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Bli kjent med Lysakerelva
Like etter påske, når Lysakerelva er på
sitt mektigst og våren bryter frem langs
breddene, begynner LvVs foredrag- og
turserie med tre kvelder og seks innsiktsfulle foredrag, fulgt av to kveldsturer med kyndige ledere. Som foredragsholdere har vi satset både på eget medlemskap og eksperter på lokale naturforhold. Blant andre skal professor Tore
Slagsvold lære oss om fuglelivet, Trygve
Christensen om historie til elva og Bo
Wingård om dens naturhistorie. Anders
Often fra Norsk institutt for naturforskning skal berette om flora og fauna og
om spørsmål om forvaltning i bynære
naturområder hvor Lysakerelva er et
viktig tilfelle. Foredragene avsluttes med

Røa fossen. Et av de nye perspektivene deltakere blir kjent med.

en sesjon om turledelse av Bjørg Myklebust.
Av praktiske grunner er vi nødt til å begrense deltakelse til 32. Kurslokalet på Øraker skole er begrenset i størrelse, men først og fremst er det
Lysakerelva som bestemmer. Det er få steder langs elva der selv en liten
klynge med mennesker kan stå og høre på, og særlig når vårflommen
suser så det høres på langt hold. På side 3 finner du programmet og
innmeldingsskjemaet.
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Markaloven
Debatten rundt Miljøverndepartementets forslag til lov om Oslomarka er gått
varmt, særlig siden et lite kjendisgalleri gikk ut med sitt syn på ”museumsmarka”. Carl Løvenskiold, som for bare ett år siden fremhevet hvordan idretten
og skogbruk har funnet et fellesskap i Marka, hevder nå også at landbrukets
kår blir umulig under den nye loven.
Markaloven er ubeskjeden om sine miljø- og friluftshensikter. Løvenskiold har
allerede greid sammen med andre skogeiere, inkludert Oslos kommune, å få
fjernet skogbruk fra begrensningene som loven setter. Nå vil han verne om sin
absolutte eiendomsrett i det gamle Nordmarksgodset ved å svekke så mange
klausuler som mulig.
Idrettsindustrien vil ha sine formål inn i Markaloven. Sammen med landbruket
er den i lovforslaget underlagt betydelig begrensninger. Disse blant Markas stormakter kan spørre seg hvorfor Miljøverndepartementet ser seg nødt til å slå ned
på deres tidligere praksis. Fra LvVs synsvinkel kan vi gi et godt eksempel i skogbrukets og idrettens uhemmede ødeleggelse av Markas små vassdrag. Begge
parter ser bekker og myrer bare som hindringer. Skogsmaskiner og mange prepmaskiner kjører over småbekker uten noe hensyn til økologien. Dette får alvorlige følger for liv i vannet og i kantsonen både oppover bekken og helt ned til Lysakerfjorden. At tiltak omtalt i forrige Fodnytt i forbindelse med vannforskriften
allerede utelater mye av denne ødeleggelsen, gjør saken mer alvorlig.
Men vi innser at Løvenskiold bør få sin vilje på et punkt fordi det ikke er bare
ham som rammes. En markagrense langs Ankerveien sør for Sørkedalen lar seg
ikke forsvare i lengden. Dette innser LvV i innspillet ”Forvaltningen av Lysakervassdraget” hvor vi foreslår at markagrensen legges ved gjerdet mellom innmark
og skog i Sørkedalen.
Et slikt skille har fordelen at Bogstad Vinterparadis og Tryvann Vinterpark kommer under forskjellige forvaltningsregler. Idrettsindustriens trusler mot Marka
og hele vårt vassdrags natur er eksemplifisert av Tryvanns uttak av elvevann til
kunstsnø, og av stoffene som tilsettes for at dette vannet skal fryse ved høyere
temperatur enn naturlig. Stoffene er fremdeles virksomme når vannet renner av
bakkene om våren og ned de korte bekkene til våtmarka langs Sørkedalselva.
Her motvirker stoffene frostmotstand hos insekter, muslinger og fisk. I tillegg gir
store og brå svingninger i vannføringen ustabil is på Bogstadvannet, og overvann går i bølger nedover elva helt til Lysakerfjorden.
MEN for å frigjøre Sørkedalen fra Markaloven, må elvebreddene reddes fra landbruk og boligbyggingen – ved Fossum og ellers – ved å avsette en bred korridor
til sykkelvei, turvei, elvas kantvegetasjon og våtmarkene gjennom hele dalen.
Det vil være et nederlag dersom regjeringspartiene blir lurt til å tro at idrettens
oppblåste deltagertall oppveier det stille flertallet i befolkningens, og svekker lovforslagets viktigste hensikt – beskyttelsen av skogene i Oslomarka for folk flest.
Markagrensen vil måtte justeres kraftig i Sørkedalen, men kampen for vern av
landskapet må tas først, og i mellomtid er Markaloven en nødvendig beskyttelse.
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Bli kjent med Lysakerelva – Program
Tema

Tidspunkt

Foredragsholder

Tema

Tidspunkt

Foredragsholder

Bo Wingård

Flora & fauna 19:30 – 20:15 Anders Often
NINA

Trygve
Christensen

Fugleliv

Onsdag 15. april
Naturhistorie, 18:30 –
og elva i dag 19:15
Onsdag 22. april
Historie og
folk

18:30 –
19:15

19:30 – 20:15 prof. Tore
Slagsvold

Onsdag 29. april
Naturforvalt- 18:30 –
ning nær byer 19:15

Anders Often Elveguiding
NINA

19:30 – 20:15 Bjørg
Myklebust

Onsdag 6. mai kl. 1830: Kveldstur – oppmøte under T-banebrua v/Grinidammen
Onsdag 13. mai kl. 1830: Kveldstur – oppmøte ved Stoppested på Lilleaker

Styret har bestemt at fra hver husstand med betalt medlemskap kan én
delta gratis, mens de øvrige betaler kr. 100,- i kursavgift. Ikke-medlemmer
kan delta mot et kursavgift på kr. 150,-. Hvis plassen tillater det, vil deltakelse på enkelte kurskvelder koste kr. 75,-.
Til påmelding benytt gjerne skjemaet nedenfor som sendes/leveres til LvV,
Kvernveien 24A, 0383 Oslo; eller går inn på lvv.no; eller ring 469 24 125.

Jeg/vi vil delta i LvVs kurs Bli kjent med Lysakerelva,
kl. 1830 til 2030 på onsdager fra 15. april til 13. mai
Navn:_________________________________________________ Medlemsnr: _______
Adresse: _____________________________________ Kontakttelefon: ____________
Yrke/arbeidsplass: _______________________________________________________
 Jeg ønsker å delta i turlederopplegget
 Jeg er medlem; jeg er lærer på en adoptionskole
 Jeg(Vi) vil bli medlem(mer)
 Kursavgift/medlemskontingent er betalt inn i LvVs konto 6051.06.32292
 Send meg/oss en giro for kursavgiften/medlemskontingenten
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Jarfyllingen
LvV fikk tilsendt fra konsulentselskapet
COWI det offisielle nabovarselet for turveianleggene nord og sør for Jarfyllingen. LvV har svart med kart over det
som menes å være nødvendige justeringer samt en klar fraråding av planen
for en ny bru sør for fyllingen. En uke
før fristen for å svare på nabovarselet,
mottok LvV også rapporten fra Byantikvaren om steinalderfunnene. Disse legger noen føringer for oppkoblingen av
den nye turveien mot den eksisterende
traséen som følger kjerreveien til Ullern
mølle ned fra Kvernfaret.

Steinalderfunnene
Arkeolog Leif Håvard Vikshåland prøvde
hardt å få sin rapport om funnene frem
til LvV før årsmøtet 4. mars. Dessverre
ankom den styrets epostkasse bare
noen minutter etter at styret dro på møtet. Rapporten angir to lokaliteter med
funn ca. 200 meter fra hverandre på flate partier langs toppen av skrentene ved
Kvernfaret og Lyseskrenten. Av 22 prøvestikk ga bare seks funn. Noen få flintstykker på det ene stedet og arbeidsredskap og flintrester på det andre. Rapporten setter disse i forbindelse Nøstvettradisjonen fra eldre steinalder (70008000 år siden) som hovedsakelig er
knyttet til strandsonen, ofte med tegn til
bosettinger.
Opplegg for videre undersøkelser er ikke
diskutert i rapporten selv om potensialet for flere funn antas å være høyt på
grunn av terrengform og alder. Dessverre er den ene lokaliteten blant områdene som har vært mest plaget av hageog annet avfall. Det forringer muligheten for flere undersøkelser.

Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

Skoleadopsjon
Et konstruktivt samarbeid mellom Bærums undervisningsetat, Oslo Elveforum
og LvV har ført til betydelige endringer i det
opprinnelige adopsjonsbrev som skoler er
invitert til å undertegne som bevis for forsvarlige holdning til elva når de bruker den
i undervisning. Adopsjonsopplegget som
opprinnelig kom fra skoler langs Ljanselva
langt sør i Oslo, må tilpasses forholdene
langs den mye kraftigere og mindre tilgjengelige Lysakerelva.
Skoler og potensielle samarbeidspartnere
er invitert til et lanseringsmøte på Jar skole 29. april. Våre forbindelser i næringsliv
og i vel oppfordres til å kontakte deres
nærmeste skole for å slutte seg til adopsjonsopplegget.

Snødeponi
LvV har samtalt med bydelsleder Grete
Horn Galtung i Vestre Aker om planene for
et snødeponi i Styggedalen. Vi er enige om
at Samferdselsetaten i Oslo må sikre våtmarka nedenfor det lille området like nord
for Bogstad Gård med sin gamle hoppbakke. Bydel Vestre Aker skal holde LvV orientert om gangen i saken siden den ikke dekkes av avtalen med Plan- og bygningsetaten om byggemeldinger som gjelder tiltak
ved elver og bekker i byggesonen.

Langlivannet
er hovedvannmagasinet i vassdraget og
styrer vannføringen i både Sørkedalselva
og Lysakerelva. I hele vinter har vannet
herfra forsynt et stort område på Oslo vest
uten at det har kommet merkbart tilsig fra
det frosne nedbørsfeltet. Rapporter sier at
vann-nivået ligger ca. 70 cm under overløpet, så snøsmelting for 10-15 mm nedbør
må til før en naturlig vannføring gjenoppstår i elvene, selv om vannforsyning legges
om til Maridalsvannet i disse dagene.

e-post: fodnytt@lvv.no
internett: http://www.lvv.no

org. nr.: NO 988 274 542
bankkontonr.: 6051 06 32292

