6 registrere at befolkningen rundt
-cnsjol'annet er oppmerksomme og varsler de rette
brrserhurtig.

Nordiska
Forbundetfor
Kulturlandskap

Ostensjovannets Vennerhar meldt seg inn i Nordiska
Fortundet for Kulturlandskap hvis formil er i forsvare
de ga;nle kulturlandskapene. Lanskapet omkring
A".biJdso gird og Ostensjo gird ernettopp et gammelt
naturlandskap. Ann Norderhaug er en av to norske
styremedlemmer i NFFK. Hennes ektefelle er ikke
ukjente Magnar Norderhaug, daglig leder av World
Watch Institr.rte, avdeling Norden.

Wu



MittOstensjwann

En viktig del av narmilioet
Hanne og Knut Skram er nok kjente navn for de fleste av vdre lesere. En titen

presentasjon er kanskje ikke av veien likevel,

Hanne Skram er utdannet ved Alfttild Grimsgaards Ballettskote q i paris,
London og NewYork. Sofsf ved Den Norske Operas Battett fra df,ningen

lgig, premieredanser med marge store opwaver Ig&71. Hanne
Skram har drevet ballettskole pd SXoyendsen i I g dr.

Knut Skram er barytonsanger og ogse utdannet arkitekt. Han debuterte ved
Den Norske\Opera i 1964 og har siden sunget nermere S0 hovedroller
der' Skram har vert engasiert ved qn rebke ledende europeiske opera-

hus, bl.a i Munchen, Berlin, Hamburg, Nie og Firenze, Han har -
turnert i Japan og vert gjest bdde ved Arena di verona s

og ved Bolsjoj-teateret i Moskva. {'

''Kom og bli medrundt Ostensjovannet!,'
Dette harverlfast parole i virfamilie i
de over tlwe 6rene vi har bodd pi
Skoyenisen.

Og turen er alltid like herlig, til fots, pe
sykkel, med ski ellerskoyter. Iperioder
er vi svrert s5 flittige, mens det andre
ganger kan gi lenger mellom turene.
Men hele tiden er Ostensjovannet en
viktig del av nenniljoet virt. Det er fint
6falge 6rstidenes gang her, nir isen gdr
er det et kjert virtegn bide for fuglene
og oss andre, og like sikkert n&rmer
vinteren seg nir isen legger seg om
hssten igjen.

Det er ikke for mye sagt at Ostensjo-
vannet er med pi 6 hoyne livskvaliteten
for oss som bor her i omr6det. Vi er
svert takknernlige til styret i Ostensjo-
varulets Vennerfordet store arbeidet de
legger ned for 6 bevare denne perlen for
oss, og enda vikt igere; for vire
etterkommere.

LA OSS FORTSATT SLA RING
OM OSTENSIOVANNET !!!

Hanne og Knut Skranr



Ukentlige tellinger av fugl
ved Ostensievannet

Norsk Ornitologisk Forening (NOH avdeling Oslo q Akershus har satt i gang
ukentlig telling av fuglved Ostensjwannet. Undertegnede hu ansvaret

for at dette blir gjennomfsrl Tellingene shrtet den fsrste helgen i
mars og skalvare til stutten av dret.

lnitiativet ble tatt i samarbeid med Ostensjovannets
Venner, som snsket mer aktivitet av omitologer i
ornridet. Pi et mste ble det foreslitt at en god
begynnelse var i ha regelmess i ge tellinger i omridet.

Formilet med prosjektet er i danne seg et bilde av
fuglelivet i omridet*gieirnom et ir, og samtidig fi
data til i ha nok sammenlikningsgrunnlag med
tidligere 6r og kommende ir. Et resultat av
undersskelsen kan vrere i fremskaffe data som er
med pi i bisti med ridgivning av skjotselen.

Disse ukentlige tellingene blir primart utfsrl om
helgene, grytidlig om morgenen fsr den store
folkemasse harbegynt 6 benytte seg av rekreasjons-
mulighetene. Grunnen er at fuglene da er minst mulig
forstyrret av mennesker, og aktiviteten blant fuglene
er stsre. Man gir en runde rundt Bogerudmyra og
selve Ostensj svurret ved 6 benytte gangstiene i
ornridet. Dette mi selvsagt foregi pi en slik mite at
fuglene ikke blir forstyrret, og at annen natur heller
ikke blir belastet av aktiviteten.

I lopet av april, mai, juni og juli ble det ogsi utfort
tellinger i omridet omkring selve vitmarksomridet.
Da ville man prove 6 dekke mest mulig av
kulturlandskapet og skogsomridene.

Itan noterer ned det man observerer og summerer
antallet for hver enkelt art. Revirhevdende fugler
som syngende hanner skal ogsi registreres.
Hekkefunn registreres ogsi, men man oppsoker ikke
reiromridet, fordi fuglene skal fi den roen de trenger.
Samtlige arter telles, bide toppdykker og bydue for
I nevne et par eksempler. Grunnen til at man teller
.nersom grispurv og bydue erfori oppdage indisier
pi eventuelle bestandsvariasjoner blarrt disse artene
ogsa.

I alt 8 penoner deltar pi disse tellingene. Noen har
pbaet en eller flere helger pi kalenderen som de har
rsvar for. Andre kair ta ansvar for en helg pi kortere
r-arsel. Det er opp til den enkelte om hanlrun utfaler
cf lingen lardag eller sondag.

Anmll hekkende hettemikerble taksert 9. mai 1991.

NRK Ostlandssendingen var med og sendte et langt
innslag fra Ostensjovannet. Siste telling av hekkende
hettemikeparble foretatt i I97 4.D avardet i overkant
av 2200 par. Tellingen i mai ga1561. hekkende par.

Andre aktiviteter som taksering av hekkende
toppdykker, stokkand, toppand, sothsne, sivhone,
rorsanger og sivspurv hadde ogsi vert interessant 6
fi gjennomfsrt. Men det er sannsynlig dette mi
utsettes til senere 6r. Man har tross alt begrenset
fritid.

Det mi understrekes at dette prosjek$.vil vere si
enkelt det overhodet er mulig 6 ha det. A gSare
aktiviteter unodvendig kompliserte medforer bare
dirligere oppslutning og stoffe sjanse for at alt sklir
ut. Medde erfaringene man firmediretsundersskelse,
kan man eventueltjustere fremgangsmiten for senere
undersskelser.

Folk som har observasjoner fra tidligere 6r eller fra i
iroppfordres til isende dette til undertegnede (gjerne

viaQYY) . Disse observasjonene vil selvsagt ikke bli
benJttet i dette prosjektet. Men de vil vere viktige
ved eventuelle sammenligninger og for i fi et
helhetsinntrykk av fuglelivet i omridet. Slike data vil
vere med pi 6 danne grunnlag for en eventuell
framtidig rapport om fuglelivet her.

Fordelen med Ostensjovannet er at det eret eldorado
for fugl, omitologer og vanlige turgiere. Man lerer
seg fuglene 5 kjenne pi nert hold, og dessuten ligger
vannet inne i Oslo hvor potensialet for besskende er
hoJt. Derfor er det viktig 6 bevare dette vannet mest
mulig i sin naturlige form.

Knut Eie

NOF

16.8.91

Detaljert afisliste finner du pA side 25.



Ruskenaksion med Gamlehagen
og Epleblomsten barnehage

Barn fra Slemdal og Lamberseter msttes til felles innsats 24. mai l99l for et
"soppelfritt" Ostensjwann.lveren var stor da barna fikk utdelt ruskenposer og

plasthansker. Her skulle fuglene fi spasere omkring i "papirtri'natur.

Tjueitte barn og fem voksne motte opp og tok stoyproblematikkenoghistorienfragammeltavmed
Ostensjovannet n@rmere i oyensyn. Etter at kontakt ikermark og gamle bygninger.
var opprettet mellom de to bamehager ble iiritiativet
tatttilSblibedrekjentmedhverandre.Gamlehagen Med utgangspunkt i disse temaer satte Janne fra

barnehagehaddehatt0stensjovannetsomprosjektet Gamlehagen Barnehage i gang med prosjektet

helt 6r, og hva var vel mer naturlig enn at Eple- "Ostensjovannet".Etheltirtilende,fireirstiderog
blomstens bam fikkBe Ostensjovannet? Fsr rusken- forskjellige emner. Pi sine turer til Ostensjovannet

besokte bamehage-barna
bl.a. sitt "faste" tre og
kunne pi den miten lere
om hvordan nituren for-
andret seg etter irstidene.

4  ' '

Samletom "Rusken" gikk
bama til aksjon. Fra brua i
syd t i l  Bekkasinmyra
nedenfor Ostensjo gird
plukket de alt som fantes
av papir og sigarettsneiper.
I et rasende tempo gikk det
unna, for det som virkelig
var spennende var 6 fi se
pi alle fuglene, og ikke
minst de forskjellige kul-
lene med andunger.

Fsrst litt mat, og si gikk vi
av girde i samlet flokk.
For bama i Epleblomsten

var det ekstra spennende siden det var forste gang de
besskte Ostensjovannet. Iveren var ikke mindre da
de kom lopende og fortalte at de hadde sett et
kanadagisepar med hele 66 unger! Her passer
tydeligvis fuglene pi andres unger ogsi. Barn i lek,
ivrige etter iblikjent med hverandre, hoyt oglawog
intense med sine sporsmil. Ostensjovannet var
spennende! Vivarheldige medvreret, ogved i synge
for hverandre fikk vi slitt an den riktige tonen. En
ting er sikkert: Deue mi vi gjore til neste 6r ogsi.

For vire barn i fremtiden vil vi sikre Ostensjovannet
sa*men med vire bam i dag.

Tbkk for flott innsats den 24.mai 1991 !

aksjonen hadde AYY vert pi besok i begge bame-
hagene og presentert omridet, snakket med bama og
vist lysbilder. For bama i Epleblomsten var det
veldig spennende ettersom Astensja er et omride
som ligger langt utenfor deres egen bydel.

Natur- og miljovem engasjerer, og med iherdig inrxats
av fsrskolelererne var det morsomt og lererikt i
mste bama. Bide Gamlehagens og Epleblomstens
barn var f abelaktige til i huske de latinske navnenepi
stokkand, hettemike, sothsne og grigis. Asrcrsja-
vannet egner seg svrert godi som undervisnings- og
demonstrasjorsfelt. Det er et naturlig rekrutterings-
omride forbam og ungdom som interessererseg for
natur og mllja. Her vil man pi kort avstand kunne
studere dyre- og plantelivet, forurensnings- og

l 0



Sommerfest med basar
til inntekt for @stensj svannet

Epleblomsten barnehage samlet seg omkring
vaffelrore og tegnestifterfor i lage en sommerfestfor
foreldre og kjente. Det som kom inn pi salget av
kaker og lodd skulle gi tll 6YY's arbeid for vern av
Ostensjovannet.

Marianne og Erik fra AYY dro tidlig avgirde en
solrik junidag for 6 hjelpe til med basaren. Med seg
hadde de lysbilder fra Astersjovannet som de viste
barna. Det ble en spennende dag hvor man frisket opp
inntrykkene fra ' 'ruskenture n' ' 24 .mai.Mange spente
barn inntok plassene og klokken nermet seg basartid.
Hervarkaffe og saft, salg av vaflerog loddsalg med
flotte premier. Speruringen var stor hos ungene da de
voksne kom. Med glimt i oyet satte de i gang og
gjennomforte en flott basar - til inntekt for
Ostensjovannet. Spenningen var stornir Sigrid dagen
etterpi skulle fortelle hvor mye penger som hadde
kommet inn. En gledens telefon til Marianne og Erik
i@YY fortalte at ca. kr. 900,- var resultatet! Gjett om
Epleblomstene var stolte. Dette er penger som vil bli
oremerket innkjop av utstyr til i mile vannkyaliteten
med, slik at AYY til enhver tid kan kontrollere
vannet og bekkene rundt ZstensjovanneJi.
En stor takk til Epleblomsten barnehage for
den flotte innsatsen!

Hvavi vet om @stensisvannet
Hva vet vi egentlig om Ostensjsvannet? Med
Gamlehagen bamehage i spissen for "Prosjekt
Ostensjovannet" avsluttet de med en fantastisk
ustilling fra et helt 6r ved Ostensjsvannet. Fire
irstider i bilder og tekst, barnas egne tegninger og
inntrykk samt flotte fugler laget av pappmassj6. Her
kurure vi fi ta del i og lere en masse om virt
enestiende Ostensjovann, fortalt av barna selv.

Bamas egen bok "Hva vi vet om Ostensjovannet"
bb solgt og var et flott resultat av alle turerog temaer
Gamlehagen bamehage hadde vcrt gjennom i lopet
ru iret. Her hadde alle og enhver noe i laere, spesielt
& store. Om vi ikke klarer 6 lere oss noe om
Osrensjovannet og natur og milja, si bare se hva
Janne og Gamlehagens bam har klart 5 f i til ! En flott
insats for naturen og miljoet vflrt, ikke bare for
Osersjovannet. Og ikke minst, de voksne fir
nledning til 6 folge opp barnabg vise at de kan og vil
ll ansvar. s

Gratulerer Gamlehagen barnehage, med
cncstiende innsats og en flott utstilling!

w&K
ffimm
#57

#rq

ffitrsJm
k&fu$ffiy



@stensiovanneto et natur-
og kultursenter

Bevaring av helheten i 4stensjrcmrddet er helt avhengig av en
statlig verneplan som overhodet ikke gir rom for omreguleringer.

Hvis vi snsker et Ostensjovann i fremtiden mi vi
styrke og berike det, beskytte det biologiske mangfold
ogtilbydagens og kommende generasjoneretomride
som vi kan vere stolte av, og som vi snsker 6 veme
om i all fremtid.

Som mennesker er det vir plikt i bevare naruren og
miljoet. Presser vi pl og gjor den allerede hardt
pressede perlen Ostensjovannet mindre idag ved i
frarsve vannet dets lunger (ikermark og nerrneste
skogholt), ja da kan vi takke farvel til er av Norges
kanskje minste og vakreste urbane villmarksomrider.
Finnes det mange av dem?

Hva kan vi gSare? Etter flere 6r med hard jobbing for
Ostensjovannet ved 6 spre informasjon ble foreningen
Ostensjovannets Venner (AI.iV) fadt, og stiftelsen
Ostensjovannets Kulturfond en realitet.

En av OVV's visjoner har vrert et natur- og
kultursenter ved Ostensjovannet. Et sted hvor narur,
dyr og memesker kan motes til felles innsats. En

Astensja og Abildso gird i sin fineste stas med
innholdtil gledeforallmenheten. En storvisjon, men
uten visjoner for Ostensjsvannet - intet Ostensjovann
i fremtiden.

OW harj obbet i lengre tid med en ' ' reguleringsplan/
visjon" foromridetoghvordan de menerdetbestkan
brukes og vemes til alles beste. Skal man kunne
forsvare de beste tankerved en slik visjon mi det en
skikkelig forvaltning til. En oppfolging som tar
hensyn til de verdier helheten i omridet representerer.
Et ansikt utad som bringer informasjontil folk pi en
positiv mite, slik at alle vil vere med pi 6 beskytte
omridet. En solid grunnsten for holdningsskapende
arbeid.

En presentasj on av bYY' s visjon "@stensjavannet,
et natur- og kultursenter" vil bli vist hssten 1991. Et
dokument som vi hiper skal bidra til nysgjerrighet og
bred oppslutning blantneringslivet og og befolknngen
generelt. Hva med f.eks. en bondegird pi Ostensjo

OWs visjon:



gird? Etkultur- og miljovemhus piAbildso? Id€ene
og forslagene er mange, men det som er viktig er et
noye gjennomtenlct dokument som ogsi tar for seg
illustrasjoner, reguleringsbestemmelser og hensynet
ril forvaltningslover. Vern av Ostensjovannet er for
riden til behandling hos Direktoratet for Natur-
forvaltning for si videre i bli sendt til Miljo-
departementet og til slutt opp til Kongen i statsrid for
sradfestelse som vemeVfredet omride. Det er derfor
viktig at de bevegelser som blir foretatt er i trid med
forskrifter om vern og fredning.

En prosess frem til et ferdig ' 'natur- og kultursenter' '

er en tidkrevende oppgave. Forhastede slutninger i
dag kan vere meget negativt for omridet og det
biologiske mangfold i framtiden. Informasjonen om
Ostensjoomridet frem til i dag har vert mangelfull.
Slitasjen, erosjonen,_ fisking, loshunder og for-
urensningen forteller oss om problemer som trenger
grakstiltak Det ernsdvendig at departementet forstir
dvoret ni. I morgen er det for sent. AYY hkper at
visjonen "et natur- og kultursenter" vil bidra til i fi
fart i behandlingen og en avgjorelse som vil sikre en
t4'gg forvaltning av omridet.

La oss hipe at et fornuftig vedtak hos Kongen i
statsrid vil gi oss det Ostensjoomridet vi alle snsker
oss, slik at flest mulig kan fi oppleve den verdifulle
perlen Ostensjovannet er - til glede for nivarende og
kommende generasj oner.

Visste du at:

- ridyr observeres til stadighet rundt om i
Ostensjoomridet. KJOR FORSIKTIG! ! ! !

- det ni er hegre ved vannet. Gi stille og hold
skaqpt oye, si kanskje du ser en inni sivet.

- det ni er totalt 193 fuglearter observert ved
Ostensjovannet. Av disse er det hele 114 (!!)
som er totalfredet i henhold til Bem Konven-
sjonen som Norge har tiltredt.

- ribbungenes sveitehsvding, Audun Austan-
sjor, er den fsrste nevnte beboer av @stensjo
gird. Han ernevnt i Haakon Haakonsons saga.
Audun Austansjor falt i et slag ved. Mjosa i
kamp mot birkebeinerne i 2r 1221.

*

Skistselsplan-
gruppafor

Ostensienrannet
Skirselsplangruppa holder sine moter jevnlig og
diskuterer de mange oppgaver som stir for tur ved
Oscnsjovannet. Siden gruppa ble etablert i januar
rX) har Park og Idrettsvesenet plantet ca. 1000
rftlinger pi planteskolen. Disse skal plantes ut i
anridet h-osten '91. Videre har Vegvesenet fylt og
phnen ferdigvollen mot Ostensjoveien i Nordcnden
ar. r'annet.

Xcd ridcn til hjelp vil vi fi sc rcsultater av dct arbeid
rom bl i r  gjort .  I  Skjotselsplangruppa si t ter
Fp.esentanterf ra Park og Idrettsvesenet, MiljCIetaten
og Vannverket i Oslo kommune, botanisfr og
Zologisk museum ved. Universitetet i Oslo,
ttlurvernforbundet i Oslo og Akershu; og
ftensjovannets Venner. Denne gruppa skal funger€
n cr konsultatiW organ ved Ostensjovannet og skal
belttes dersom noe mi giores eller skjevheter
hreffer.

OS"LO
LA.RERLAG
H E R S L E B S G T .  2 0 C

POSTBOKS 4642 SOFIENBERG
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Oslolererne har
benyttet Ostensjovannet

i undervisningen
i 40 ar!



Fra den danske mose -
til nedre Mississippi

Og fugl med mer i kveldingen ved @stensio
av Jon Darsjo

Et lite stykke Danmark i Oslo syngersine langstrakte og henger over snshvite enger i mars-sola og synger

kveldstoner i byens ostlige omegn. ' som besatt til langt ut i juni.

!

Dagbladet, lordag 9. mni 1959

I dalen mellom Bogerud og Lille Langerud strekker
den danske mosen seg fra Ostensjovannets sorspiss
og helt sor mot Langerudveien og f,krene til Skullerud
gird.

Det er en rar dal.

Oppe fra hoydedragene omkring er det ingen mose.
Vi bar stir og ser "ner'i myra" og alt det ei slik
forstadsmyr inneberer av surklende trask i vemmelige
hol mellom tuene, noe pokker skulle trikke i nir vi
har asfaltveier til i gi sivilisert p6. En eller annen
kommunal snusfomuft omgis da ogsi med behorig
asfalterte planer om i spandere noen hundre tusen
kronerpi 6 fylle uthele myra og anlegge tennisbaner
og ordentlig idrettsplass i stedet. Moderniser
menneskene og naturen, bare spa pi med penger og
stein!

Men altsi en ganske rar dal, sisant en ikke ogsi har
fitt asfalten de veiene ens fantasi og undring har lert
6falge. '

Mens den kommtmale plansjefforstander sier at det
gir ikke an 6 ha ei myr liggende midt i bebyggelsen,
si kanskje en annen og enklere fantasi roper nettopp
det motsatte: -Jo, roper den med fryd. -Nettopp her
mellom byens nye forsteder er det fint 6 ha myra. For
et svinehell at vi har den, til - ja, til i korte veien fra
bygate til myr og fugl.

Og byens mennesker med ufaglrert fantasi smetter ut
av hus og gir til myrs i kveldingen og opplever
mange ting med Askeladdens glade oye for tingene:
Jeg fant, jeg fant...

Og det rare ved dalen erhvordan den blir anderledes
.ra. 

".r 
kommer nedp6, hvordan myra blir en verden

av stormyr omkring oss og alBi blant annet minner
si snurrig om den danske mosen. r

Fra jordene langs myra roper lerkene pi oss. Av en
eller annen grunn erdette det beste lerkestrsket i hele
bycns omegn. De kommer tidlig, enni for snocn 96r
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N i henger de pi lynf on vimrende vinger og synger til
sol gir ned over nybyggene borte pi Manglerud.
Lerkene synger over sletter til forskjell fra ster og
annen fugl pi kvist. De henger og illsynger til de blir
'trette, 

da gir de som en stein mot bakken.

' Men myra som er ringet inn av uavladelig lerkesang,
- vi kommer over til den der enga begynner 6 tue seg
mot fuktigere lende. Tuene har en kraqs av gras

omkring toppen som allerede er bli av l&ioppurt.

Vi si ikke de bli tuene fra hsyden der vi si ned pi
myra. Men ni..., og ni er det ingen hoyder heller,
men et langstrakt myrland med tjeme, lave horisonter
omkring. Bekkasinene flyr opp ved virt komme og
klipper sin forte kastende silhouett mot solnedgangen
og smibreker under flukten, derav dens oppnavn,
mckregauken.

Og myra blir vit og hengende og gynger mot sitt
sentrum, det forjettende utilgjengelige myrland midt
utpi, der krattene skjuler sitt lokkende eventyr for
bymannens gatetrette, men ikke knuste undring.

Vi"finner igjen de gyngende tuene som ikke gynger
- fullt si faretruende. Pi dem kan vi styltegi ut til

krattet og sivene, balansere med armene utad strekk
til krattenes hemmelighet, lonene, stille som smi
bortgjemte tjem med speilbildet av synkende sol og
kveldens violette skyer i syningen.

De har hsrt oss forst, selvfolgelig. Etterpi horer
mennesket i sin tur den lave advarende floytetonen
borte i kveldens siv, dempet snadring, sothsnas
provende stot i nebbet som etter lercn e domme burde
v&re en sinn enkrones 17. mai-trompet.

Vel, vel.I skjul i sivene. Men bare sti lenge stille i
krattet uten annen lyd enn litt smisurkl i snadda.
Sidende evindelige sladrete hettemikene ikke er til

stede, tror de seg snart igjen alene i sin maikveld og

sin lukkede verden av loner og myr og siv. Ei sothsne
kommer svsmmende, svart som sot med det hvite

panneblisset, og slik er da den iakuagende og rikt
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sarnende folkelighet uenig fra gammelt av da den
satte navn ogsi pi foreliggende fugl, at den kalte

artenbide sothone ogblisshone, si enkan legge vekt

pi etter valg. Men den kommer lydlost svsmmende
med myke smi bolgerskjelvende av rsdt solefall, og
hun nikker dueaktig med hodet, sothsna, som om
hun gikk pi vannet.

Herr Stokkand med make kommerut pi 6pent vann

og menger seg med soten. Sivspurv flytter pi seg
med smilit i krattet, og den vesle krikkanda kommer

fort flyvende ut fra myrlandet, daler mot lonene og

spjerer kveldens blikkstille vannspeil der den
fl aksende bremser opp med sprikende svsmmefstter.
I neste sekund duver den stille mens bolgene smi
viker mot sivene...

Og nir vi etterpi bir mot nord til vannet,

Ostensjovannet, nermer vi oss riktignok en sjo i

stormyra, vi mi bare krysse veien forst, men ogsi der
med hengemyr mot siv og vann og de flltende torv-
o)'ene, der bare redselen for den forferdeligste
hcngemyr-doden har hindret mennesket i 6 utrydde
alt bevinget liv. Men tsrre, knappe salonggeverskudd
i kveldingen vitner om at ^i gtrr, sitt beste trdss
farlig myr. De kan ikke koinme ut og hente det de

skrter. De skyterfor 6utrydde, i og forseg ikke vrerre

enn den organiserte kommunale torrleggingsplanen
som i tilfelle kan gi langt mer effektiw til verks og

utrydde totalt. Tsrrlegge, legge aldeles tort, det er

l'ine sreier.

Ostensjovann er ellers et godt navn som er kommet

rekende ad underlige veier. Fsrst et vann hvis navn er

glemt. Si dukkeren gird opp deroppe pi bakkene og

firnavn av at den liggerostforvannet, altsi Ostensjo
gird. Si fir vannet navn etter girden som har fitt

navn av sin beliggenhet ved vannet. Derav

Ostensjovann, hvilket er utlagt: vannet-som-ligger-

vest-f or-girden-som- ligger-sst-for-vannet.

Og vi gir til det sivkranste vann i kveldingen, og bare

derfra kan vi se den nye rekkehusbebyggelsen pfl

Abildso i det mykmilde blilys som lyser i kveldene

i mai. Bare derfra er berget mot Manglerud lilla i

skyggen av synkende sol, og der skogen opp6,

tordenbli i motlyset med ulmende glokanter om

granenes silhouetter. Og til motsattlei, etfint aftenlys

egnet til i forsone endog de tre blokkene Bsler som

ikke lenger rager opp av skogen, men har fitt en

bastant murfot av betongleiegirder langs isryggen.

Men kvelden strekker ikke til, si mangfoldige som

vannets bredder er, vipebakkene mot Ostensjo gird,

strandsnipe-myra underbakkebremmen, eller endenes

merkverdige sumplandskap pi Abildso-siden, der

vaffret kryper i et snirklet system av krikende kanaler

mellom vannsjuke byer, tettvokste av bjork. Ogsfr

dette siste et landskap med den oppfinnsomste f antasi.

Bare i bJtte bjorka ut med mangrove, og det er det

subtropiske sumpland fra nedre Mississippi. Om

ikke Ostensjs i Oslo skulle vcre bra nok. Bra nok til

6 fredes for fugl og snille mennesker - - -
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Hovedhuset pi Abildss gflrd
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Abildss gird, mange kjente navn knytter seg til
stedet. Minna Wetlesen var en en foregangskvinne
som 17. mars 1865 her startet det som ble kalt
"verdens fgrste husmorskole". Landets andre
Iturdbruksskole liher, hvordeforfsrste gang i Norge
krysset feraser for i gke melkeproduksjonen.
Hovedbygningen slik den stir i dag er fr a ca. ir 17 9 0.
Her var ogsi Tordenskiold pi ball.

Hvor lang tid som gjenstir for du og jeg kan gi pi ball
her, j a det f6r tiden vise. La oss hipe at det finnes noen
kloke " menn " igien i dette land. Et bystyrevedtak fra

- Tegnet september 1989 av Stein Hoglund

7962 arr/n,efaler de antikvariske myndigheter i Oslo i
frede det vakre og verneverdige hovedhuset pi
Abildss. Hvor har de vert i 30 6r, og hva har skjedd?
Hsrte du riktig? Jo, det stemmer, svaret er:
INGENTING. La oss hipe at det ikke mi gi 30 ir til
fornoe blir gjort. Da vil nemlig hovedhuset for lengst
haritnet og ramlet sammen.

Stlrk ditt ne,rmilja, ver med og stott opp under
Ostensjoaksjonen 1991. Det er dine barn og
bamebams fremtid det $elder!

Nestenummer:
- Ny serie om historikken rundt vannet. Abildss gird er forste ute.

- Dr. philos. botaniker Klaus Hsiland har vert pi befaring og laget et vegetasjonskart over
Ostensjoomridet. Sammen med en artikkelbm planter og tr@r, blir hele kartet presentert .

- Rapport fri fugletakseringen 1991. Dette,kan bli sperurende lesning.

- Resultater fra@stensja-AGjonen.1991. (Se ogs6 side 31.)

- Og selvfogelig - et nytt "Mitt Ostensjovann".



Aktiv satsing pa rJn,*rYt

Faldr-Gruppen ststter
vandrefalkprosiektet

"La vandrefalken leve" er navnet pd prosiekt vandrefalk i ssrsst'
Norge.Vandrefalkene er en av de aller mest truede fuglearter' Penger og

innsats kan redde arten fra utryddelse. FaldrGruppen har fra 1990
gdn axtivt inn for d fd opp bestanden.

Nye tall fra falketellingen
Den siste oversikten over antall vandrefalk i fylkene

omkring Oslofjorden viser at det i ir er registrert 13
hekkende par, mot 9 par i fjor. "en positiv utvikling",
sier prosjektleder Odd Frydenlund Steen, som for
tiden har permisjon fra sitt faste arbeid for 6 jobbe

med Prosjekt Vandrefalk.

Tallene viser altsi oppgang, og det mi betegnes som
gledelig. Om det blir mange egg og unger i 6r er det
enni for tidlig i si, blant annet fordi prosjekr
medarbeideme ikke har hatt skonomisk mulighet til
6falge opp si godt som onskelig.

Full oversikt
- Med det ser ut til i bli et normalt ir, sier Frydenlund
Steen.
- Kan det ikke tenkes at det er falkepar dere ikke har
observert?
- Jeg hiper vi har registrert samtlige. Vandrefalkene
slir seg ikke ned hvor som helst, og vi kjenner
terrenget temmelig godt.

Vandrefalken, et milj obarometer
- Hvorfor er dette med registrering og bevaring av
vandrefalken si viktig? De fleste av oss skjenker jo

ikke denne fuglearten mange tankene i 6rets lop?
- Det er viktig 6 ta vare pi den fordi dens blotte
eksistens sier en god del om dagens miljosituasjon.
Vandrefalken lever av fugler, og hvis den blir borte
er det fordi byttedyrene er giftbelastet. Det sier i sin
tLlr meget om graden av renhet i miljoet. Dessuten er
det en vakker fugl, den er en del av naturen som vi er
moralsk foryliktet til i ta vare p6. Vi kan godt si det
slik at deteren klarforbindelse mellom vemearbeidet
og miljoet.

Falch stotter falk
- Hva betyr stotten fra Falch? ;'

I ir har vi ikke mottatt direkte okonomisk ststte, men

bcdriften hjelper oss ved i trykke et tidsskrift, slik at
vi kan fi ut verdifull informasjon om prosjektet virt;

Falch-Gmppen bestir av fire trykkerier hvorav to
ligger i Oslo. Falch Fargetrykk as ligger pi Ryen og

P ro sj e kt e ts kj enne t e g n - e n flyv ende v and refa lk

er som navnet sier spesialisert pi trykksaker i farger.
Falch hurtigtrykk as ligger pi Grorud og er spesialisert
pi trykksaker med innmat i sort farge og omslag med
farger etter valg.

Sothgna nr.3 er trykket hos Otto Fatch A/S

Visste du at:

- 12 av Norges 29 sneglearter finnes ved

Ostensjovannet.

- veien som gir fra fotgjengerovergangen i

sydenden og opp til Ostensjo gird (Valborgs

vei) er en oldtidsvei. Den fortsetter boft
Astensja terrasse der veien ligger pi flotte,

eldgamle tfrrrmurer.

- det er hcle 13 gravhauger i nrerheten av

vannet.

- Sultanhsne er observert to ganger i Norge.

Den ene gangen ved Ostensjovannet, hvor

den forovrig ble skutt!

- Astensjavannet er oppfort i Nordisk

Ministerrids rapport (fra 70-ta11et) om veme-

verdige vitmarksomrider for fugl i Norden.
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Hvordan var egentlig vannet i Ostensjovann
fsr?
Siden 1200-tallet og fram til 2. verdenskrig varOstensjovann bekranset av jordbruk. Innsjoen varklassifisert som neringsrik, det vil si holt innhold avplanteneringsstoffer, dllig sirkulasjon og til delslite oksygen, spesielr nAr i-sen U. D;; er registrer.t
1o11_t otsygensvinn med fiskeds d tit fatge, i 1903,7909 og 1940. Avrenningsforholdene var p6 detn€rmeste naturlige, det vil si at nedboren infiltreres
r DETKKe-n, renses i grunnen mens den langsomt finnerveien til bekker og vann.

Hva galt har vi giort?
Etter krigen har utbyggingen skutt fart, ikke bare i denermeste omgivelser, men i hele Ostensjovanns
nedbsrfelt. N6r store omrider av et nedborfelt tettes(med takflater, veier og plasser), renner nedboren
dels pi overflat rr, d"l, g|*rrom teAninger som ledertil bekkerog vann. Denne avrenningen eimye raskere
:"1.d:" narurlige, og skjer dJssuten stsrvis iforbindelse med regn_ og snofall. I tillegg vasker
ledbollmed seg forurensning fra lufta og orrerflaten.
Det nedbsrvanner som n6r dstensj *ii"er altse iutgangspunktet mer forurenset, i tillegg til at det ikkegj ennom gir',selvrensing,, i bakken.S"t *, O"t 

"rr""gale".

Detandre er at spillvannsledningene i drabantbyene
rundt Zstensj ovann er lagt tr"y"re. (i grofta) ewiovervannsledningene for nedbsr (sori har ,ipne
skio'ter), og ndr de da lekker, se .en re. noe ayspillvannet (kloakken) rett ned i overvannsledningene
og ut i bekkene som fsrer til Astensjav ann Dette vargiengs leggemetode i 1950_60_irene, menfra 7920

l 8

I

Er det noe
hflBfor ffi€go

elfer?

er problemene stort sett lost ved at rnan legger
ledninger med pakninger. N6 ser det ogre ut tit uttilirstomne nedgravde-oljetanker kan$ffi roblem.
Ndr det rusterhull i en borettslagstank pa ZO.bOO Uteakan oljen finne veien til Ostenijovr. - og Ou 

", 
O"tikke greit 6 vere fugl....

Den raske utbyggingen i omr6det, datidens
anleggsutforelse og liten kunnskap om 6rsak og
virkning ntr det gjelder forurensning, mi tamesrcparten av skylden for dagens situasiin. Men i
storre 

ryngektiv harogsd okning av luftfomrensninger
generelt bidratt med sitt. Og fuglenes egne
etterl4tenskaper...

Hva har dette fsrt til?
Okningen av alle nevnte forurensninger har fsrt til
vesentlig endring av algesamfunnet. I Jag dominerer



art€r som er typiske for sterkt forurensede inrsjoer'

og antall arterhar giuned. Bligronnalgerer det svert

mlye av, og dette kantil tider ligne plastflak i overflaten'

Nskkerosene er nesrcn borte, noe som ogsi kan ha

pivirket algesamfunnet. Noyakti g hva som-kommer

av den naturlige utviklingen og forurensningen' er

svert vanskelig i fastsli. Men det er sannsynlig at de

sbre endringene skyldes forurersning, dels direkte

og dels indirekte.

Hva giores for i bedre forholdene?

Oslo vann- og avlopsverk (OVA) overviker

vannkvaliteten. Hver t4. dag hentes prwer fra 9

milepunkter, som analyseres ved laboratorium' Si

ner som ett, er milepunktene lagt til itte av

Ostensjovannets tillopsbekker, slik atvi f ir et rimelig

godt biide avtilfsrslene til vannet. Det niende punktet

t-lgg"t ved utlopet, der Ostensjovannet tilstand blir

registrert for det renneigiennom tunnelen-mot Alna'

Disse milingene viser utviklingen over tid og sted'

Det er spesielt plantenaeringsstoffer, nitrogen og

fosfor, vi ser pi, fordi det gir et bilde av spillvanns-

tilfsrselen.

Som eier av offentlige vann- og avlopsledninger' er

OVA forpliktet til i vedlikeholde og reparere disse'

derfor vannavgiften! OVA har, etterat bystyret

godkjente vir saneringsplan, utbedret det gamle

t-"drtlngt.,"ttet i Ostensjo-omridet' Dette omf attende

arbeidet fon'entes fullfort vlten I992'Men det vil ta

rcl atiw lang tid fsr dentotale effekten av utbedrin gene

vil komme til syne i vire m61inger, pi grurm av

treghet i det naturlige omsetningssystemet' Likevel -

deier gledelig i kunne dokumentere en bedring i

1989-90, spesielt i form av lavere fosforkonsentra-

sj oner i tillapsbekkene . Forelopige data f or 1 ' kvartal

i irviserennedgangbide i nitrogen- ogfosforinnhold'

Enkelte stederhar OVA vglgt i lede ogsi overvannet

(nedtrsr) til renseanlegg, med det resultat at bide

forurensningene g' vanntilfsrselen reduseres' og

derfor mi vi erstatte det med renfvann' Dette gjores

i dag ved Agronomveien og Bogerudmyra' Ved

sidei av kontinuerlig tilfsrsel av vannmasser' har

rentvannet positiv effekt pi sirkulasjonen, lokalt sett'

f#tl skippertaket som ovA har siort pi
ledningsnettet i Ostensjsomridet, forventer vi en

klar be-clring i vannkvaliteten, spesielt med hensyn til

neringsstoffer. Vi vil selvsagt fortsette med

regelrnessige milinger, ogvil gjeme bringe Sothonas

lesere resultatene!

OVAvil ogsi opptrappe virt holdningsarbeid' spesielt
'i samarbeid med skolene. Ta kontakt!

Utbyggingsplanene ved Abildss gird er skrinlagt!

Alle oljetankeiere, store og smi' oppfordies til 6

sjekke i*k"tt.. tilstand for i unngi utslpp!

Ostensjovannets Venner, Skjotselsplangruppa og

andre lokalpatrioter gtrar enflott innsats!

Si jeg tror, med hinda pi hjertet, at det er liv laga for

Ostensjovannet - ni og i framtida!

Hilsen
Bente lhlefeldt, Oslo vann- og avlopsverk

13.8.91

Vil  du
'strammes oPP litt '
eller ske ditt
muskelvolum,
kan vi hielpe deg.
- Men det viktigste mAlet med
det individuelle trenings-
opplegget er A forebYgge
belastningslidelser som rygg-
og nakkeplager.
Vi har den nodvendige fag-
kunnskap t i l  A hjelPe 6eg! 

u

Spes. fysioteraPeut
Hans Petter Faugli

TRENINGSINSTITUTT
Enebakkvn. 275
1 1 8 7  O s l o  1 1
Tlf .: 28 80 44

SOLARIUM

19



Du er alltid velkommen til et
kjempeutvalg av granne
vekster og alt du trenger til
hagen fios oss pit OASEN.
Egen spesialavdeling for
inneplanter fra de minste tit
de aller starste.
Vi kjoper inn i store partier -
noe som betyr lavere priser
for deg,

Nye spesialtilbud hver
eneste uke,

€

Det er ikke alltid si tett d

$HN
7^7,&



Vannrett:
1. Nylig vemet gammelt

skogsomride
8. Europeiskorganisasjon
10. Fisk
fl. Furten
12. Narkotisk stoff
15. Artikkel
17. Guttenavn
19. Gjormange insekter
21. Del av vannets kretslop
23. Guttenavn
24. Rovdyr
26. Presens
27. Fugl
31. Foredletjulemat
33. Husdyr
34. Festemiddel
5 / .  L r K e

38. Strebunt
39A. Ujevn
39B. Var glad i

kulturlandskapet
43.

49.
50.
5 1 .
53 .

55 .

f 6 -

59.
63.
6J.

65.
t r r -
69.

;2.
;1.
;{.

;8.
60.
63.
65 .
b6.
49.
90.

Loddrctt:
l. Dyr ved Oslensjavannet
2. Oppdrar
3. Tcttsted i Vestfold
4. Naturvemforening
5. Fugl
6. lvlil
7 .  Skal l
9. Mate
l3- Dramnten
14. Her er rniljovem-

miristereu nestleder

Ne
Lite tre
Se bort i fra
Bit
Gammel sjsmann
Litar sjo
Mileenhet
Jentenavn
Onsker vi at Ostensjo-
onridet skal bli
Lite hus S landet
Torket frukt
Seks games
Ordforer i Aker
188 1-89
Fruklene
Eks-byrid
l-egemsdelen
Grorlt belegg
Vikt ig ig joreinaturen
Pi hesten
Ta av
l,os Angeles
Nedlagt i 0stmarka
Bibelsk patriark + K
GaIrg
Nesten naboer
Trykke
Avholdende
Stasjon

Artikkel
Husmorskolens mor
Fugl
Fugl
Ordforerens parti
Fugl
Sleip
I-andets andre
landbruksskole
Fugl
Iage ost
Lever

45. Fugl
46. kngdemil
48. Artikkel
52. Oppkommet
53. Skalldyr
56. p_ = gifr
57. Fugl
60. Preposisjon
6f. Sjann
62. sjoen
63. Giftig plante
66. Nriletre (riksmil)

68. Fugl
69. Saltvamet
71. Her ligger lensemus6et
75. Dreie
76. I-age kler
77. Riste
79. I-osningmiddel
81. Fy.
82. Aksjeselskap
84. Like
87. Sport
88. Artikkel

28.
29.
30.
J a .

35.
36.
398

40.
41.
A )

I6 .
18 .
t9 .
30.

Bjorkebark
Jentena\4r
Fugl
J"g
Sporter

Kryssordlosningene kirn sendes inn som de er her -

det er ikke nodvendig 6 ta kopier.

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .5 . . . . . . . . . ,  - : . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:

Postnr./Bv:

Premier:

Canon kornpaktkarnera,
OWsnyeT-skjorteoget
fotoalburn.
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Arvingenes sider v/ Finn G.

Kryssordlasningene kan sendes inn som de er
her - det er ikke nodvendig i ta kopier.

Navn:

Postnr./By:

Premier:

Kosepanda og kosepinnsvin fra WWFirg Bamas
fuglebok 2 fra Aventura Forlag. 

, *.

Husk: Arvingene mstes hver torsdag kl 17.00 ved porten pi Ostensjo skole.
Derfra gir turen til Ostensjovannet. Alle barn over 9 ir er hoyst velkomne!

Denne flotte tegningen fikk foreningen i gave fra bama i Epleblomsten barnehage. Originalen skal vi
henge opp pe foreningskontoret som vi hiper blir en realitet i nermeste fremtid.
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Hei!

Tirsdag 18. juni avsluttet Arvingene virsesongen med en tur til Nordre @yerennaturreservat. Sju arvinger

deltok pi turen. Vi si i alt 34 fuglearrer, bl.a. fiskesm, brushane, siland, grihegre, vipe og tjeld. Underveis
til fugletimet ipnet himmelen sine sluser, og vi var glennomvite da vi kom til Nordre AyetenFuglestasjons
hyne.

Wnd fra Norsk Omitologforening(NOF) tente opp i peisen og snart var polsegrillingen i gang. Brus,

grillpolser og sjokolade gled ned pi hoykant. En takk fil0yvndsyvertsen som hjalp oss med i kjenne igjen

fugleartene og takk til NOF for lan av hytta.

Torsdag 22. augtststarter vi vandringene rundt Ostensjovannet igjen. Vi motes kl. 17.00 ved porten pi

Astansja skole. Alle interesserte i alderen 11-16 er er velkommen! Det blir vandringer hver torsdag utover

hssten. Bjomer lederen vir, og kanskje blir det annet miljovernarbeid ogsi.

Fuglearter ved Ostensiovannet
;

Har du sett pi stokkandens fjerskifte i sommer? Det er fremdeles ikke for sent. Husker du hvordan du kunne

se forskjell pi hann og hunn? Kanskje du kan folge med og prove i finne ut nir stokkanden fir igien prakten

sin? Prsv ogsi i finne ut hvor hoye takrsrene blir i hsst.

Krikkanda .{.
516 opp i en fuglebok og fargelegg krikkanda. Dette er den minste

gressanda vi har. Hannen som er afiegnet har praktfulle farger. Denne

fuglenhekketved Ostensjovannettil9T0 og sees herofte fremdeles. De

fleste krikkendene kommer til Norge i april-mai. Den trekker til Vest- og

Ssrvest-Europa om vinteren.

Plantearter ve d @sten$ w annet

Dunkjcvle

Ved Ostensjovannet finner du bide bred og smal
dunkjevle. Prov i finne de latinske navnene i en flora.
Bred dunkjeve - med entykk "sigar" - kjevle overst
pi striet. Innplantet av tidligere eier av @stensjo
gird, Haakon Tveter i 1868. Dunkjevle kan bli hele

2 mhoy . Smal dunkj evle har smalere blader. Det rare
ved planten: "Kjevlen" er sammensatt av opptil
100.000 blomster!

Sverdlilje
Planten harfitt navnet pga. de sverdlignende bladefle.
Den har en fleririg rot. I juni kan du se de praktfulle,
gule iris-blomstene. Sverdliljen vokser i sivbeltene
bide i den nordlige og sorlige delen av vannet.

Dunkjevle



Torsdagblomsten ti ldelt
Ostensiovannets Venner 10. mai

Tirsdag 16. mai 1991 ble OW oppringr av NRK
Ostlandssendingen. Den gledelige nyhet var:
"Torsdagsblomsten denne uken er tildelt Ostersja-
vannetsVenner. Gratulerermed resultateti Bygnings-
ridet og innsatsen for Ostensjovannet".

Med disse ord ble vi invitert i studio samme dag
klokken 1 7. 00. Ca. klokken 1 7. 30 var Erik pi direkten
og takket for en nydelig blomsteroppsats. De t varrnet
godt omkring saken med denne oppmerksomheten, i
anledning at Selvaagbygg A/S trakk sitt forslag til
omregulering av Abildsa gird, dagen for bygnings-
ridet mste den 14. mqi.

Det var en viktig delseier for omridet, men ingenting
er 700Va sikret for all fremtid for frednings- og
vernebestemmelser for bide planter, dyr, i.kermark
og bygningsmasse erstadfestet avKongen i Statsrid.

En spesiell miljohilsen og rakk til NRK Ostlands-
sendingen for en nydelig Torsdagsblomst!

Foreninger, skoleklasser, osv. som onskerforedrag om elter
omvisn in ger v ed astensjovannet kan bestil le dette pe ilf. 2gr 4/16.

Aktivitetsplan for
Ostensiovannets Venner

10.9.91 Medlemsmote.
' 'Fra Nordre Ayetentil Astensjovarnet' ' Knut Eie fra Nordre Ayerenfuglestasjon viser lysbilder og

forteller om Nord-Europas storste innlandsdelta. Tid/sted: Skulierudstua kl. 19.00.
15.9.91 vandring i ostensjovannets storstue og slittcng- picnick.
En tur i vakre hostfarger. Vi stopper pfl Slittenga og en nydelig blomstereng. Ta med kaffe og noe
attit. De som snsker i gi direkte til slittenga kan gareOet. Her er folk fra kl. 1}.}}.Motested for
vandringen: Brua i sydenden kI.12.30. Ansvarlig: Marianne, Finn og Erik.
21.9.91 Fugletur kl 09.00.
Sammen med Knut Eie fra Norsk Ornitologisk forening tar vi en tur for i se pi trekkfuglene. Noen
nye arter, mon tro? Motested: Brua i sorenden.Ansvallig: Finn og Erik.

Ikke annonserte aktiviteter i sothsna vil bli kunngjort i dagspressen.



Folgende 1M arter er observert ved @stensiavannet i frr:
Toppdykker, Storskarv, Grihegre, Knoppsvane,
Sangsvane, Sedgis, Kortnebbgis, Grigis, Snogis,
Kanadagis, Hvitkinngis, Hybridgis (Kanada-/gri-
gis), Brunnakke, Snadderand, Krikkand, Stokkand,
Stjertand, Toppand, Kvinand, Laksand, Spurvehauk,
f,lusvik, Fjellvik, Sivhone, Sothsne, Dverglo, Heilo,
Vipe, Brushane, Enkeltbekkasin, Rugde, Rsdstilk,
Gluttsnipe, Skogsnipe, Strandsnipe, Hettemike,
Fskemike, Sildemike, Grimike, Svartbak, Makrell-
rcrne, Bydue, Ringdue, Kattugle, Jordugle, Tirnseiler,
Gronnspett, Svartspett, Flaggspett, Sanglerke,
Sandsvale, Livesvale, Taksvale, Heipiplerke, S ierle

(gulerle), Vintererle, Linerle, Sidensvans, Gjerde-
smett, Jernspurv, Rodstrupe, Steinskvett, Svarttrost,
Gritrost, Miltrost, Rodvingetrost, Myrsanger, Ror-
sanger, Gulsanger, Moller, Tomsanger, Hagesanger,
Munk, Boksanger, Irvsanger, Fuglekonge, Svaril
hvit fluesnapper, Gri fluesnapper, Stjertmeis,
Granmeis, Svartmeis, Blimeis, Kjerttmeis, Spettmeis,
Trekryper, Skjere, Nsttekr6ke, Kaie, Komkrike,
Krike, Rdvn, Ster, Grispurv, Pilfink, Bokfink,
Bjorkefink, Grsnnfink, Grsnnsisik, Tornirisk, Grisi-
sik, Grankorsnebb, Rosenfink, Dompap, Gulspurv,
Sivspurv.

Almanakksalget 1991
Almanakkene kommer i oktober og vi hiper flest mulig vil vere med

og selge. Skriv eller ring til oss pi telefon 29 61' 67.

Brev merkes''Almanakksalg'91 ".

Sothoneslipp
pa Redhuset

En ukes tid forBygningsridets mste 1'4.mai'91
ble Sothona delt ut til alle politiske partier i Oslo
Ridhus. 85 representanter fikk hvert sitt

elcsemplar. OW hiper at medlemsbladet har

gitt bystyrerepresentantene i Oslo Ridhus

interessant lesestoff om virt kjrere Ostensjovann.

Om noen nye medlemmer ble resultatet gjenstir

i se. Om ikke annet si vil i hvert fall flere

sothsner bli sluppet lss i Ridhuset en gang

OBS!
Nye flotte prospektkort og
T-skjorter kan bestilles hos

gvv.
Pris: hhv. kr 5,- og kr 75,-.

Norsk Oljesanering A/S
Stubberudveien 12,

0668 Oslo 6

Tlf. (02) 30 21 20

lDognvakt: (02) 21 53'16 - (02) 30 21 20

lMobiltlf.: (094\ 20 664

lPersonsokere: (096) 28 425 - (096) 43 102 - (096) 43 098

GODKJENTINNSAMLER AV
SPESIALAVFALL I

ALLE 17 AVFALLSGRUPPER
Renglaring og kontroll av aLle typer tanker.

Glassfiberbelegging av tanker, siloer,
betongkummer etc.

Utrykking ved
olje- bensin og kjemikalie lekkasiet.

TV-inspeksjon, rensing og haytrykkspyling
av rarledningen

Tamming av olje- og bensinutskillere.
' " Supersu ger for suging av vdtt og tart,

slamkummer, murstein, grust Pukk,
stubbloftleire og fra siloer.

Alt i graving.



o"ARSBERETNING FOR
OSTEN$JOVANINETS VEN NER 1 990

Foreningen holdt innlegg i ipen hah'time i Manglerud
bydel. F6neningen firmange interesserte henvendelser til
moter og andre fora.

En deputasjon fra Ostensjovannets Venner har mstt Oslo
Bystyie, Ridhuset.

KORRESPONDANSE

Det harvert sendt 38 forskjellige brev i forbindelse med
ooofrleins"n av konfliktenb run-dt om i Ostensjoomridet'
gt;nt a'iss6 er foreningens protest vedrorende ettersyn og
omregulering av Nordre Abildso gard.

Foreninsen har mottatt 35 forskjellige brev fra organisa-
sjoner, e-taler osv. Disse har blitt fulg opp ved foredrag,
kiserier og mster.

SOKNADER VEDRORENDE STOTTE TIL
TILTAIVPROSJEKTER

Ostensisvarurets Vennelble tildeltkr. 21.500,- av Bydels-
utvalsi3 Ostensio. Midlene ble brukt til startkapital for
stifteisen Ostensj ovannets Kulturfond. TUSEN TAKK
BYDELSUTVALG 13.

Det ble sskt om prosjektstotte fra Verdgrs.Naturfond'
men Ostensjovannets Venner fikk dessverre ingen stotte
denne gang.

Videre har vi sendt irur virt bidrag til Miljovernprisen
1990. Vi vant ingen pris, men fikk meget god omtale.

Foreninsen ble tildelt kr. 10.000,- av Bryn Vel for tiltak
i @stensJoornridet. TUSEN TAKK BRYN VEL.

MEDLEMSMOTER

Det er holdt 4 medlemsmoter i perioden:

21.02.: i Skullerudstua - 1 60 frernmotte til Proysenkveld
vlKlaus Hsiland lysbildekf,seri og sang

03.04.: i Oppsal Sarnfunnshus -.4'rsrnste, 60 frernmotte til
lvsbildeki's6ri: Historikk ved Ostensjovannet v/ Finn A.
Gulbrandsen

26.09.: i Skullerudstua - 60 fremmstte til lysbildekiseri:
Ostensjovannet anno 1990 v/Erik Darnsgaard

07 .ll.: i Skullerudstua - I 10 fremmotte til lysbildekiseri:
Fugler i byrniljo vlPer GsranBentz

Under medlemsmotene ble det inforrnert om verneplan-
saken oq svart pi sporsmil fra medlemrnene i forbindelse
med fo6nineens drbeid. Det ble servert kaffe og kaker,
musisert og 6olgt lodder. Det flotte fremmste inspirerte
oss alle til i vere rned videre.

FOREDRAG, XASERIPR, STANDS, ETC.

Foreningen har holdt 22 fotedrag- og lysbildekiserier i
oreanisa-sioner, skoler, barnevernsakaderniet, barnehager,
fv'itesl zuiaUn*skontoret, 4-H, pi rnedlernsrnoler, men ig-
h6ter, Spcideren, Ostre AlierNatirog Ungdorn, husmorlag,
Rode Kors m.fl.

Det har vaert f oretattT vandringer rundt vannet rned blant
'annet 

Sondre Aker historielag, beboere i Ostensjobyen'
foreninser og andre.utenbyslra. Herunder mi spesielt
n"uner Vegs*6ygd videregiende skole fra Kristiansand,

Styret har fra 3. april 1990 bestitt av:

Leder: Erik Damsgaard

Nestleder: Finn A. Gulbrandsen

Styremedlemmer:

Sekretar: . GreteZahl

Kasserer: Anne-LiseRom

Per Mathisen

Ayvnd Mreland

Varamedlemmer:

Inger Johanne Arnesen

Randi Aune i

Marianne Ostbye

Kari Lonstad

Valgkomiteen har bestitt av:

Inger Kristensen, Sverre Stubberud og Eirik Werner

Statsautorisert revisor er:

Price Waterhouse A/S, A. Anders Eng.

* Det har v@rt holdt 11 styremoter.

* Det har vert holdt 9 arbeidsgruppemster'

FORENINGEN

Foreningen hadde ved 6rels utgang l224hovedrnedlem-
mer. Tot-alt med f arnil ie-lhusstandsmedlemmer 2088 med-
lemmer. Dette er en okning pi-7aa medlemmer i 1990.
Ostensjovannets Venner ser pi det som svert positilt.
Akninkeni medlemsmassen gir oss signaler om at det er
$adigTlere som interesserer seg for Ostensjovannet og
dets dmgivelser. Hyggelige sammenkomster og medlems-
mster h-an sitt mans-e gl-eden av 6 fi vile mer om det
biologiske I og kuliirtr'istoriske mangfold som finnes i
Ostensioomridet.

For"ni.,g"r, fikk i 1990 ny adresse: gstensjovannets
Vemer,"P.boks 15 - ABELSO, 1105 OSLO 11.

MOTEVIRKSOMHET

Foreninsen har vrert i 30 mster med etater, organisa-
sioner. Fylkesrnannen, Byantikvaren, Park- og Idretts-
vesenet. Verdens Naturfond, Abildss ldretslag, Vann-
verket, Seminar om Alternativ miljopolitikk for Oslo,
Landbruksnemnda i Oslo, Fylkeslandbruksstyret i Oslo,
byplankontoret, Kreditkassen - Oslo Ost, Akershus - 4H
og Miljoverndepartementet.

Underet 6pent rnote piAbildso Folkets hus 14. novernber
1990 fikk milisvernminister Thorbjorn Berntsen overrakt
SOTHCINA,"og Erik Darnsgaard holdt et innlegg for
bevaring av Ostensjoomridet.

Foreninsen har ellers fulgt opp rned infonnasjon til
politikeie os sruppesekretiriatdne i Oslo Ridhus' Doku-
in appen til O'siersj^ovannets Venner har blitt gitt til sentrale
pe.ibne. i sakeir sammen med aruren informasjon'
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ssn korn hele den lange veien fra ssr for fl lere og vere
med pi en tur rundt varlnet. Tema for vandringene har
vicfl historikk, natur og dyr, Fremmote pi turene har vert
rneget bra. Pi det medie har vi vart ca. 60 personer.

Videre har Ostensjovannets Venner vert representert ved
flere andre anledninger og vi har hatt 7 stands, blant annet
sanmen med 4-H i forbindelse med Oppsaldagene august
1990. Foreningen har ogsi deltatt i Rusken- aksjoner
rundt vannet.

Det har vert flere intervjuer pi Ostlandssendingen og
narradiostasjonene - spesielt i forbindelse med Ostensjo-
Alisjonen. TV-Oslo har gjort et opptak, og aviser og
presse har fitt informasjon tilsendt.

Arbeidsgruppen for Ostensja gird er en av foreningens
mange aktiviteter. Den bestir av 7 personer. Gruppen
hadde fire mster i 6ret som gikk. Selv om gruppen har
Ostensjo gird som sitt spesielle interessefelt har den ogsa
rert engasjert i andre oppgaver for Ostensjovannets
Venner.-H6runder kan nevnes markeringen av 125-irs
jubileet forMinnaWetlesenshusmorskole 18. mars 1990.

REPRESENTASION I

Ostensjovannets Venner har tatt initiativet til opprettelsen
av Stiftelsen Ostensjovannets Kulhrfond og skjotsels-
pl angruppen for Ostensjovannet. Sistnevnte gruppe skulle
ha vcrt oppreltel i 1979. Skjotselsplangruppen bestf,r av
representanter fra: Park- og Idrettsvesenet, Miljoetaten,
Vannverket, Universitetet i Oslo - Zoologisk og botanisk
museurn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)
og Ostensjovannets Venner. Stiftelsen Ostensjovarmets
Kulturfond hadde konstituerende mste i Manglerud kirke
18. juni 1990. Forhenverende ekspedisjonssjef i Justis-
departementet, Herman Berger, ble valgt til leder. Styret
for avrig bestir av representanter fra: Oslo By's Vel,
Fortidsmirureforeningen, Verdens Naturfond, Akershus
J-H (alle med en representant hver) og Ostensjovannets
Venner (med to representanter). Price Waterhouse A/S
statsautorisert revisbrbyri v/A. Anders Eng ble valgt sorn
revisor. Juridisk ridgiver har vert advokat Ragnar Vik.
Observatsrer under det konstituerende motet var: Tor
Thorsen, Tore Gulbrandsen og Kristen Torsheirn fra
BolerLions klubb ogA. Anders EngfraPriceWaterhouse
A/S. Stiftelsen har ingen forretningsforende drift.
Ostensjovarurets Venner har funksjonen soln sekretariat
med Grete Zahl som sekretrer.

SOTHONA - MEDLEMSBLADET FOR
OSTENSIOVANNETS VENNER

\/i kunne alle slede oss over at foreningen i 1990 kunne
presentere SOiHCINA, medlemsblad-et for Ostensjo-
i'annets Venner. SOTHCINA nr. 1 korn ut i jruri og ble
sendt til alle hovedmedlernrner. Behovet for i gi passive/
alitive medlernrner infonnasjon orn hva sotn finnes og hva
sorn hender i Ostensjoomridet, er ni en realitet. Med stor
glede har styret og redaksjonen til SOTHONA mottatt
rnl'e positiv respons fra medlernmene.

Redaksjonen til SOTHONA har hatt 20 mater. Det er
samlet itoff, fotografert, giort lay-out og sarnmen har vi
stin pi for i fi med de sistenyheter. Nr. 2 ble planlagfor
utsendelse for jul, men vi fant det mest hensiktsmeslig_at
bladet kornrnei ut januarfebruarog i august. SOTHONA
sendes til alle hovedmedlemmer iOstensjovarurets Venner.
Takk til alle sorn har gjort SOTHONA rnulig.

SLAT-IENGA 
'i

20. rnai 1990 rnoltes vi pi Slittenga for slittengaksjon pi
earnrneldags vis. En flott sondag i rnai tok vi fattpi enga,
bide liten og stor. Endelig krrnne vi se resultater av
hogsten hosten 1989. Medbragt niste skapte den rette

stemningen blant- vironn- frelste venner av Ostensjo-
vahnet og Slittenga.

30. september 1990 msttes vi igien. DeryLe gang for i
markere enfullkornmen eng etter at Park- og Idrettsvesenet
hadde giort den siste finpussen. En solrik sondag i
september la den perfekte rammen rundt arrangementet.

JORDBRUK PA ABILDSO

Ny forpakter pi Nordre Abildss gird er Arnt Myrvoll,
Maridalen.

ALMANAKKSALG

Almanakken 1990 har vert solgt via idrettslag etc.
Vanskeligheter med i fi solgt 1990-utgaven ga, ikke
Ostensjovannets Venner de inntekter gaven fra Solvang
Promotion skulle ha gitt oss.

Foreninsen fikk i 1990 2000 stk. 1991-almanakker oghar
pr. 3 I . 1 2.90 solS ca. 800 stykker. TAKK ti I alle skoler og
elever, samt andre som har hjulpet til med 6 selge.

REGULERINGSPLAN

Det er pibegynt arbeid med en reguleringsplan slik vi
mener Ostensjsvannet med omkringliggende omgivelser
barbli. Et spennende stort prosjekt, og et viktig ledd i den
videre behandling av verneplansaken for Ostensrjovannet.

18. JULI 1990 OG 1OO1 KLUBBEN

En solrik onsdag i juli og 27 representanter'fra Verdens
Naturfond's 1001 klubb fra hele verden ble mstt av
Ostensjovannets Venner med: "Welcome to @stelsia
Lake". Miljo- millionerer pi tur rwrdt vannet. Artg 99
spennende ined mange inteiessante kommentarer. Takk
til Verdens Naturfond for sarnarbeid orn arrangementet.

STIFTELSEN OSTENSIOVANNETS
KULTURFOND

Ostensjovannets Venner har vert representert pi 3
styremster i Stiftelsen Ostensjovannets Kulturfond.

OSTENSIO.AKSIONEN 1 990

I regi av Stiftelsen Ostensjovannets Kulturfond organiserte
Ostensjovarurets Venner innsarnling sist hsst under
betesnelsen Ostensio-Aksionen 1996. Fonnilet var 6
skafie til veie rnidl"er til restaurering av Abildso gird,
sekundert 6 tilskynde 4-H gird pi Ostensjo gird. Det ble
gitt godkjennelse av Innsarnlingskontrollen i Norge med
IK reg.nr. 0062.

To kvelder til ende sarnrnen med ivrige medlemmer
ringe vi andre rnedlemmer for i skaffe bssseberere.
TAKK til Televerket som sponset 25 telefonapparatet/-
abonnernenter f or ringerunden. Etter altaler rned politi og
bank i henholdtil rutinerpelagtoss av I.K., giennomforte
Ostensjovannets Veryrer en vellykket Ostensjo-Aksjon
1 990. Bssser ble ogsi plassertpibensinstasjoner, Narvesen
kiosker, biblioteker, butikker, banker og postkontorer'
Postgiroblanketter ble delt ut. I alt ble 1 0 0. 0 0 0 blanketter
trykket opp. Disse vil ogsi bli distribuert i 1991. Totalt
korn det firn nennere en-kvart million kroner. Ostensjo-
Aksjonen vil bli en fast foreteelse i 6rene sorn komtner'

Med miljovennlig hilsen,

Ostensjovannets Venner.



Protokoll fra flrsmote
i foreningen 12. februar kl. 19.00 pi Skullerudstua

Tilstede var vel 70 personer inkluden styret. Motet ble
6pnet av Erik Damsgaard. Oivind Meland ble foreslitt og
gooKJent som ordstyrer.

Dagorden ble godkjent. Til behandling foreli:

Styrets irsmelding for 1990 ble lest og foreslitt tatt til
etterrening. VEDTAK: Godkjent

2. Resnskao

Regnskapet ble lest og foreslitt godkjent.

FORSLAG: Fra et medlem i s alen ble det foreslitt f, slovfe
srene. i reg1skry9t qeste ir. Forslaget ble ikketattopptit
votering. VEDTAK: Godkjent.

3. Forslag til endringiav vedtekter:

Arsrnotet 3.4.90 giorde vedtak om endring vedrarende
tidpunkt for irsmstet i 1991, jfr. paragraf 4, 1. ledd.
Foreningen-foreslo dette endrei til i gjelde generelt med
folgende tekst:

ARSMOTET HOLDES HVERT AR
INNEN 15. FEBRUAR.

VEDTAK: Nevnte forslag til endring ble vedtatt.

4. Fatsettelse av kontinsen t for 1992:

N iv-arende kontingent, som f or hovedrnedlem er kr. 5 0, -
!19!o1gs.!gtt oppreuholdt ogsi for 1992.
VEDTAK: Gorikjent

5. Valgi

Valgkomit6ens f-orslag ble presentert av Kjell Stubberud.
Sryret ble foreslitt gienvalgt med folgende endringer:
- Per M athisen trer ut av styret og foreslis som varamedlem .
- Marianne Astbye, tidl. varamedlem, foreslis som nwr
styremedlem.

: Rgngi Arure trekker seg som varamedlem, men foreslis
rmKalt llI slyrernoter som ressursperson.

- Selma Monsen ble foreslitt som nytt varamedlem.

Endringene nevnt over inneberer at valgkomit6ens forslag
gir folgende sammensetning av sty.etl

Som lederfor 1 6r: Erik Damsgaard

Som nestleder 2.6ret: Finn A. Gulbrandsen

Som styremedlemmer:

Sekreter 2.6ret: Grete Zahl

Kasserer 2. iret: Anne-Lise Rom

2. Fret: Ayvnd Maland

for 2 ir; Marianne Astbye

Som varamedlemmer:

2.6ret: IngerJohanneArnesen

2. iret: -Kari 
Lsnstad

for 2 Ar: Per Mathiesen

for 2 fu: Selma Monsen , i.
VEDTAK: Sarntlige ble ensternmig valgt.

Som statsautorisert revisor ble foreslitl:

Price Waterhouse A/S
VEDTAK: Enstemmig gjenvalgt.

Som valgkornmit6e for 1992ble foreslitt:

Inger Kristensen, Sverre Stubberud os Eirik Werner.
VEDTAK: Ensternmig gienvalgt

Den formelle delen av drsrnotet var over etter tre kvarter.
Fgr_pause pipekte Erik Darnsgaard en del praktiske
gpplysninger, sorn ellers er presisert pi sisie side i
drsrnotedokurnenlet. Det ble serlig vist til at foreningen
har fitt ny adresse. Den er:

Ostensjovarurets Venner, Postboks 15 - Abelss. 1105
OSLO

Denne gjelder ogsi for Sothsna-redaksjonen.

Etter pause ble det irnprovisert et lysbildekflseri om
Ostensjovannet av Erik Darnsgird og Finn Gulbrandsen.
Dette til erstatning for det annonsdrre lysbildekiseriet
sorn mdtte annuleres pd gnrnn av forfall.

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning og utdeling av
prernier. Motet ble hevet ca. kl.22.00.- 

-

Oslo, 7. mars 1991
Grete Zahl
(Sekreter)

:#\\!:
HAndbsker om fugler, dyr og miljo
fAr du hos oss.

VIUL BOK PAPIR, Manglerud Sentrum
Boks 74, 0612 Odo 6
Tlf.: (02) 26 43 3s
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DRIFTSINNTEKTER
Inntekter Sothsna (Note 1)
Inntekter almanakk/akvarell (Note 2)
Inntekter kontingenter (Note 3)
Inntekter diverse inntckter (Note 4)
Inntekter gaver (Note 5)
Sum driftsinntekter

DRIF'TSUTGTF*TER
Administrasj ons-/driftsutgif ter
Utstyr forming !

Grafiske utgifter (Sothsna)

Diverse utgifter
Gaver
Tap pi fordringer (Sothsna)

Sum driftsutgifter
Drifrtsrcsultat

FINANSINNTEKTER OG
Renteinntekter
Andre finanskostnader
Finansresultat

Note 2.
800 Almanakker d ca. kr. 22,-
Akvareller

Notc 4.
Loddsalg undcr mcdlemsmoter
Salg akvarell
Gave fra Natur Miljo Steiner

Note 5.
Gave fra Bryn Vel
cr rr [7/$ NorskViftefabrikk

11 700,00
20 020,00
38 805,00
70 552.40
-11 000.00
92 077.40

33 225.28
2 809.67

10 810,00
3 243.26

10 000,00
1 300.00

52  388 .15
39 68e.25

17.670
2.470

2A.020

8.782.40
.. 1.270,00

s00.00
;  10.552.40

10.000
1.000

11 .000

-KOSTNADER

Rcsultat for irsoppgi.disposisjoncr

684,59
44.50

640.09
40 329.34

BALANSE PR. 31. DESEMBER 1990

EIENDELER
Kasse
Postgiro
Postgiro Sothona
Folio
Sum omlopsmidlcr

EGENKAPITAL
Arcts resultat
Sum gicld og cgcnkapital

689.20
5 658.44
5 752.42

28 22e.28
,10 329.34

40 329.34
,t0 329.3.J

NOTER TIL REGNSKAPET PR. 3i .12.1990

Notc 1 - Sothnna.
Annonseinntektcr
Ikke mottatte inntektcr
Trykking
Undcrskudd

r:

11 .700
1.J00

1 0 . 8 1 0  '

,110

Arsop Wiar og revi sionsberetning
pr.31 desember 1990

RESULTATREGNSKAPPR. 31. DESEMBER 1990

Note 3.
Kontingenter hovedmedlcm 1028 d kr 30.-30.8a0

- " - familiemedlem 727 dkr 5.- 3.635
- " - forening 10 a kr 300.- 3.000

!7.475
Ekstra ststte fra mcdlemmene 1.330

38.805

REVISJONSBERETNTNG

Vi har utfort revisjonen for regnskapsiret 1990 i
hcnhold til god rcvisjonsskikk.

Arsoppgjoret er avgitt i samsvar mcd regnskap.slovens
bcstemmelser. og gir etter vir mening et uttrykk for
virksomhctcns irsresultat og stilling som stemmcr
mcd god regnskapsskikk.

Oslo. 12. fcbruar I991
Price Watcrhousc a.s.
(sign.)

A. Andcrs Eng
Stalsautorisert revisor

INTERIOR SENTER A.S
L A N G B O L G E N  9  -  P B .  5 7  L A M B E R T S E T E R

I  l0 l  osLo I  I  .  TL t j .  /o2 ] )  14  22  )5
A l t  i  lepper  -  ( iu lvbe legg -  Tapetc r

G a r d i n e r  o g  M a l i n g
EG EN H AN DV T,R K SAV D ELI N G
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Vinnere: 1. premie gir til Aslaug Viken, Oslo 5, som hadde den losningen som var mest
tiktig. Det var visst ingen av vire kryssordlosere som hadde lest tegneserien .Trollmannen fra
Id". Aslaug Viken vinner dermed Tanums Store Rettskrivingsordbok. Keramikklykten fra
Ingegerd Aldar gir til Mary Steinhagen, Oslo 11. Ostensjaakvarellen gir tit Laila Sgrensen,
Oslo 6. GRATULERER!

Vinnere:
Siden vi hadde 3 innsendte losninger, og hele 5
premier, blir det 2 premier pi hver:

Monica Fredriksen, Oslo 1 1, vinneren kosepanda
fra WWF og Bamas fuglebok 2 fra Aventure
Forlag.

Herman Farbrot, Oslo 11, vinner kosepinnsvin
fra WWF og Ordliste for alle - bokmil - fra
Universitetsforlaget.

Kaja Kvem, Oslo 6, vinner pandapuslespill fra
WWFog Barnas fuglebok 2 frra Aventura forlag.

Premiene blir levert omgiende.

Vi gratulerer!
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Husk i sende inn kryssordlssningene! Mnn fi ne prem ier!



J - M E L D I N G E R - -
Ostensjo-Aksj onen I 99 1

Da detaljene angiende Ostensjo-Aksjonen
1991 ikke er helt fastlagt enni, vil styret
komme med eget skriv til medlemmene.

Vi vil samtidig takke de medlemmene
som har krysset av pi baksiden av

medlemsblanketten - bide nir det gielder

Ostensjo-Aksjonen og andre aktiviteter.

Det er godt 6 vite at vi har dere!

Miljovennlig hilsen fra,
Styret iAYY og
Stiftelsen Osterisjovannets Kulturfond

Vi snsker i takke for all hYggelig

oppmerksomhet som ble oss til del i

forbindelse med delseieren for Abildss
gird.

Vi vil understreke at denne milepelen er

hele foreningens seier.

Vi gratulerer alle vire medlemmer med

godt resultat i Abildss gird-saken, og

takker alle for stott€n de har gitt !

Styret

husket & betale
kontingenten

for 1991?

Kjere medlem!

Det er f ortsatt en del medlemmer som vi ikke

kan se e ha mottatt kontingentinnbetaling
fra. De som dette gielder vil ha "0" i nedre

hayrc hjorne av adresse-etiketten bakpi

bladet. De som vi har registrert betaling fra

har"L"pisammested.

L tare innbetalinger pi medlemslistene er

ikke bare-bare. Noen skriver mannens navn

det ene iret og konens navn (annet ettemavn)

detneste iret. Noenflytteritillegg. Kan jeg

ikke se 6 ha vedkommende registrert frafsr
(ut fra etter- og fomavn) si registrerer jeg

dem som nytt medlem. Det vil si at jeg

mistenker at det er en del mennesker som fir

toSothgner-en "0" ogen "1".

Noen betaler pi postkontoret og glemmer i

skrive navnet sitt pe blanketten - jeghar 4

slike. Men her stir kvitteringsstempel fra

postkontoret - si vi kan finne ut av det om

dere sier fra hvor og nir dere betalte.

I det hele tatt, hvis det er feil pi etiketten

bakpi bladet var det fint om dere da kunne

ringe til meg pi 29 61' 61 og oppklare

situasjonen.

Hjertlig hilsen fra,

Marianne Qstbye
Styremedlem og " medlemsregistrar"

Kjere medlem!

Ni sitter du med Sothsna nr. 3 i hinden, og
lurerkanskje pi hvor det er blitt av alle de gode

sporsmilene og svarene, og de artige brevene
fra leseme.

Det kan vi fortelle: vi har ikke fitt inn noen

sporsmil og heller ingen brevtil redaksjonen.
Av kryssord fikk vi inn 3 fra barn a og7 fta de
voksne! Du snakker om gode vinnersjanser!

Vi vil ikke pisti at vi er dypt skuffet, men det

er mest moro med medlemsblader nir en
merker at det er noen der ute som bryr seg om
hva vi gjor og hvordan vi gjor det. Med andre

ord: VI SA\,/NERDERE!

Skriv snart.

Varm, miljovennlig hilsen fra,
Redaksjonen




