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Østensjøvannet naturreservat kan markere 25 år i 2017. Fra Oppsal-skrenten ser vi hvor harmonisk
vannet ligger i landskapet. Foto: Leif-Dan Birkemoe 15.09.2017.
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Den ambisiøse kommuneplanen
Våre politikere har gått i tenkeboksen når
det gjelder omfanget og utformingen i
planene om storstilt boligbygging i Oslo.
Dels har planene fått krass kritikk og dels
har prognosene for befolkningsutvikling
endret seg. Dette er godt nytt for oss.
Foreløpig er ingen av de store utbyggingsplanene rundt Østensjøvannet, herunder
Eterfabrikken, kommet til politisk
behandling. Vi følger utviklingen tett og
benytter alle våre muligheter til å påvirke.
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Redaksjonen avsluttet 24.11.2017

Da reservatet ble etablert i 1992 uttalte
departementet at de forutsatte at også de
omkringliggende naturområdene skulle
sikres for fremtiden. Ti år senere fikk
vi reguleringsplanen «Østensjøområdet
miljøpark» som skulle være denne
sikringen.
Det er grunn til å minnes disse to
milepælene med glede, men vi konstaterer
samtidig at både reservatet og miljøparken
burde vært langt større. Man forutså ikke
den gang hvilket utrolig press dette området skulle bli utsatt for, både i form av
menneskelig aktivitet og ulike former for
utbygging i randsonene. Oslo er utpekt
som Europas miljøhovedstad i 2019, og
dette vil være et utmerket utgangspunkt
for å se nærmere på både utvidet vern og

hvorledes vi kan sikre forsvarlig bruk og
skjøtsel av området. Dette, sammen med
en plan for etablering av et nytt og bedre
tilrettelagt informasjonssenter, står nå på
vår ønskeliste.
Stor aktivitet på besøkssenteret
Nærmere 8.000 elever fra hele byen har i
løpet av 2017 fått en dag med undervisning og opplevelser ved vannet. I
tillegg har vi i år hatt faste åpne søndager
for publikum med ulike aktiviteter. Vi
planlegger å videreføre og videreutvikle
dette tilbudet i 2018 og håper å se mange
av dere på besøkssenteret på Bakkehavn.
Aktivitetsplanen vil bli lagt ut på
Facebook og hjemmesider og selvfølgelig
kunngjort ved oppslag bl.a. ved vannet.

Planlagte tiltak rundt vannet
En rekke tiltak er nå under planlegging.
Vadedammen nord for vannet skal
rehabiliteres. Turveien skal rehabiliteres
i nordøst («Svanebukta») der erosjonen
har spist seg inn i turveitraseen; det samme
gjelder fuktige partier langs turveien på
vestsiden av Bogerudmyra. Det største
tiltaket vil bli omlegging av turveien
ved Bølerbekken. Her er planen å legge
turveien noe lengere øst og fjerne dagens
turvei på samme måte som det for et par
år siden ble gjort ved Abildsøfeltet. Her er
det imidlertid en rekke forhold som enda
ikke er avklart. Målet er imidlertid å sikre
våtmarkene enda bedre, samtidig som
man legger til rette for at publikum kan
bruke området uten at det går på
bekostning av naturen. Dette er et viktig
tiltak for å bevare områdets naturverdier
både for vår og fremtidige generasjoner.

Vi ønsker alle en
god jul.
Østensjø, november 2017
Amund Kveim
Leder

Forsidebilde: Foto: Leif-Dan Birkemoe
Dugnadsgjengen rydder tørrbakkene bak stallen
på Abildsø gård 31.10.2017. Canon 60D
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Besøkssenteret:

Ny flott utstilling på plass
I løpet av året har det skjedd store forandringer inne på besøkssenteret på Bakkehavn. Vi har gjort
forandringer i rominndelingen slik at klasserommet nå er bedre tilrettelagt for å ta imot hele skoleklasser.
Vi har også fått en helt ny spennende utstilling som viser hva våtmark er, livet i våtmarken og hvorfor det
er viktig å ta vare på den.

omkring i Norge, hvorav vi, sammen med
Lilløyplassen på Fornebu, er ett av dem.
Utstillingen benyttes i den daglige
undervisningen ved senteret og er også
tilgjengelig for publikum på våre åpne
søndager og etter nærmere avtale.
Program for 2018 er under utarbeidelse
og vil bli kunngjort bl.a. på våre nettsider
og ved oppslag. Vi retter en stor takk til
Sparebankstiftelsen og alle som har bidratt
på ulikt vis til den flotte utstillingen.

Tekst Amund Kveim // Foto Leif-Dan Birkemoe
RAMSARKONVENSJONEN
Våtmarkskonvensjonen, også kalt
Ramsarkonvensjonen, er en global
avtale som ble utarbeidet i byen
Ramsar i Iran 2. februar 1971. Norge
var i 1974 et av de første landene som
ratifiserte konvensjonen, som i dag har
169 medlemmer. Opprinnelig
konsentrerte konvensjonen seg om
å ivareta våtmarker som leveområde
spesielt for vannfugler. I dag favner
konvensjonen langt videre og omfatter
ivaretakelse av våtmarker i bred
forstand; både som leveområde for
flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.
Konvensjonens mål er definert som:
å bidra til bevaring og fornuftig bruk
av våtmarker gjennom lokale,
nasjonale og globale tiltak og internasjonalt samarbeid, for å bidra til
bærekraftig utvikling i hele verden.

Ordfører Marianne Borgen takket Østensjøvannets Venner for foreningens innsats med å skjøtte
området rundt vannet.

Kilde: Miljødirektoratet
Ordfører Marianne Borgen fikk hjelp av Aina og Astrid på 4 år til å holde snoren hun klippet over for å markere åpningen av utstillingen.
Til venstre naturveileder Toril Elisabeth Hasle og til høyre leder i ØVV Amund Kveim.

Justerte planer
Utstillingen er utviklet av Runhild
Dammen, og er i stor grad finansiert av
Sparebankstiftelsen. Selve åpningen
foregikk på Østensjødagen 10. september
med mye publikum til stede. Det var
ingen ringere enn Oslos ordfører,
Marianne Borgen, som holdt tale og
klippet snoren. Det vil si, det var ikke en
snor, det var en bunt takrør fra våtmarken
som ble klippet over.
Inne i utstillingslokalet ble det for
anledningen også vist frem hvorledes livet
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under vannflaten ser ut i Østensjøvannet.
I et akvarium kunne publikum se
dammuslinger, ryggsvømmere, igler,
vannedderkopp, snegler og andre
skapninger i vannet vi ikke ser til daglig.
Disse spesielle «gjestene» ble selvfølgelig
returnert til sitt hjem etter at arrangementet var over. Men skoleklasser har
nede ved vannet hele denne høsten fått
undervisning der de har fått se nærmere
på denne viktige delen av det biologiske
mangfoldet i våtmarken.
Norge er bundet av den såkalte

Ramsar-konvensjonen som forplikter
landene til å ta vare på våtmark. Dette er
en erkjennelse av våtmarkenes helt
særegne betydning for det biologiske
mangfoldet generelt og for vannfugl
spesielt. Verdens våtmarker er i tilbakegang som følge av menneskelig aktivitet,
og det er derfor viktig å ta vare på dem
både her hos oss og i verden for øvrig.
Dette er litt av bakgrunnen for at
Miljødirektoratet har støttet opprettelsen
av seks nasjonalt autoriserte informasjonsog besøkssentre for våtmark rundt

SPAREBANKSTIFTELSEN
Sparebankstiftelsen DNB er en
uavhengig pengeutdelende stiftelse
som gir bidrag til allmennyttige formål.
Stiftelsen eier i underkant av 10
prosent av aksjene i DNB, og det er
utbyttet fra disse aksjene som brukes
til ulike samfunnsnyttige prosjekter.
«Vi utløser gode krefter» er vår visjon.

Kilde: Sparebankstiftelsen
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Aktører ved besøkssenteret. Fra v.: Toril Elisabeth Hasle prosjektleder/naturveileder for besøkssenteret, Runhild Dammen som har designet utstillingen, ordfører Marianne Borgen og leder i
Østensjøvannets Venner, Amund Kveim har satt seg ned i besøkssenteret som også har utstillingsmateriell til bruk i undervisning.
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Kulturlandskapspris tildelt
Østensjøvannets Venner

Eterfabrikken

– Hva vil politikerne med Østensjøområdet?
Det har tatt svært lang tid å få ferdigstilt planene om utbygging av Eterfabrikktomten. I forhold til det
opprinnelige forslaget er mye endret, men fortsatt er planene uakseptable. Planen ligger fremdeles til
behandling i Plan- og bygningsetaten og den blir neppe oversendt Byrådsavdelingen for byutvikling
for politisk behandling før på nyåret.

Mandag 23. oktober ble Kulturlandskapsprisen 2017 for de fem kommunene Oslo, Rælingen, Nittedal,
Skedsmo og Lørenskog tildelt foreningen ved en tilstelning på Besøkssenteret på Bakkehavn. Det er
«Regionskontor landbruk» som står bak prisen, og den høytidelige overrekkelsen ble utført av Byråd for miljø
og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg. Juryens begrunnelse er under gjengitt i sin helhet.
Tekst Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen

Av Amund Kveim

Planene om bygging av boliger der Eterfabrikken nå ligger er uakseptable. Det er meningsløst å
bygge høyhus på en kolle som stikker ut i Østensjøområdet miljøpark, bare noen meter fra viktige
naturområder. Bildet fra kirketårnet på Bøler viser Eterfabrikkens nærhet til reservat og miljøpark.
Disponentboligen i forgrunnen (hvit) er foreslått revet og erstattet med en blokk som vil strekke
seg godt forbi høyre billedkant i retning Bølerbekken. Foto: Leif-Dan Birkemoe 26.10.2017.

Vi har i flere nummer av Sothøna fortalt
om utbyggingsplanene. I utgangspunktet
er det etter vår oppfatning meningsløst å
bygge høyhus på en kolle som stikker ut i
Østensjøområdet miljøpark, bare noen
meter fra viktige naturområder. Områdene
umiddelbart nord for fabrikktomten er
klassifisert som naturtype A, den høyeste
klassifiseringen på skalaen, og er derved
blant våre aller mest verdifulle. Både
nærheten til dette naturområdet og
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virkningen på landskapsbildet, for ikke å
snakke om hva selve byggeprosessen vil
måtte medføre, tilsier klart at her bør
man avstå fra utbygging.
Fabrikktomten
- en viktig buffersone
I løpet av planprosessen har utbyggeren,
JM, etter hvert innsett at man i hvert fall
er nødt til å endre de aller mest kontroversielle sidene ved den opprinnelige

planen. Så vidt vi kan se av sakspapirene
er et av høyhusene tatt ut av planen,
bebyggelsen er trukket noe tilbake,
høyden er noe nedjustert, forslaget om
barnehage er frafalt og man trekker også
forslaget om innkjøring i nord nærmest
Bølerbekken. Enda viktigere er det at man
har innsett at det er behov for hensynsoner
som skjermer de foreslått gjenværende
naturområdene på tomten fra bebyggelsens ordinære uteområde. Dette er et
skritt i riktig retning, og er trolig bakgrunnen for at Fylkesmannen dessverre
har måttet trekke sine innsigelser mot
planene.
Østensjøvannets Venner har hele tiden,
tydelig og godt begrunnet, pekt på at
boligbygging på denne tomten er svært
uheldig. Vi har presentert våre anmerkninger i alle faser av prosessen, og vi har
tatt saken opp med ulike politiske
myndigheter ved flere anledninger. Dette
for å forsikre oss at de er tilstrekkelig
oppmerksomme på at denne saken skiller
seg helt fra ordinære reguleringsplaner og
konverteringer fra industri til bolig slik vi
ser andre steder i Oslo. Vi har fått
kommunisert dette direkte til både
miljøbyråden og byråden for byutvikling,
men de vil forståelig nok ikke gi uttrykk
for noen bestemt oppfatning før de får
seg saken forelagt.
Prinsippsak
Det er vår klare melding til det rødgrønne
byrådet og bystyreflertallet at denne saken
er en prinsippsak der man avgjør hva som
er tillatelig i randsonen til byens kanskje
viktigste naturområde. Her må hensynet
til natur og miljø helt klart gå foran
utbyggers interesser og det generelle
ønsket om å legge til rette for boligbygging.

Byråd Lan Marie Berg (i midten) delte ut Kulturlandskapsprisen. Amund Kveim, leder i ØVV til venstre med prisens diplom. Til høyre for byråden
nestleder Finn Arnt Gulbrandsen med blomstene i anledning prisoverrekkelsen. Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth (med DNB-sjekken) delte ut et
gavebeløp på kr. 10 000 og en vandrepris som Byråden holder frem, en snidel, en type løvkniv som i gamle dager ble benyttet til å skjære kvister
med løv som dyrefor. De øvrige er en del av dugnadsgjengen i tillegg til en av hestene som til daglig holder til ved Østensjøvannet. Foto: Arne Vidar
Jenssen – Nordstrands Blad.

Diplom og vandrepris
Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth ledet
arrangementet og delte ut både vandreprisen og et gavebeløp på kr. 10.000.
Vandreprisen var en snidel, en type
løvkniv som i gamle dager ble benyttet til
å skjære kvister med løv som dyrefor. Et
slikt redskap har sikkert vært benyttet ved
Sothøna nr. 54, 2017

styving av de to askene som står på tunet
på Bakkehavn, bemerket Samseth.
Byråd Lan Marie Berg overleverte
diplom og blomster og tok i sin tale bl.a.
for seg juryens begrunnelse for tildelingen og takket for innsatsen. I takketalen
viste Østensjøvannets Venners leder
Amund Kveim spesielt til dugnadsgjen-

gens fantastiske innsats under Finn A.
Gulbrandsens ledelse. De har i årevis
utført slått og andre skjøtselsoppgaver i
kulturlandskapet på oppdrag fra både
Fylkesmannen og Bymiljøetaten. I tillegg
har det vært leid inn beitedyr, både sau og
krøtter, for å pleie kulturlandskapet på
den gode gamle måten. Mange fra
7

Juryen uttaler
dugnadsgjengen var møtt frem for å
overvære tildelingen og få sin velfortjente
takk for innsatsen.
Konglomerat av naturtyper
Kulturlandskapet er svært viktig for
biologisk mangfold, landskapsbildet og
opplevelsesmulighetene ved Østensjøvannet. De to gamle gårdene Østensjø og
Abildsø er bevart med både innmark som
holdes i hevd og bygningsmasse intakt og
fredet. Sammen med naturområdene
danner kulturlandskapet det konglomerat
av naturtyper som er unikt med Østensjøområdet. Slåtteengene gror imidlertid
igjen om man ikke skjøtter dem enten
mekanisk, manuelt eller ved beite. En
annen trussel mot det biologiske mangfoldet som venneforeningen har tatt tak i,
er fjerning av fremmede arter. Gjennom ti
år er dette systematisk gjennomført av både
styrets medlemmer og Dugnadsgjengen.
Aktuelle utfordringer
Byråden og de mange andre spesielt
innbudte gjestene fikk deretter en
presentasjon av Østensjøvannet, miljøparken og venneforeningen ved Amund
Kveim. Med Byråd Lan Marie Berg til
stede benyttet man selvsagt anledningen
til å fremheve aktuelle utfordringer og
muligheter i området. Vasspest og andre
fremmede arter, utbygging av bl.a.
Eterfabrikken, bekkeåpninger og ikke
minst behovet for et nytt besøkssenter
nærmere vannet ble spesielt nevnt. Det
ble også tid til å besiktige den nye flotte
utstillingen på senteret.

Byråd Lan Marie Berg fikk omvisning på
Besøkssenteret av Amund Kveim. Naturveileder for senteret Toril Hasle til høyre.
Foto: Leif-Dan Birkemoe.
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Kulturlandskapsprisen 2017
tildeles Østensjøvannets
Venner i Oslo kommune
Kulturlandskapsprisen gis av de fem
kommunene som har regionsamarbeid
om felles landbrukskontor; Skedsmo,
Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal.
Prisen består av et diplom, tildeling av
10.000,- kroner og en vandrepris.
Juryen som har valgt årets prismottaker
består av bønder og kommunale
representanter fra de fem samarbeidende kommunene.
Prisens formål og kriterier Landbrukets kulturlandskapspris har som
formål å berømme en spesiell innsats
for kulturlandskapet i kommunene.
Prisen skal bidra til å synliggjøre og
stimulere til innsats for skjøtsel av
kulturlandskapet og bygninger eller
bygningsmiljøer i tilknytning til
kulturlandskapet. Prisen deles ut til en
person, forening, gruppe eller bedrift
som har gjort en spesiell innsats eller
vist et spesielt engasjement for
kulturlandskapet i regionen.
Juryens begrunnelse
Kulturlandskapsprisen i år tildeles til
foreningen Østensjøvannets Venner for
skjøtselsarbeidet rundt Østensjøvannet
i Oslo kommune.
Området ved Østensjøvannet er en
biologisk og kulturhistorisk skatt for
Oslo Kommune. Det er registrert 23
verdifulle naturtype-lokaliteter her.
Kulturhistorisk er området spesielt
viktig med bl.a. gammel bosetting fra
3000 år f. kr., jernalder gravhaug og
gravrøyser ved Bakkehavn. Dette er det
viktig å ta vare på og skjøtte. Stedets
identitet og historie holdes levende og
integreres som en del av dagens bymiljø.
Forvaltningsplanen fra 2006 sier at
Østensjøområdet gjennom aktivt
landbruk, skogbruk og husdyrhold,
historisk sett har hatt en åpen karakter.
Nettopp åpenheten i området er viktig
for opplevelsen av landskapet. Helheten
som skapes med de åpne slettene, vann
og våtmark i Østensjøvannet Naturreservat, er til glede for mange tusener
av turgåere i nærområdet.
Østensjøvannets Venner har i de siste
10 årene lagt ned et betydelig arbeid
gjennom dugnad for å rydde gjengrodde

For 25 år siden ble Østensjøvannet
naturreservat opprettet
Av Finn Arnt Gulbrandsen

Kulturlandskapsprisens diplom.
Foto: Leif-Dan Birkemoe.

beitearealer, drive skjøtsel av slåttemark,
åpne siktlinjer og fjerne fremmede
arter. Det må spesielt berømmes det
arbeidet som Østensjøvannets Venner
har lagt ned med restaurering og
gjenåpning av beiteområdene Bekkasinmyra og Bakkehavn.
På beiteområdene slippes hver
sommer sauer og storfe, som leies fra
bønder i Akershus gjennom Beitepatruljen i Norges Vel. Etter avtaler med
grunneiere og forvaltningsorganer har
Østensjøvannets Venner da klart å
holde vegetasjonen nede, slik det var
før dyreholdet opphørte for 40-50 år
siden. Samtidig har foreningen spilt en
stor rolle ved å formidle en historie om
landbruket og kulturlandskapspleien
rundt vannet, til alle som besøker dette
området.
Østensjøvannets Venner har sørget
for å få tilbake beitedyr på de gamle
beiteområdene rundt Østensjøvannet.
Foreningen har stått på for beitende
dyr som har gitt et levende og åpent
landskap, en grønn lunge, i et område
med mye fortetting og boligmasse.
Arbeidsinnsatsen som Østensjøvannets
Venner legger ned hvert år gjennom
rydding og slått rundt Østensjøvannet
er av stor betydning for kulturlandskapet
i Oslo kommune. Gjennom tildelingen
av denne prisen ønsker kommunen å
hedre foreningen for denne innsatsen.
Vi er dere stor takk skyldig.

2. oktober 1992 kom følgende pressemelding fra Miljøverndepartementet:
«Østensjøvannet i Oslo kommune er nå
vernet som naturreservat. Helheten i
dette området både når det gjelder
økologiske, kulturelle og landskapsmessige verdier bør imidlertidig sikres for
ettertiden. Hele det området som ble
omfattet av Oslo kommunes skjøtselsplan
av 1979 vil bli nærmere vurdert for å
komme fram til løsninger om kan bevare
dette unike området for framtiden».
Østensjøvannets Venner kommenterte
dette med at naturreservatets grenser var
for snevert, men at det var et godt skritt i
riktig retning. Foreningen lovte å stå på til
minimum skjøtselsplanarealet var sikret.
Norsk botanisk forening kom med
innspill der de påpekte store botaniske
verdier i Oppsalskrenten og i Kirkeskogen, og at disse områdene burde
innlemmes i verneområdet rundt vannet.

Østensjøvannet ligger som en blank flate omkranset av et grønt belte sett fra klokketårnet til Bøler kirke. Etter 25 år som naturreservat har de landskapsmessige verdier i stor grad
blitt videreført. Foto: Leif-Dan Birkemoe 26.10.2017.

Dette støttet selvfølgelig Østensjøvannets
Venner. Slik ble det, men ideelt sett burde
hele Østensjøområdet miljøpark blitt

vernet som landskapsvernområde.
Uansett, Østensjøvannet Naturreservat
har eksistert i 25 år, og det er vi glade for.

Føll på Abildsø
Fra Tone Welhaven Føyen på
Abildsø gård har vi fått følgende
gladmelding:

Ludvig er drøyt en uke gammel her han hopper rundt i luftige omgivelser med Østensjøvannet i
bakgrunnen. Foto: Anette Edvardsen, 05.06.2017.
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En solfylt og varm kveld, den 27.5.17
kl.20.00 fødte Luna ett nydelig føll. Det
ble en hingst som har fått navnet Ludvik.
Han har borket farge, og er utrolig søt,
synes vi.
Faren er en svart, flott Dølahest som
heter Randtind.
Mor og barn ble etter et par tre uker
sendt på beite til Ås sammen med flere
hopper, og deres ”barn”. Der er de
fremdeles, meldes det 7. september.
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Undervisningen på Bakkehavn i 2017
Det har vært travelt oppe på Bakkehavn i år som i fjor. Skoleklasser fra alle trinn fra hele byen blir invitert til
undervisning ved Besøkssenter Våtmark Oslo, Østensjøvannet.
Tekst og foto Randy Gunnar Lange

rundt vannet. Gjennom en kombinasjon
av konfluent (helhetlig) pedagogikk,
mesterlære og læringsmetoder brukt av
nord- amerikansk urbefolkning lærer
elevene å være mer til stede i naturen og
utvikle et dypere forhold til den. Opplegget kjøres fra tidlig vår til langt ut i
desember. Opplegget er også i et pilotprosjekt i år tilpasset og prøvd ut på eldre
elever som skal lære norsk. Dette
opplegget ble kalt «introduksjon til norsk
natur» og ble holdt for Norges største
senter for norskopplæring, Oslo VO
Rosenhof. Et opplegg med de samme
rammene utprøves nå i høst også for
aktivitetsskolen i Oslo.
Naturen som klasserom
Vi har også utviklet et kurs for lærere i
samarbeid med Statens naturoppsyn kalt
Lærerkurs i naturnærvær. Kurset er
beregnet for lærere i grunnskolen og
videregående skoler. På kurset lærer
lærerne å bruke naturen som klasserom
og hvordan de kan koble elevene til
naturen via sansene. Utover sommeren
holdes det også et opplegg som gir
elevene bedre kjennskap til insektene som
holder til ved Østensjøvannet. Opplegget
holdes nede ved vannet og heter «bunndyr». Som i fjor har vi også kjørt et

opplegg vi har sydd sammen for Sommerskolen Oslo. Opplegget er for elever ved
barneskolen og omhandler fugl.
Fremmede arter
Mot høsten holdes også et opplegg som
tar for seg de svartelistede artene rundt
vannet. Opplegget heter fremmede arter. I
tillegg til dette drives det god formidling
om naturverdiene rundt vannet ved
«åpne dager» i helgene. Her er det en
rekke temaer som belyser alt fra flaggermus til pollinatorer i miljøparken. Vi
tar også imot besøk fra andre sentre
relatert til våtmark rundt om i verden
og forteller om verneprosessen og
naturverdiene her.
Utdanningsetaten
Det er gratis for den enkelte skole å
benytte undervisningstilbudet på
Bakkehavn etter en avtale med Utdanningsetaten. I 2016 var det 5300 elever og i
2017 er estimatet 7800. For å klare å
dekke et så høyt elevtall kreves selvsagt
flere lærere, men også ulike ferdiglagede
undervisningstilbud som for eksempel
Vinternatur og Livet i vannet. I hovedsak
tar biologene Erik Wegge Bergvik, Oda
Fosse og Randy Gunnar Lange, som de
viktigste, del i undervisningen.

Østensjøbekken
i fakkellys
Østensjøvannets Venner markerte
lysvandringen langs Alnaelven 12.
oktober med en stand like ved Bryn
jernbanestasjon der Østensjøbekken
renner ut i Alna. For å synliggjøre
bekkens utløp fra en kulvert under
jernbanelinjen ble det tent en fakkel
som lyste opp vannmassene etter flere
dager med kraftig regn.
Foto: Lise Johansen.

Rådyrspor i området ved Bakkehavn. Foto: 08.05.2016.

Det undervises i biomangfold og naturopplevelse på Bakkehavn. Foto: 26.05.2016.

Vinternatur
Året startet med et opplegg om vinternatur der elevene får innblikk i hvordan
dyr, insekter og planter klarer seg
gjennom vinteren. Først får elevene et
foredrag, så skal de ut og løse oppgaver på
Bakkehavntoppen. Der er det hengt ut en
rekke poster med spørsmål relatert til
foredraget.
Biomangfold og naturopplevelser
I begynnelsen av mars undervises det for
de litt yngre i barnehager og barneskole
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om vårtegn. Dette opplegget holdes ute
og omhandler forskjellige vårtegn vi kan
finne. Som en av naturveilederne ved
senteret har jeg, til daglig leder av Ravn
naturveiledning, i min praksis for å bli
lektor i biologi utviklet et opplegg som
kjøres for ungdomskoler og videregående
skoler. Opplegget heter «biomangfold og
naturopplevelser» og kjøres også fra tidlig
vår, både på Bakkehavn og ved den andre
delen av Besøkssenter Våtmark Oslo,
Lilløyplassen naturhus på Fornebu.
Opplegget er laget for å få elevene til å

reflektere over miljøproblemene verden
står ovenfor både med tanke på klimaendringer og tap av biologisk mangfold.
Introduksjon til norsk natur
Videre lærer elevene hvordan de gjennom
sansene kan legge merke til ting i naturen
de ellers ville oversett. Opplegget starter
på senteret med et foredrag før elevene tas
med inn i naturen rundt Østensjøvannet.
Elevene lærer å kjenne igjen fugl på lyd og
utseende, spor og sportegn samt de
vanligste rød- og svartelistede artene
Sothøna nr. 54, 2017
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«Baller og Maskerader»
på Abildsø gård
Sjøhelten og eventyreren Petter Wessel Tordenskjold på frierføtter
Oberst Peter Jacob Wiltser (1661-1725) med familie på Abildsø gård hørte hjemme i det øverste sosiale
sjiktet i Christiania. Den fremste i kretsen var stattholderen, kong Fredriks IVs nærmeste embedsmann
og stedfortreder i Norge.
Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Ball hos Norges stattholder Løvendal. Kommandør Wilster ledsager Lady Carteret ut av ballsalen. Kadett Wessel kommer med noen velvalgte ord.
Illustrasjon av J. Nørretranders i boka Peter Tordenskiold, historisk roman af P.P., A. Christiansens Forlag, København 1905.

Oberst Peter Wilster var artillerist, hans
sønner Dominicus Wilster og Christian
Wilster var offiserer i den norske hæren.
Kontreadmiral Daniel Wilster i den
dansk-norske flåten var bror til oberst
Peter Wilster. Først deserterte Daniel til
fienden og senere ble han etterfulgt av
nevøen Dominicus. Både Daniel og
brødrene Dominicus og Christian
12

endte opp i den russiske hær. Men da var
de over på alliert side. Alle disse spilte
derfor en sentral rolle i Den store
nordiske krig, enten på den ene eller
andre siden. Denne historien ble fortalt i
Sothøna nr. 52 under overskriften Oberst
Peter Jacob Wilster fra Abildsø gård og
familiens overløpere under Den store
nordiske krig.

Vi befinner oss i den perioden av Den
store nordiske krig som gjerne kalles
Elleveårskrigen 1709-1720. Fra selskapslivet i Christiania på den tiden kommer vi
ikke utenom oberst Wilsters datter Julie
Wilster som ble kurtisert av sjøhelten
Peter Wessel Tordenskjold, selv om dette
mangler historisk dokumentasjon.
Derimot er anekdotene ganske frodige,

fremhevet i artikkelserien Karnappmannen
(Sothøna nr. 20 i 2000 - nr. 39 i 2010), av
folkloristen og Ibsen-kjenneren Erik
Henning Edvardsen. Basert på anekdoter
og faktiske hendelser skrev Jacob B. Bull
et Folkeskuespill i 1899 om kretsen rundt
stattholderen. Skuespillet ble første gang
oppført ved Nationaltheatret 26. mars
1901, i regi av Bjørn Bjørnson (18591942), og med Ragna Wettergreen
(1864-1958) i rollen som Julie Wilster.
Musikken var komponert av Johan
Halvorsen (1864-1935). Skuespillet er
omtalt av Erik Henning Edvardsen i
Sothøna nr. 38, 2009.
Selskapslivet i Christiania
og omegn
Det var om vinteren når krigen normalt
ikke var på sitt heteste at det var tid til
selskapelighet. Oslofjorden var vanligvis
islagt og flåten lå i opplag. Det fortelles at
i stattholder Gyldenløves og Løvendals tid
ble det holdt «Baller og Maskerader», den
eldste form for fornøyelser i Christiania,
kan professor Ludvig Daae berette om i
boka Det gamle Christiania 1624-1814
(Christiania 1871) etter det som Carl
Deichman noterte ned i sin samtid. Det
fortelles videre at i begynnelsen av Krags
embetstid – vinteren 1714 – hadde
Christiania en gjest som tildro seg stor
oppmerksomhet, og som gjorde stor
lykke i datidens selskapsliv. Det var
daværende kapteinløytnant Peder Wessel
(Tordenskjold), hvis eldste biograf
forteller: «Smukke fruentimmer, som
Tordenskjold sin hele livstid igjennom
aldrig var en Fader av, samt lystige
selskaper, av hvilke der hele vinteren
igjennom fantes nok av i Norge, var,
medens han i to måneder lå i vinterkvarter,
det fornemste og snart eneste, han
fordrev tiden med. I Christiania og der
omkring hadde man ingen anselige lystigheter og ba brukelige smukke fruentimmer, med mindre man jo så kapteinløytnant Wessel buden til samme, og var
en artig måte byde seg selv eller komme
ubuden. En slave av komplimenter var
han just ikke, men forresten alltid høflig
og meget sivil, og fortelles der mangfoldige
lystige, få og forlibte historier om ham,
hvilke han samme tid skal ha bedrevet».
Carl Deichmann
Da baron Krag ble kalt til Norge som
stattholder, antas det å være foranlediget
av biskop Batholomeus Deichmanns
bekjente innflytelse hos Fredrik IV. Krag
Sothøna nr. 54, 2017

Løvendals Galley – der Tordenskiold var sjef fra 2. mai 1712 til 5. juni 1715. Fartøyet ble konstruert av
Jørgen Pedersen og bygget i Langesund. Til tross for navnet er fartøyet betegnet som en fregatt.
Selv om det var en liten fregatt var det kjent som et raskt og lettseilt fartøy. Lengde/bredde: 90/22
fot. Bestykning: 12 stk. 6-punds og 6 stk. 4-punds kanoner. Besetning: 100 mann + 50 medfølgende
soldater. Modellen er bygget i skala 1:48. Foto fra utstillingen «Tordenskiold» 16. juli 2016.
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En av Tordenskiolds galanterikårder. Klingen er av stål. På grepet er det skåret inn 44 hakk, angivelig ett for hver av hans bataljer. Balgen er fremstilt
i lær med doppsko i messing. Foto på utstillingen «Tordenskiold» 16. juli 2016.
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Oljemaleri av Tordenskiold. Trolig malt på 1700-tallet etter original av den tyske portrettmaler Balthasar Denner. Konservert i 2015.
Foto på utstillingen «Tordenskiold» 16. juli 2016.
Det Norske Geworbne Regiments Leib Compagnie 1708 hadde oppvisning på Linderud gård 27. august 2016. En av deltakerne kledde seg opp
slik kadett Petter Wessel var antrukket med støvler og kåpe. Støvlene etterligner det som kadett Wessel brukte om bord på sine skip.

hadde nemlig tidligere vært stiftsamtmann i Viborg, mens Deichmann var
biskop samme sted. Det var i 1712, at
denne begavede, men lite prestelige mann
kom til Christiania, hvor han, så lenge
kong Fredrik levde, vel kunne anses som
byens mest innflytelsesrike mann, skriver
professor Daa i 1871. En av biskopens
hovedinteresser var gamle bøker. Hans
sønn Carl Deichmann døde ugift i 1780
og testamenterte boksamlingen til
Christiania by. Carl gjorde også opptegnelser fra sin tid i Christiania og det er
nok fra ham vi har historiene om
selskapslivet. I alle fall oppgis Carl
Deichmann som kilde i flere sammen14

utkledd som hyrdinne, ankom karnevalet
på Hovedøya. Skammen ble for tung å
bære, forteller Carl Deichman; «hendes
Capot opfandtes ved Abildsø ved
Vandet, ligesom hun havde gjort af med
sig selv.»

henger. Det ovenstående forteller hvilke
kretser han omgikk slik at anekdoter og
tilfeldige historier han berettet om trolig
har rot i visse virkelige hendelser.

(dvs. hatt) ved Abildsø. Hans stattholderfrue som ikke forsto vårt språk, kunne ha
grunn til å spørre om hva «jaloux» het på
norsk.

Forelsket seg i oberst Wilters
datter
En slik historie kan føres tilbake til
stattholder Løvendal som i likhet med
faren baron Gyldenløwe, arrangerte
«Baller og Maskerader». Lenge ble det
snakket om en maskerade der Løvendal
hadde forelsket seg i oberst Wilters datter
som forestilte en «Schäferin (dvs. en
hyrdinne), de ble usynlige for en tid,
senere fant man igjen hennes «Capot»

«Abildsø ved Vandet»
Sammenblanding av hendelser må selv
for Carl Deichman ha spilt inn i beretningene. Erik Henning Edvardsen har i
Sothøna nr. 24 funnet frem til denne
versjonen: En anekdote forteller at
stattholderen, baron Woldemar von
Løvendal (1660-1740), som tjenestegjorde som «Chef og Guvenør over Civil- og
Militær-Etaten» i Norge i årene 1710-12,
forførte unge frøken Wilster, da hun,

Forsvinningsnummer
En likeså fantasifull variant av frøken
Wilsters endelikt hevder at det var
sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold
(1690-1720) som under et ball på Abildsø
hadde forstyrret hjertefreden til husets
datter, og at de sammen gjorde et
forsvinningsnummer. Litt senere skulle
de ha funnet klærne hennes ved Østensjøvannet, men disse skulle kun ha vært
en avledningsmanøver, for i virkeligheten
rømte hun med Tordenskiold på skipet
hans: «Efter hvad det berettes var det først
en tid senere og da ved Marstrand at den
unge dame hadde sett sitt snitt til å
berøve sig selv livet.»1 Sammenblandingen kan skyldes at Løvendal hadde gitt
navn til Tordenskiolds berømte skip
«Løvendals Galley», en fregatt med 18-20
kanoner.

Ikke uimottagelig for hans kurtise
I boka Tordenskjold av Christian Gierløff,
fra 1941, er det et kapitel om hans mulige
forbindelser med damer han møtte. Det
antas at han hadde to barn med forskjellige
kvinner. Det blir med spekulasjoner selv
om hendelsene er mange. På side 325 kan
vi lese: Men det vi vet er at han sto i
brevveksling med en Christiania-dame, så
ivrig at de ble en hel bunke brev «ombundet av blaat silkebaand». De ble langt
senere brent. Det het at «han hadde stor
godhet for henne og at hun viste seg ikke
uimottagelig for hans kurtise». Det står
ikke noe om kilden til dette forhold, men
mistanken kan rettes mot Julie Wilster,
datter til oberst Wilster på Abildsø.
Anekdotene
Disse anekdotene har trolig som kjerne at
det på Abildsø gård ble arrangert «Baller
og Maskerader». Hvem som var til stede
må vi bare gjette på, men det må bl.a. ha
vært representanter for Norges politiske
og militære elite. Samtaletemaene
naturlig nok de urolige tidene. Vi kan
godt tenke oss at de sjømilitære berettet

om sine kapringer og priser. Her kan
Peder Wessel (Tordenskjold) ha vært en
muntrasjon med alt det han hadde
opplevd, enten det var turer i sine unge år
til Afrika og India eller nylige kapertokter
i Skagerrak.
300 års markeringer
I 2016 var det flere arrangementer til
minne om sjøhelten Peter Wessel
Tordenskjold. I Dynekilen 8. juli, dagen
da Tordenskjold angrep og tilintetgjorde
den svenske transportflåten, i Larvik,
Stavern og Fredrikstad som ble hyppig
besøkt under toktene i Skagerrak.
Marinemuseet på Karljohansvern ved
Horten hadde en spesialutstilling om
Tordenskjold med utgivelse av et eget
hefte. Media har heller ikke glemt
sjøhelten som har appell til mange i
dagens samfunn.
Bøker om eventyreren og
sjøhelten Tordenskjold
Tordenskjold har gitt næring til en rekke
bøker. Den første Tordenskjold-biografien utgitt i 1747-50 av Caspar Peter Rothe

«Mathis»: Abildsø -. Morgenposten nr. 239. Morgenpostens lørdagstillegg, 2. september 1939, s. 1.
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(1724-1784) skal ha manglet bevisgrunnlag for de mange historiene og det er
derfor uvisst hva han selv la til eller fant
på. Etterfølgende forfattere skal ha vært
lite kritiske noe som la grunnlag for myter
og eventyr. I 1925 kom den første vitenskapelige biografi av kommandør Olav
Bergersen (1880-1973) fra Trondheim.
Han var Tordenskjold-ekspert og skrev
flere militærhistoriske bøker, bl.a.
Viceadmiral Tordenskiold i 1925. I 2006
utkom på norsk (Spartacus forlag) den
vitenskapelig biografiske boka av den
danske forfatteren Dan H. Andersen,
Tordenskjold. En biografi om eventyreren
og sjøhelten.
Blant romanene må boka «Peter
Tordenskiold. Historisk Roman av P.P»,
København 1905, nevnes. Den ble
folkelesning. Sjef for Marinemuseet i
Horten og ansvarlig for spesialutstillingen
om Peter Wessel Tordenskjold i 2016,
kommandørkaptein Hans Petter Oset,
anbefalte boka og mente at den ligger nær
opp til den virkelige historien. Oset var
kjent med at Tordenskjold hadde deltatt i
«Baller og Maskerader» og nevnte i

rekken av Tordenskjolds damer «miss
Norris», en engelsk frøken han aldri
hadde sett, men fått anbefalt i 1719 av sin
gode venn ambassadør Lord Carteret. Vi
kan for eksempel gå inn i kapittel tre som
beskriver stemningen på et ball i Christiania i hjemmet til stattholder og general
Løvendal der vi finner Julie Wilster som
får følgende omtale (side 32):
«Enhver måtte innrømme at hun var
en skjønnhet, hennes kropp var rank og
formene sarte, hennes ansikt regelmessig
ovalt med blekrøde roser på kinnene,
hennes munn med de hvite tennene som
skapt til et smil, skjønt smilet ikke alltid
var fritt for en ukvinnelig sarkasme,
hennes nese var fin og litt bøyet og under
de skarpt tegnede bryn brente et par
talende øyne som av og til løftet i været
som for med uimotståelig kraft å
gjennomtrenge en utvalgt gjenstand.
Skjønt hennes blikk stundom søkte
derhen, hvor Wessel sto, og fikserte ham
med et sært uttrykk, omtrent som hun
ikke kunne begripe, hvorfor denne
aftenens helt ennå ikke hadde nærmet seg
henne, ballets heltinne».

24. februar 1716 ble Petter Wessel adlet under navnet «Tordenskiold». Som begrunnelse fremheves
ikke en enkelt bragd, men det henvises til «tro tjeneste og tapperhet». Navnet kan dels henspeile
på «den skrekk og torden» han var for den svenske fienden – og det kan henspeile på hans rolle
som «skjold» for den dansk-norske flåten. Foto på utstillingen «Tordenskiold» 16. juli 2016.
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Den nyeste romanen om Tordenskjold er
Tordenskjold på eventyr, av Benny
Kloht-Jørgensen, København 2014.
Romanen er en «fiksjon» heter det i
innledningen, men tematisk spiller den
på samme strenger som romanen fra
1905. Begge bøkene omtaler de romantiske
tildragelser. I de vitenskapelige biografier
er det selvsagt de militærstrategiske og
militærfaglige sider som vektlegges ved
Tordenskjold.
Det finnes eksempler på at besøket til
Tordenskjold var levende blant gårdens
beboere. I et nyttårskort datert desember
1932 heter det i en av verselinjene om
hendelser på gården: «Hvor Tordenskjold
han festet, blot Landet havde Fred».
Verselinjen har også en tysk versjon på
samme kort «Der Seeheld Tordenskjold
so tapfer hat getantzt».
Om sjøhelten Tordenskjold vil være
helt for kommende generasjoner er
usikkert. Hver tid har sine helter, men
Tordenskjold har bevart heltestatusen i
300 år. Noen av mytene kan ha oppstått
på Abildsø gård der husets datter var
«ballets heltinne».

Referanser/litteratur:
– Sothøna nr. 24, 2002. Karnappmannen og andre viderverdigheter
fra vår nære historie – del 4, av Erik
Henning Edvardsen, side 8.
– Sothøna nr. 38, 2009. Karnappmannen – del 14, av Erik Henning
Edvardsen, side 20.
– Det gamle Christiania 1624-1814.
Ludvig Daae. Cappelens Forlag 1871.
– Tordenskiold. Et lite sammendrag i
anledning 300-årsmarkeringen for
slaget i Dynekilen og utstillingen på
Marinemuseet, av museumssjef Hans
Petter Oset, Horten 2. april 2016.
– Besøk ved Marinemuseet og utstillingen”Tordenskiold” 16. juli 2016.
Samtale med museumssjef Hans
Petter Oset.
– Peter Tordenskiold, historisk roman af
P.P. (Theodor Rumohr), A. Christian
sens Forlag, København 1905.
– Christian Gierløff: Tordenskjold. F.
Bruns bokhandels forlag. Trondheim
1941. Tordenskiold. Petter Wessel og
hans tid. Per Eilstrup. Det NYE
Forlaget, Oslo 1968.
– Tordenskjold. En biografi om eventy
reren og sjøhelten. Dan H. Andersen.
Spartacus forlag 2006.
– Benny Kloth-Jørgensen: Tordenskjold
på eventyr. Forlaget Læsehesten,
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Fantastisk oppgradering av Artskart!
Det er lett å falle for fristelsen å tro at for eksempel funnene som er lagt inn på artsobservasjoner.no og
nofoa.no er «hele sannheten», men disse to portalene er kun verktøy for å legge inn observasjoner.
Av Audun Brekke Skrindo Naturforvalter i Forsvarsbygg

Alle som registrerer inn observasjoner på kartet
må sette prikk på det stedet hvor arten er
observert. Dette dekker alle høyder fra under
vann til høyt opp i luften. Observasjonen har
i tillegg et punkt som heter «aktivitet» hvor
man markerer ut om arten er næringssøkende,
overflyvende, funnet død, osv.
		 Noen ganger blir arten registrert midt i
vannet, men med en stor usikkerhet. Det skjer
de gangene man finner gamle observasjoner
som ikke forteller eksakt hvor arten oppholdt
seg. I den grad det er mulig å tolke ut fra
ytterligere informasjon, arbeides det med å
plassere slike rapporteringer mer korrekt i
terrenget. Dette er en stor jobb som vil ta tid.
Men det viktigste er at observasjonen er
kommet inn i systemet og inngår i artslister for
reservatet, miljøparken eller andre avgrensninger som vi måtte ønske å undersøke.

Portalen til nofoa.no inneholder for
eksempel kun fugler, og de blir ikke levert
til artsdatabankens servere. Artsdatabanken derimot inneholder riktignok
mulighet for å rapportere fra alle artsgrupper, men denne portalen er egentlig
kun verktøyet for å levere inn dataene.
Men det finnes mange andre bidragsytere
inn til den samlede kunnskapen. Summen
av alle rapporteringsløsninger blir til
Artskart, som utgjør den samlede visningen
av hva som er rapportert Norge.
Hva som egentlig er registrert
I Norge er det over 150 slike databaser
som kontinuerlig leverer stedfestet
informasjon om hvilke arter som er sett
hvor i Norge. Dette inneholder mye mer
enn bare de data som du og jeg rapporterer inn fra våre egne turer i skog og mark
via for eksempel artsobservasjoner.no. De
store forskningsinstitusjonene, konsulentfirmaene, miljøavdelinger hos fylke/
kommune og andre store bidragsytere har
andre løsninger enn artsobservasjoner.no
når de skal levere data. Universiteter,
Sothøna nr. 54, 2017

forskere og konsulenter opprettholder
sine egne databaser som Artsdatabanken
får lov til å hente via direkte oppkoblinger
mot institusjonens egne databaser. På den
måten vil det være mange fugleobservasjoner som kommer på plass uten at de
noensinne dukker opp i Artsobservasjoner og nofoa.no. Dette er grunnen til
at absolutt alle må benytte artskart.
artsdatabanken.no når man vil se hva
som egentlig er registrert i et område.
Moden for oppdatering
Artskart har vært uten større utvikling i
flere år. Dette skyldes både at løsningen
var god fra start, og at andre prosjekter
har vært viktigere å få ferdig. Det var ikke
så farlig at utseende og design var litt
akterutseilt siden den likevel fungerte.
Men at den var moden for oppdatering
kommer ekstra godt til syne når vi nå ser
Artskart 2.0.
Versjon 2.0
I Artskart versjon 1.0 var ingen data
til stede på skjermen når du startet

arbeidet med å undersøke data. I den
nye versjon 2.0 er dette snudd helt på
hodet. Her er alle data fremme når du
starter, og så fjerner du de data du ikke
vil se ved hjelp av søk og filtre som tar
vekk alle data som ikke oppfyller dine
krav til utvelgelse. Eksempler på søk er at
du ber om arter eller artsgrupper.
Eksempler på utvelgelse av areal er at du
kan isolere ut kommuner, fylker og verneområder bare ved å søke på dem. Dersom
dette ikke passer kan du tegne egne
polygoner.
Flott statistikk
Den største forbedringen kommer når
du til slutt har kommet fram til det
utvalget du ønsker. Da har du mulighet
for å hente ut flott statistikk som du selv
måtte arbeide fram etter først å ha lastet
utvalget som Excel-fil.
Så artskart.artsdatabanken.no
anbefales på det sterkeste! Lek deg fram
ved å bestemme deg for å finne fram til
noen utvalg. Lykke til med arbeidet i
Artskart 2.0!
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Nytt fra Oslo Elveforum

Byggefritt belte og høyhus
langs byens vassdrag
Retningslinjene om byggefri sone langs byens vassdrag iht. Kommuneplan 2015 og oppføring av høyhus som
ikke er i overenstemmelse med bystyrets høyhusvedtak har fått Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner til å fokusere på foreliggende planer langs Akerselva.

langs byens hovedvassdrag. Innenfor en
sone på minimum 20 meter fra vannkant
bør det ikke oppføres ny bebyggelse.
Dette utdypes i planens juridiske arealdel:
retningslinjene angir minimumskrav til
byggefritt belte, og større bredder bør
vurderes der det er naturlig. Ved fastsettelse av bredde på byggefritt belte bør det
legges vekt på forekomst av naturlig
kantvegetasjon, terrengforhold, størrelse/
vannføring på vassdraget og eksisterende
bebyggelsesstruktur langs vassdraget.

Til venstre Gullhaug Torg 2A i Nydalen. Planer om bygging av et høyhus på torget der 25% av bygningen ligger over Akerselva har fått Oslo Elveforum
og Miljøforeningen Akerselvas Venner til å protestere mot uakseptabel bebyggelse. Foto: Leif-Dan Birkemoe 26.10.2017.

Retningslinjer kontra
bestemmelser
På et forummøte etter befaringen tok Are
Eriksen fra Miljøforeningen Akerselvas
Venner til orde for en protest mot de
uakseptable planene for bygget. Deretter
gjennomgikk byrådssekretær Rasmus
Reinvang fra Byrådsavdeling for byutvikling tanker om byggefritt belte og
byggehøyder langs byens vassdrag. Han
gjorde det klart at kommuneplanen
skisserer retningslinjer, men ikke bestemmelser. Styrking av de blågrønne drag er
blant retningslinjene, men det er bystyret
som til slutt avgjør om det skal være en
bestemmelse som Plan- og bygningsetaten må følge opp. Byrådet er for tiden i
ferd med å revidere kommuneplanen.

ligger over selve Akerselva og ca. 55%
mindre enn 20 meter fra elvekanten. Kun
20% av eiendommen ligger mer enn 20
meter fra elva. Flere bygg i området som
er reist de senere år ligger nærmere elva
enn 20 meter. Gjerne med en smal
passasje mellom grunnmuren og elva.

På tide å utvide vernet?
Byrådssekretær Rasmus Reinvann nevnte
også presset om utbygging i området
rundt Østensjøvannet som naturreservat
og miljøpark. Han reiste spørsmålet om
det ikke er på tide å utvide vernet når
befolkningen øker. Det er tanker det
politiske miljøet må ta stilling til, uttalte
han.
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Av Audun Brekke Skrindo

Bystyrets høyhusvedtak
Forslaget om høyhus på Gullhaug Torg er
dertil i strid med bystyrets høyhusvedtak.
Dette har opprørt Miljøforeningen
Akerselvas Venner, noe de også har gitt
utrykk for i høringsuttalelser og i andre
innspill ifm. oppstart av detaljregulering
for Gullhaug Torg. Akerselva har årviss
flom og et par hundre meter oppstrøms
er det bygget en steinmur tilpasset 200 års
flommen for å sikre det nye bygget.
Byggets nærhet til Akerselva ønsket
Miljøforeningen å belyse på en befaring i
regi av Oslo Elveforum slik at også andre
av byens elvegrupper fikk forståelse for
hva som nå synes å skje, kanskje med
konsekvens for andre av byens vassdrag.

Av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag 26. oktober hadde Oslo Elveforum befaring langs Akerselva med
utgangspunkt ved Nydalen T-banestasjon. Det var Miljøforeningen Akerselvas
Venner som ønsket å belyse konsekvensene
av planen for Gullhaug Torg 2A. På torget
planlegges det å bygge et høyhus der 25%

Sopp ved Østensjøvannet

Men det er ikke dermed sagt at nye bygg
ikke skal rette seg etter Kommuneplan
2015.
Kommuneplan 2015
§ 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015
angir minimumskrav til byggefritt belte
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Soppene er nedbrytere og forvandler dødt materiale tilbake til de stoffene som levende
organismer trenger for å vokse og leve.

Vi har en unik sopphøst bak oss. Det
har vært samlet rekordstore mengder.
En profesjonell soppsanker klarte å få
med seg over 200 kilo i en bil. Uten at
vi har noen konkrete tall på det, så
forteller soppentusiaster at de har
observert flere forskjellige arter enn
tidligere. Det kan ha noe med klimaet
å gjøre som har blitt våtere. Samtidig
skal vi være klar over at sesonger med
omfattende forekomster av sopp går i
sykluser. Det er rimelig å anta at
temperatur og andre naturfenomener
også spiller inn.
Men denne økte forekomsten av
sopp gjør at man blir mer oppmerksom på sopper, og det er bra. Da vi
etablerte nettsidene til Østensjøvannets
Venner for mange år siden, samlet vi
det vi hadde av informasjon fra

rapporter og oversikter. Særlig var det
en samlerapport av Arve Græsdal,
som nettopp hadde oppdaget en ny
art for miljøparken som gjorde at vi
fikk på plass en liste. Listen inneholdt
den gang rett over 60 arter. I etterkant
har Norge fått på plass kraftige
forbedringer på både artskart.artsdatabanken.no (stedfestet informasjon
om arter i Norge) og artsobservasjoner.no så artslister av helt andre
dimensjoner er kommet på plass. Den
siste rapporten over antall arter er
mer enn fordoblet. Så fort foreningen
har fått på plass nye nettsider vil vi
publisere link til oppdaterte artslister
som hentes direkte ut fra Artskart og
Artsobservasjoner som vises direkte
på våre egne nettsider. Dette kommer
på plass i løpet av denne vinteren.
19

Sukker på vandring
Fra bloggen til Insektøkologene ved NMBU
Av Tone Birkemoe

Lørdagsgodt. Hmm, får du noen assosiasjoner? Hos oss mumses det stjernemix,
sjokolade, lakris og mye mer. Sukkeret,
selve kjernen til vår glede, stammer fra
sukkerrike planter. Det har blitt utvunnet
på fabrikker, lastet opp på trailer, tog eller
båt og blitt omdannet til herlige slikkerier
i en godterifabrikk, før det til slutt havnet
på bordet vårt en lørdagskveld.
Sukkertransport
Men det foregår en annen og usynlig
sukkertransport rett utenfor døra vår.
Mens du sitter på jobb eller slapper av på
sofaen vandrer milliarder av maur rundt i
skog og eng. Fra tua, til nærmeste
matservering og tilbake. Om og om igjen.
Litt mat hver gang, og til sammen metter
de milliarder med sultne maurbarn som
ligger og venter på mat fra tanter og andre
fjerne kvinnelige slektninger.
Bladlus som mellomleverandør
Plantene er klodens sukkerprodusenter.
Fra sollys og CO2 i atmosfæren produseres
sukker nok til å «brødfø» hele kloden,
inkludert deg og meg. I vår produksjon av
råsukker bruker vi sukkerrør og roer.
Men maurene skaffer seg sukker fra
planter med langt lavere sukkerinnhold.
De bruker nemlig bladlus som mellomleverandør, eller sukkerproduksjonsfabrikk, om du vil. Disse små insektene
kjenner du kanskje fra hageplanter der de
sitter i stort antall og gjør plantene seige
av sukkerkliss. For å høste av fabrikken
legger maurene kjærlig sine antenner på
en bladlusrumpe og vips får de hele
sukkerdråper levert rett i munnen.
Tilbake får bladlusene livvakttjeneste: for
ikke vil maurene godta at noen tukler
med «sukker-kveget» deres.
0.001 gram per tur
En av de morsomme ting vi gjør sammen
med studenter på NMBUs feltkurs er å
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beregne hvor mye sukker maur kan hente
fra ett spesielt tre via bladlus i løpet av en
sommer. Tallene varierer naturligvis, med
antall maur, treets størrelse og målenøyaktighet, men vi ender alltid opp et sted i
kiloklassen; i år var tallet 10 kg. Og dette
selv om hver enkelt maur sjelden får med
seg mer enn 0.001 gram per tur.
Setter til livs mellom 13 og 16 kg
sukker per år
Det er ikke bare studenter som koser seg
med å regne. Noen forskere har regnet ut
at maurene i en enkelt tue kan sette til livs
mellom 13 og 16 kg sukker per år. Og det
er mange tuer i granskogen. På et område
litt større enn gressmatta på Ullevål
stadion (1 hektar) kan det være opptil 20
stykker. Og maurene som bor der kan
sette til livs et sukkerposetårn på høyde
med en 14-etasjes høyblokk årlig – om vi
stabler posene på høykant. Ikke dårlig sett
i lys av insektenes relative beskjedne
størrelse.
Sukker som hverdagskost
Maurene, som vandrer tilsynelatende
hvileløst frem og tilbake, har sukker som
hverdagskost. Det er derfor høytidsstund
hver gang de får tak i en skikkelig
insektbiff. Maurbarna drømmer nok også
om sommerfugllarver og gresshopper på
lørdagskvelden. Dem om det. Vi vil ha
sukker, og det i flest mulig former, smaker
og fasonger.

Kilder:
Wood ant ecology and conservation.
Cambridge University Press 2016

Milliarder av maur vandrer rundt i skog og eng. I Østensjøområdet finner vi store
maurtuer i Bjørnsenskogen, skogholtet mellom E6 og Enebakkveien. Foto:
Leif-Dan Birkemoe, 19.09.2016.
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Kampen mot fremmede arter
– fortsatt mye arbeid å gjøre

Fuglenes dag
Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Søndag 28. mai ble ”Fuglenes
dag” arrangert ved Østensjøvannet. Østensjøvannets Venner og
Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Oslo og Akershus var arrangører
i samarbeid med Østensjø Husflidslag. Arrangementet var en del
av Bydelsdagene med støtte fra
Kulturbydel Østensjø.

Aktivitetene på ”Fuglenes dag”, like ved
turveien sør for fugleskjulet, var hovedsakelig rettet mot fuglelivet ved Østensjøvannet. I foredragsteltet reiste Amund
Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, i
sitt foredrag spørsmål om bypark kontra
naturområde og trakk frem utbyggingspresset mot Miljøparken. Håkan Billing,
leder i Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Oslo og Akershus, holdt et muntert
minikurs om fuglesang. For barna var det
eventyrfortelling, minikurs i fuglefotografering og fugleturer. Østensjø Husflidslag
serverte sveler og drikke hele dagen.

Også i 2017 har foreningen – dugnadsgjengen, styremedlemmer og frivillige – nedlagt mange
arbeidstimer på bekjempelse av fremmede arter. Vi konstaterer at det går framover, men fortsatt
er utfordringene store, spesielt hva russekål angår.
Tekst Tore Nesbakken // foto Leif-Dan Birkemoe
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, hadde stand som tydelig fokuserte på at det
var fuglenes dag.

problemet at det er en tilnærmet umulig
oppgave for dugnadsgjengen å håndtere
hagelupin ved siden av sine andre
prioriterte oppgaver.

Østensjø Husflidslag stekte og solgte sveler fra eget telt.

Ruskenaksjonen 2017
Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Stemningen var stor og engasjert da
ruskengeneralen Jan Hauger svingte inn
på Abildsøfeltet for å møte Lise Johansen
fra ØVV og elever fra Abildsø skole.
Tilhengeren var fylt med plasthansker,
poser til å samle rusk i og miljøbager til å
ta med hjem.
I alt åtte skoler rundt Østensjøvannet
deltok i år med Ruskenaksjonen. 24. mai
var det Abildsø skole som fikk besøk av
kommunens profilerte sekretariat med
Jan Hauger i spissen. Entusiasmen var det
ingen ting å si på. Om noen elever kaster
fra seg søppel i naturen? Det var det
samstemt enighet om at det gjør man
bare ikke.
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Ruskengeneralen Jan Hauger deler ut ruskeneffekter til elevene ved Abildsø skole. Foto: 24.05.2017

Kampanjen mot kanadagullris må karakteriseres som en suksess. I områder hvor det tidligere var
store mengder, er planten nå borte. Slik var kampen mot en bastant vegg av kanagullris for åtte
år siden. Foto: 09.06.2009.

Russekål
Russekål utgjør en formidabel utfordring.
I 2016 hadde vi hjelp av medieselskapet
Discovery som på sin Impact Day stilte
med 30 ansatte som tilsammen la ned 120
arbeidstimer. I år fikk vi ingen slik
«gratis» drahjelp. Selv om både dugnadsgjengen (arbeidsgruppen) og enkeltpersoner har lagt ned en stor innsats, må vi
konstatere at vi ikke kom helt i mål. Et av
problemene er at tiden vi har for russekålkampanjen blir for kort. Juni er den rette
tiden for bekjempelse av denne arten og
det er vanskelig å rekke med alt før
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ferietiden setter inn. Opprettelse av en
spesiell arbeidsgruppe med bekjempelse
av russekål som hovedoppgave kan være
et supplement, men neppe tilstrekkelig.
Det vil derfor være viktig å få kommunen/ Bymiljøetaten sterkere på banen i
kampanjen mot russekål.
Hagelupin
Denne arten ser nå ut til å være borte fra
naturreservatet og mesteparten av
miljøparken. På Bakkehavnområdet har
dugnadsgjengen de siste to årene gjort en
betydelig innsats, men som for russekål er

Kanadagullris
Kampanjen mot kanadagullris må
karakteriseres som en suksess. I områder
hvor det tidligere var store mengder, er
planten nå borte. Av og til får vi imidlertid
en påminnelse om at vi ikke skal ta noe
for gitt. Vi har lagt inn som rutine å
sjekke alle områder hvor det gjennom
årene er blitt påvist planter, også felter
hvor vi ikke har funnet noe på flere år. Et
slikt sted er helt nede i vannkanten på
vestsiden av lekeplassen. Dette har vi i 2-3
år betraktet som fritt for kanadagullris. I
år ble det allikevel oppdaget noen planter
her, godt skjult i busker og kratt. Et annet
sted vi fikk en overraskelse var på
vestsiden av vannet rett sør for Lilleskogen.
Her rensket Bymiljøetaten for et år siden
et lite område for sibirkornell. Trolig har
det vokst kanadagullris inne blant
sibirkornellen uten at vi har oppdaget det.
Gravearbeidet har så ført til spredning av
frø og røtter, og i år vokste det her opp
ganske store mengder kanadagullrisplanter. Lærdommen er: Alltid på vakt!
Andre arter
Når det gjelder de artene som Bymiljøetaten (BYM) har ansvar for – parkslirekne,
kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks
– har vi ikke fått rapporter fra BYM om at
de har påvist noen av disse.
Sibirkornell er et stort problem i deler
av miljøparken, kanskje spesielt på
Bogerudmyra. Østensjøvannets Venner
har i dag ikke kapasitet til noen storstilt
kampanje mot denne arten, men som
nevnt over er dette en art som BYM har
begynt å bekjempe og vi håper at dette
arbeidet intensiveres i årene som kommer.
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Mikroplast
– det «nyoppdagete» miljøproblemet
Mikroplast er plastbiter som er mindre enn 5 mm, makroplast er større. De aller fleste mikroplastbiter
begynner som stor plast: Flasker, plastposer, fiskegarn, og alt mulig annet av plastmateriale. Etter noen år
ute i naturen blir plastproduktene brutt ned av sollys og mekanisk påvirkning, slik at de blir mindre og
mindre. Men de blir aldri helt borte. Jo mindre plastbitene er, desto større miljøproblem er de.
Av Eirik Rudi Wærner Miljørådgiver i Hjellnes Consult

Bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
er generelt et problem. Men ved Østensjøvannet blir dette problemet vesentlig
større fordi banene ligger tett inntil et
naturreservat. Jeg har gjort undersøkelser
av slikt granulat, og det viser seg at 99%
av granulatet synker til bunns. Det vil si
at vi aldri ser problemet, fordi det ligger
på bunnen av vannet. Så vet vi at fugler
liker å spise gruspartikler, fordi det
hjelper til med å fordøye maten. Problemet
er at fugler vanskelig klarer å skille på
gruspartikler og gummigranulat, altså
spiser de også gummigranulat.
Bildekk
Det vi også vet, er at bildekk inneholder
en rekke miljøfarlige stoffer. Særlig de
piggfrie vinterdekkene, hvor det er relativt
høye konsentrasjoner av nonylfenoler, en
gruppe kjemiske stoffer som myndighetene ønsker forbudt eller kraftig
reduksjon i bruken. Det sier seg selv at
det neppe er helsebringene for fugler å få
i seg nonylfenoler. En undersøkelse gjort
for noen år siden viste også at fugler og
dyr i tettbygde strøk hadde vesentlig
høyere konsentrasjoner av miljøgifter enn
tilsvarende dyregrupper på landet.

Gummigranulat i brøytesnø på Rustadfeltet. Foto: Amund Kveim 14.02.2008.

Polere tennene
Noen plastprodukter er små fra «fødselen»
av: For eksempel plastkuler i tannkrem,
som skal hjelpe til med å polere tennene
slik at du får et skinnende hvitt smil.
Velger du Zendium tannkrem, som er
Svanemerket, er du helt sikker på at du
unngår slikt. Slike kuler kan også finnes i
såper, sjampoer og kosmetikk, særlig i
produkter som skal ha en «skrubbende»
effekt. Se etter om det står «polyetylen»
på innholdsfortegnelsen.
Partikler vaskes ut i
nærmeste bekk
Noen av de viktigste mikroplastkildene er
bildekk, malingsavflassing og fleece-klær.
Bildekkene slites når de ruller på veiene,
og små partikler vaskes ut i nærmeste
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bekk og havner i for eksempel Østensjøvannet eller i havet. Problemet er trolig
størst om vinteren, fordi vi bruker
piggfrie vinterdekk som må være litt
myke for at de skal få veigrep – myke
dekk betyr økt slitasje.
Mye av malingen vi bruker, er pr.
definisjon en form for plast. Vær og vind
sliter på malingen, og vi vedlikeholder
ved å skrape bort løs maling. Men hvor
mange gjør forhåndsregler for å samle
opp malingsflakene? Det aller meste
havner dessverre i naturen.
Fleece-klær er laget av resirkulerte
plastprodukter. Hver gang slike klær
vaskes, forsvinner noen fibre. Enda flere
fibre forsvinner hvis du kjører klærne i
tørketrommel. Og en del fibre forsvinner
pga slitasje under bruk.

Kunstgressbaner
Det har også vært økt fokus på kunstgressbaner, hvor det brukes oppkvernede
bildekk som støtdempende materiale
mellom de grønne tustene. En viss andel
av dette forsvinner fra banen hvert år, og
må erstattes av ny granulat. Noe havner
under fotballskoene, og følger med
fotballspillerne hjem, noe havner i klærne
og deretter i vaskemaskinen. Noe
forsvinner fra banen pga snøbrøyting.
Mikroplast som havner i avløpssystemet pga vasking av klær og sportsutstyr
blir fanget opp av kloakkrenseanleggene.
Så da er vel alt under kontroll, tenker du?
Dessverre ikke. For kloakkslammet blir
solgt eller gitt bort som jordforbedringsmiddel til landbruket, og dermed blir
mikroplasten spredd videre.

Tilsetningsstoffer
Som om ikke dette skulle være ille nok,
har også andre typer plast en rekke
tilsetningsstoffer som er helsefarlige. Ved
miljøsanering av bygninger i forbindelse
med riving eller rehabilitering, blir for
eksempel vinylgulv i de aller fleste tilfeller
klassifisert som farlig avfall – pga innhold
av ftalater, klorparafiner, asbest og/eller
PCB – alle stoffer som er meget helse- og
miljøfarlige. Når slikt havner i naturen,
vil disse miljøgiftene kunne overføres til
miljøet. I tillegg har mikroplasten stor
overflate i forhold til vekten. Denne
overflaten får en «biofilm» – et bakterieog algebelegg. Slik biofilm dannes også
på naturlige partikler. Veldig mange
dyrearter synes denne biofilmen smaker
godt, så de spiser flere partikler med
biofilm enn partikler uten. Dermed får
dyra i seg mer miljøfarlige stoffer enn det
som godt er. Men det slutter ikke der.
Forstoppelse eller utsulting
Plastbiter er også et problem for dyreliv
på andre måter. Havskilpadder vikler seg
inn i ødelagte fiskegarn og får problemer
med å svømme. Havskilpadder klarer for
eksempel ikke å skille mellom en flytende
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Fyller havet med mikroplast. Kilde: Miljødirektoratet og Akvaplan Niva.

plastpose og en glassmanet, før det er
slukt. Fugler og dyr i havet spiser så mye
plast at magesekken blir full av dette, noe
som fører til forstoppelse eller utsulting,
fordi magesekken er full av ufordøyelige
saker. Det var dette som var skjebnen til
hvalen som strandet på Vestlandet for et
par år siden, og som på mange måter var
opptakten til at vanlige folk begynte å
forstå at plastforurensning er et stort
problem.
Gjenvinne eller destruere
Når jeg så til slutt nevner at det er funnet
mikroplast i alt fra honning, sjømat,
legemidler og til og med i øl, vil kanskje
den mest durkdrevne anti-miljøverneren
skjønne at dette må vi gjøre noe med – og
det raskt! Noen kloke hoder sier at vi har
kanskje allerede produsert all den plasten
vi kommer til å trenge på jorda i overskuelig framtid – vi må samle opp og gjenvinne
det som er produsert, eller destruere det i
forbrenningsanlegg.

Alt plastmateriale som blir utsatt for sol, bølger,
vær og vind vil over tid deles opp i mindre og
mindre biter, helt til de ender opp som mikroplast, plastpartikler med størrelse mindre enn 5
mm. Kilde: Miljødirektoratet. Foto: iStock.
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Natursti i Bogerudskogen
Har du ruslet rundt i Bogerudskogen i sommer har du kanskje undret deg litt over de tomme skiltene som
stod der. - Da er det på tide å ta en ny tur nå, for nå er naturstien på plass, sier Toril Hasle, leder for Besøkssenter våtmark Oslo.
Av Runhild Dammen

dette er et fint sted å ta med skoleklassene.
Det er mye å utforske. Skogen er vel verd
et besøk, både for å oppleve den koselige
skogen og lære om fuglene rundt vannet,
forteller Hasle.
Bytter ut skiltene til sommeren
- Vi har vært så heldige å få støtte fra
Sparebankstiftelsen til denne naturstien,
derfor jobber vi nå med å lage en natursti
med et nytt tema som skal stå klar til
sommeren. - Vi kommer til å bytte ut
denne naturstien om fugler med temaet
insekter til sommeren, sier Hasle. - Det er
registrert rundt 2000 insektarter rundt
vannet, så det skal være nok å fortelle om,
sier hun.

Naturstien er plassert ut i den vel 500 meter
lange stien gjennom Bogerudskogen ved
sørøstenden av vannet. Dette er et stilleområde mellom Bogerudveien og Bogerudmyra.
Illustrasjon: Randy Gunnar Lange.

Brenneri-ruinen ryddet
-Takk til Østensjø Rotary
Av Amund Kveim

Det er viktig at man holder seg til stien. Her er stien lagt over et nedfallstre for å unngå å tråkke unødig ut i terrenget. Det kan fort bli stor slitasje i et
lite og sårbart område. Foto: Leif-Dan Birkemoe, 05.10.2017.

-Det har vært en hektisk vår og sommer
hos oss. På Østensjødagen 10. september,
var vi kommet i mål med mye nytt. Ikke
bare åpnet vi en ny utstilling om våtmark
på Bakkehavn, Østensjøvannets Venner
åpnet også en ny natursti i Bogerudskogen, forteller Hasle.

Toril Hasle, leder for Besøkssenter våtmark
Oslo. Foto: Runhild Dammen.
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Kunnskap om fuglelivet
- Østensjøvannet er jo kjent for fuglelivet,
derfor er denne naturstien om fuglelivet
rundt Østensjøvannet, forteller Hasle.
- Vi ønsker å si noe om hvorfor det er så
mange fugler her. Vannet, våtmarka,
skogen og kulturlandskapet gir en rik og

variert flora og fauna. Variasjonen av
naturtyper og tilgangen på mat gjør dette
området til et viktig stoppested for fugl på
vår- og høsttrekket, og for de artene som
hekker her, sier hun.
Idyllisk rusletur
Naturstien er plassert ut i den vel 500
meter lange stien gjennom Bogerudskogen ved sørøstenden av vannet.
- Det er mye grov og storvokst gran i
hasselskogen her, med innslag av død ved
som gjør skogen spennende å vandre i.
- Besøkssenteret driver med undervisning
for skoleklasser hele året gjennom, og

Vår lokale Rotary-klubb har også i år
gjennomført sin ryddeaksjon. Målet er at
dette særegne kulturminnet ikke skal gro
igjen, men være godt synlig for alle som
går turveien langs vannets vestside.
Man vet ikke med full sikkerhet hva
ruinene en gang kan ha vært, men svært
mye tyder på at dette var Abildsø gårds
brenneri på 1800-tallet. Men ruinens
størrelse, både i areal og ikke minst
murenes tykkelse, har gitt grunnlag for
flere spekulasjoner.
Arbeidet ble gjennomført i samarbeid
med Østensjøvannets Venner som stilte
med maskinelt utstyr, og ettersom arbeidet
skjer akkurat innenfor reservatsgrensen
var det som alltid innhentet tillatelse fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Med ryddesager og river ble området
rensket 30. august. Kvist og gress ble kjørt
bort til hageavfallsmottak og de store
steinmurene er nå lett synlige. Vi takker
Østensjø Rotary.
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Vegetasjonen i brenneriruinen vokser kraftig i løpet av et år. For å se de store steinmurene
kreves rydding. Foto: Amund Kveim 30.08.2017.
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En beitesesong med
visse viderverdigheter
På Bakkehavn var det som vanlig gode beiteforhold. To av søyene ble imidlertid syke og måtte hentes
hjem i slutten av august. På Bekkasinmyra er forholdene fortsatt problematiske, og neste år
planlegges en omlegging av beiteregimet.
Tekst Tore Nesbakken Foto Leif-Dan Birkemoe

1.
		
		
		
		

To ungdyr av rasen skotsk høylandsfe har
tilbrakt sommeren på Bekkasinmyra. Dette
er en rase som passer godt på de røffe
forholdene på Bekkasinmyra.
Foto: 08.06.2017.

2.		
		
		
		

Beiteforholdene for sauene på Bakkehavn
har vært gode i sommer - det er mer enn
nok gress på det store beitet.
Foto: 30.05.2017.

1
2
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Bakkehavn
Dette var det tiende året med beiting på
Bakkehavn, altså et lite jubileum! Sauene
ankom beitet allerede 24. mai. Som i fjor
– og de fleste tidligere år – kom sauene
fra Lise Hartvigsen i Nittedal. Antall dyr,
4 søyer og 7 lam, var nøyaktig like mange
som vi hadde her i 2016. Også i år var
sauene av den moderne norske sauerasen.
Selv om årets sommer har vært fuktigere
og kaldere enn fjorårets, har beiteforholdene vært gode - det er mer enn nok gress
på det store beitet. Mandag 11. september
– dagen etter Østensjødagen – ble de siste
dyrene hentet hjem til Nittedal.
Før dette, i slutten av august, måtte
imidlertid to av søyene hentes hjem på
grunn av sykdom. Vi har også tidligere år
opplevd at dyr, særlig lam, har blitt hentet
hjem på grunn av sykdom eller skade,
men årets tilfelle var mer spesielt. For
begge dyrene var diagnosen alveld. Dette

er en infeksjonssykdom som må behandles med antibiotika. Sykdommen arter
seg ved betennelser i øret og ellers på
huden på områder med lite ull. Den gir
også leverskader og fører i verste tilfelle til
at dyrene dør. Det er vanligvis lam som
rammes av alveld, men i dette tilfellet var
det altså to voksne dyr. Årsaken til alveld
er ikke fullstendig kjent, men hos lam
skyldes den oftest at de har spist av en
plante som heter rome. Inntak av alger og
blågrønnalger er også antatt å kunne gi
alveld. Nøyaktig årsak til at dyrene på
Bakkehavn fikk sykdommen, kjenner vi
ikke. Vi får håpe at dette var en engangsforeteelse og at vi slipper denne sykdommen neste år.
Bekkasinmyra
I år var vi tilbake til skotsk høylandsfe fra
Persbråten gård i Bærum, to ungdyr har
tilbrakt sommeren på Bekkasinmyra.
Dette er en rase som passer bedre på de
røffe forholdene på Bekkasinmyra enn
Dexter rasen som har vært her de to
foregående årene. Dyrene ble i år sluppet
på beitet 7. juni, dvs. et par uker tidligere
enn i 2016, men også i år hadde mjødurt
og høymol rukket å vokse seg høye før
dyrene ankom.
Det gikk ikke mange timene etter
utslippet før et av dyrene var på rømmen.
Sterkt regn forårsaket at høy vegetasjon la
seg over strømledningene. Dette resulterte
i redusert spenning og gjorde det lettere å
bryte seg ut. På Twitter la politiet 8. juni
ut følgende melding:
«En ku har rømt fra sitt trygge beite
rundt Østensjøvannet for å innta mer
urbane beitemarker nord for vannet.
Politiet har hånd om rømlingen».
Det endte godt, dyret kom tilbake til
Bekkasinmyra med god hjelp av dyreeier
og Beitepatruljen til Norges Vel.
Dyrene ble hentet hjem i slutten av
august. Like etter dette ble det gjennomført en større dugnad på myra hvor
høymol og andre planter som ikke spises
av kyr ble slått ned. På dugnaden deltok
også Statens Naturoppsyn og ansatte fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus var til
stede. Ytterligere tiltak vil bli gjort før
neste beitesesong. Neste år legges det også
opp til en endring av beiteregimet. Etter
en periode med storfe, er planen å sette ut
sauer for en periode før man igjen setter
ut storfe. Vi har tro på at forholdene vil
bli bedre neste år og at Bekkasinmyra
over tid vil utvikle seg til et mer fullverdig
beiteområde.
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Slepebåt observert på vannet
Av Amund Kveim

Her er slepet på høyde med Østensjøveien 146, der vannet er på det dypeste.
Foto: Leif-Dan Birkemoe 02.11.2017.

Mange la merke til et uvanlig syn på
vannet torsdag 2. november. En rød
jolle, med noe ubestemmelig på slep,
beveget seg sakte sørover vannet.
Det var Østensjøvannets Venner
som, med tillatelse og anbefaling fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
forsøkte å berge en liten flyteøy som
nylig hadde drevet i land i nordenden.
Som kjent er bruk av båt ikke tillatt i
Østensjøvannet, men Fylkesmannen
har anledning til å gi dispensasjon.
I tillegg var både Bymiljøetaten,
Vann- og avløpsetaten og Politiet
forhåndsvarslet.
Torvøya, som var rundt fire
kvadratmeter stor, ble rodd sørover
med sikte på å benytte den til å
reparere våtmark eller øyer som har
begynt å gå i oppløsning. Øya var

vanskelig å buksere og ble i første
omgang plassert på vestsiden, utenfor
sørenden av Abildsø idrettsfelt. Det
viste seg at den stakk noe dypere enn
antatt og at det var noe grunnere på
det planlagte bestemmelsesstedet enn
forventet. Endelig plassering er derfor
foreløpig ikke avklart.
Bakgrunnen for prosjektet er at
øyer, bredde og våtmark ved Østensjøvannet stadig minsker som følge av
erosjon. Det finnes lite kunnskap om
hvordan denne prosessen kan stanses
(eller reverseres). Ulike teknikker har
vært utprøvd ved Østensjøvannet,
med vekslende hell. I dette tilfellet var
det grunn til å anta at flyteøya ville gå
i oppløsning der den lå, og at man
derfor burde forsøke å gi øya en ny
funksjon.
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Natur- og kulturkvaliteter i Østensjøområdet miljøpark

Østensjøvannet
Tekst Tor Erik Brandrud forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning.
Oppdatert av Finn Arnt gulbrandsen vedr. rødlistearter, skjøtsel og nye observasjoner.
Foto Leif-Dan Birkemoe
(Dette er en fortsettelse, første del av artikkelen sto i Sothøna nr. 52 og andre del i nr. 53).

I forrige nummer av Sothøna ble sopp, lav og moser, virvelløse dyr, bløtdyr, igler, ferskvannssvamp,
plankton, fisk, amfibier, pattedyr og fugl i naturreservatet omtalt.

Verdivurdering for Naturtypekartleggingen
Svært viktig (A-område)
Selve Østensjøvannet er et av de mest
verdifulle vann- og våtmarksområdene
for fugl, flaggermus og (akvatiske)
invertebrater i Oslo og Akershus. Hvis
man inkluderer hele naturreservatet (med
Bogerudmyra), har lokaliteten tilsvarende
status også for karplanter. Med til
sammen 45 rødlistearter*** registrert i
vann- og våtmark er dette sannsynligvis
en av Norges mest «rødlisterike» innsjøer.
Vannet er også unikt i nasjonal sammenheng med den eneste kjente eller en av de
viktigste lokalitetene for enkelte arter. Det
er også enkelte arter som er beskrevet nye
for vitenskapen herfra og har sin typelokalitet her. Selv om noen arter er utgått,
har lokaliteten fortsatt intakte, sjeldne og
særpregete biosamfunn. Østensjøvannet
med kantsoner utgjør derfor en svært
viktig (A) naturtype. Dette er i tråd med
tidligere vurderinger (Brandrud 2002; jfr.
også Økland 1961 og Olsvik m. fl. 1990).
*** (iht. gamle rødlister)
Skjøtsel- og restaureringstiltak
Tidligere hadde lokaliteten åpenbart
nasjonal verdi, men verdien av selve
innsjøen er noe forringet gjennom kraftig
eutrofiering og utarming av biosamfunn,
særlig av vannplanter og fisk. Samtidig er
det registrert noe reetablering av mangfold de seineste årene, og med ytterligere
skjøtsel- og restaureringstiltak, kan
sannsynligvis innsjøen i noen grad
tilbakeføres i retning av naturtilstanden,
med ytterligere reetablering. Østensjøvannet har likhetstrekk med en gruppe av
rike, grunne kulturlandskapssjøene på
leirgrunn som finnes på østsiden av indre
Oslofjord (f.eks. Midtsjøvann og ”navnebroren” Østensjøvann ved Holstad i
Ski-Ås-området), men peker seg ut som
den rikeste av disse leirsletteinnsjøene.

Helofyttvegetasjonen, dvs. den ytre sumpvegetasjonen under vannstandsnivå (semiakvatisk vegetasjon), danner belter av varierende bredde langs
Østensjøvannet. Her fra vestsiden av vannet. Foto: 5.10.2017.
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Trusler/aktuell skjøtsel
Selv om fosforbelastningen har gått noe
ned de aller seineste årene, er fortsatt
forurensnings- belastningen langt over
tålegrensene i forhold til algeoppblomstringer og oksygensvinn. Forurensningsfølsomme arter av fisk og vannplanter,
kanskje også en del bunndyr og dyreplankton, vil sannsynligvis ikke kunne
reetablere seg på forholdsvis lang tid.
Noen arter vil også på grunn av dårlig
spredningsevne sannsynligvis ha proble-
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mer med å komme tilbake. De seineste
årenes nye oppblomstring av vasspest
viser at forholdene for undervannsvegetasjon er bedret. Framveksten kan være
positiv for næringsomsetningen, da
den bidrar til å holde planteplankton-produksjonen nede, men har også
uheldige sider, med situasjoner hvor
plantemassen flyter opp og råtner.
Dessuten vil massebestander bidra til å
vanskeliggjøre oppbygging/reetablering
av sjeldne arter (Brandrud & Mjelde
1999). Oppblomstring av algen vann-nett
kan også være negativ, da problemvekst er
rapportert fra andre land.
Høsten 2017 ble det oppdaget en
oppblomstring av blågrønnbakterier
(-alger), se artikkel annet sted i bladet.
Isolert sett er vannkvaliteten bedre når
det er vasspestoppblomstring da planten
binder mye næringsstoffer til seg. I
perioder uten vasspestoppblomstring er
vannkvaliteten dårligere.
Kanalgravingen var feilslått
I ettertid kan man slå fast at kanalgravingen
var feilslått i forhold til å sikre opprinnelige våtmarks-arealer og forekomster av
truete arter. Den rødlistede bregnen
myrtelg forsvant f.eks. mye på grunn av
kanalgravingen, mens den rødlistede
bregnen vasstelg ble gjenfunnet i 2011.

Tilgroing av våtmarkene
Fortsatt erosjon av vannets kantsoner og
øyer (pga. «plenifisering», overbeiting av
gjess) kan føre til at enda mer av våtmarksvegetasjonen går tapt, spesielt i sørenden.
Dette vil ha negativ innvirkning på fauna
og flora ved vannet. Enkelte steder skjer
det motsatte, nemlig en problematisk
tilgroing av våtmarkene: En del kantsoner
og øyer er i ferd med å gro igjen med
takrør/dunkjevle og dernest sumpkratt.
Framvekst av takrør/dunkjevle så vel som
krattoppslag kan være av verdi for en del
fuglearter, men kan kvele forekomster av
opprinnelig, artsrik fukteng og starrsump.
Disse forekomstene er også truet gjennom
framvekst av gråseljekratt.
Staut- og kjempestarrforekomst
Østensjøvannets Venner (ØVV) og
Fylkesmannens miljøvernavdeling ryddet
for noen år siden rundt den store
stautstarrforekomst på Bogerudmyra Øst.
For å hindre gjengroing fjerner ØVVs
dugnadsgjeng sammen med elever fra
Rustad skole fjorårsskudd ved samme
forekomst. Det samme gjøres ved
kjempestarrforekomsten på Bogerudmyra.
Det hadde vært ønskelig å sikre partier
med artsrik fukteng gjennom slått.
Starrsumpen tåler muligens noe slått,
men neppe regelmessig, og vi ser ingen

Fra vest- mot østsiden av Østensjøvannet. Midt på bildet gråseljekratt på Bekkasinmyra med halvkulefasong med svært tett front mot vannet. I forkant den gulhvite mjødurt og den røde geiterams
før vegetasjonen går over i takrør og andre sivarter. Foto: 08.07.2016.
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Det har vært utført restaureringstiltak etter erosjon av vannets kanter. Her fra et forsøk med
reparasjon av noen meter av bredden. Foto: 01.09. 2003.

muligheter til å motvirke eventuell
framvekst og tilgroing med takrør i den
verdifulle og sårbare starrsumpen.
Framvekst av gråseljekratt i rikstarrsump
kan imidlertid motvirkes ved krattrydding som nå gjennomføres årlig.
Store trær
Problemarten kanadagullris fjernes av
Østensjøvannets Venner i hele reservatet
med stort hell.
Store trær som vokser fram i plenkantene og på øyene kan med sine røtter
virke stabiliserende, men det er samtidig
eksempler på at disse fort kan gå overende og forårsake blottlegging av jord og
øke erosjon. Derfor fjernes i dag en del av
disse trærne. En måte å oppnå mer stabile
trær i disse sårbare strandsonene vil være
å holde dem nede ved beskjæring
(omtrent som gammeldagse lauving/
styvingstrær).
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Markeringsgjerde
Fortsatt menneskelig forstyrrelse vil være
en trussel mot sky fuglearter, spesielt arter
som raster ved vannet i trekktiden. Vadere
observeres tidlig på morgenen, men flere
av dem forsvinner når den første joggeren
kommer. For å beskytte disse, og også
hekkende fuglearter og plantearter, ble
det i 2016 satt opp et markeringsgjerde
langs reservatet i den søndre del av
vannet.
Blant landets rikeste
Det opptrer ulike typer av sump- og
flommarksvegetasjon omkring Østensjøvannet. Det er til sammen registrert 7
rødlistede karplanter i sumpvegetasjonen,
slik at innsjøen med våtmarker har huset
hele 12 rødlistede karplanter totalt. Dette
er i henhold til tidligere rødlister, noen av
de artene som nevnes er nå tatt ut av
rødlista. Dette er det høyeste antallet

Bred dunkjevle (Typha latifolia) er under ekspansjon (opprinnelig innplantet ved Østensjøvannet), og danner
stedvis belter ytterst mot vann langs innsjøen. Foto: 10.10.2001.

rødlistearter registrert i noen innsjø i
Oslo og Akershus (jfr. Brandrud 2002),
men minst to av disse er imidlertid med
sikkerhet utgått i dag. Fylkesmannen i
Oslo og Akershus regner fortsatt med at
Østensjøvannet Naturreservat er blant
landets rikeste vedrørende vann- og
sumpplanter.
Sumpvegetasjonen
Helofyttvegetasjonen, dvs. den ytre
sumpvegetasjonen under vannstandsnivå
(semiakvatisk vegetasjon), danner belter
av varierende bredde langs Østensjøvannet.
Den er svært variert, og mange av
utformingene er nesten reine enkeltartsbestander. Det som betinger variasjonen,
kan være finsonering i fuktighet, variasjon i næringsstatus eller mer tilfeldige
forskjeller i etableringshistorie: mange av
artene er kraftige klondannere og ett eller
noen få individer kan dekke store arealer

uten at økologien er så forskjellig fra
naboområdet der en annen art dominerer.
Takrør og bred dunkjevle
Takrør (Phragmite australis) er en av de
viktigste bestandsdannende artene. Den
opptrer på grunt vann ut til ca. en halv
meters dybde, men har et tilgroingspotensiale ut til (minst) en meters dybde.
Bred dunkjevle (Typha latifolia) er under
ekspansjon (opprinnelig innplantet ved
Østensjøvannet), og danner stedvis belter
ytterst mot vann langs innsjøen. Sjøsivakssump fantes tidligere på grunt vann,
men er nå så godt som forsvunnet ved
Østensjøvannet. Stedvis forekommer en
nærmest «ugras»-type sumpvegetasjon
dominert av kalmusrot.
Kalmusrotbestander finner en gjerne
på grunt vann på steder som er så
overgjødslet at ingen andre arter klarer å
vokse der. Arten er også utrolig bestandig
Sothøna nr. 54, 2017

Kattehale (Lythrum salicaria) er eksempel på en vanlig art på fukteng. Foto: 02.09.2006.

mot erosjon, idet den kan vokse på
nakent mineralsediment utenfor erosjonskanter. Arten ble i sin tid innført til
Østensjøvannet, og danner nå lokalt store
bestander i kanalene.
Artsrike områder
Enkelte områder er svært artsrike og uten
dominerende enkeltarter. Slik artsrik
sumpeng-fukteng, ser ut til å være en
suksesjonsbetinget utforming som
opptrer der det har vært beite, eller der
sumpvegetasjonen koloniserer nye
områder eller tvert imot der det skjer en
viss degradasjon av de dominerende
artene. Arter som fredløs, vasshøymol,
selsnepe, mjølkerot, dvergmaure og
mange andre opptrer her. Også den
rødlistede arten nikkebrønsle ser ut til å
være knyttet til slike områder, og den
uvanlige storengkall opptrer i kantene
mange steder.

Fuktengene
Fuktengene opptrer på nivåer over
midlere vannstand. Disse domineres ofte
enten av mjødurt eller av vassrørkvein
som begge er kraftige klondannere.
Mjødurtengene kan være ensartede eller
relativt artsrike. Dåarter, myrtistel, fredløs
og kattehale er eksempler på vanligere
arter her. Fukteng med totaldominans av
vassrørkvein har svært få andre arter.
Krypkveineng opptrer på mindre arealer
der gåsearter holder vegetasjonen i sjakk
ved beiting og slitasje. Som oftest er dette
ikke opprinnelig fukteng, men tidligere
plenarealer på tilsvarende mark. Krypkvein dominerer, med innslag av arter
som hvitkløver, krypsoleie, paddesiv,
myrsaulauk og åkermynte. I tilknytning
til krypkveinengene gjerne områder med
rein ugrasvegetasjon, betinget av sterk
nitrogengjødsling, med arter som
brennesle, amerikamjølke og ullborre,
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eller tungras, tunbalderbrå og groblad på
steder der tråkkslitasjen er stor. Engrødtopp har enkelte steder i de seinere år slått
seg sterkt opp i beita fukteng eller plener.
Også enkelte andre arealer kan ha en
vegetasjon som likner, med mye krypkvein, som bremmene langs turveiene.

stabil mot vannkanter. Unge gråseljekratt
har en halvkulefasong med svært tett
front og sparsom undervegetasjon, eldre
utforminger har mye død/skrantende
gråselje, mens andre arter som svartvier
tar over, og sumpskogsarter kommer inn i
undervegetasjonen.

To sårbare (VU) våtmarksplaner finnes
fremdeles rundt vannet: stautstarr og
nikkebrønsle (Wesenberg 1995) i relativt
gode bestander, sistnevnte riktignok
mest på Bogerudmyra. Flere av nikkebrønslebestandene har dessverre blitt
tråkket ned.

Krattvegetasjonen
Tørrere deler av våtmarka består av mer
sluttet tre- og buskvegetasjon og kan
karakteriseres som sumpskog (vier-,
svartor- og bjørkesumpskog). På flere
øyer er den åpne våtmarksvegetasjonen i
ferd med å vokse igjen, høyere og mer
sluttet med tre- og buskvegetasjon.
Østensjøvannets Venner assistert av ØX
og adopsjonsskolene har fjernet det meste
av krattvegetasjonen på flere øyer.
Hensikten er først og fremst å legge til
rette for hettemåkene som liker åpne
hekkeplasser, men en bieffekt kan være å
bedre forhold for andre våtmarksplanter.
Kun en ny botanisk kartlegging kan gi oss
svaret.

Gått tapt
Oppgraving av kanaler, erosjon og
eutrofiering har ført til at mye verdifull
våtmarksvegetasjon har gått tapt, og
bidratt til at en rekke arter er forsvunnet
fra innsjøens bredder, men den sjeldne,
rødlistede vasstelgen ble gjenfunnet i
intakt våtmark 2011 (Wesenberg, omtalt i
bladet Blyttia samme år).
Tapet av våtmarksvegetasjon har vært
spesielt stort i sørenden av vannet
(Brandrud 2002). I den nordlige halvdelen av vannet er imidlertid våtmarksvegetasjonen for en stor del intakt, med større
og relativt artsrike våtmarsksområder
nord for Smedbergbekken på vestsiden,
på Bekkasinmyra på østsiden og i
nordenden av vannet. Av verdifulle
kvaliteter her finnes bl.a. innslag av
rikmyrsvegetasjon med kravstore arter
som myrfjærmose, spriketorvmose og
de siste individene av sjøsivaks (Wesenberg 1995).

Plantet inn
På slutten av 1800-tallet og begynnelsen
på 1900-tallet ble de fremmede våtmarksartene kjempesøtgras og kalmusrot
plantet inn og fikk etter hvert store
bestandsdannende forekomster (Tveter
1925, Wesenberg 1995). Dette har
sannsynligvis hatt negativ innvirkning på
forekomst av mange naturlig hjemmehørende arter. Enkelte fremmede
konkurransesterke karplanter har etablert
seg på land innenfor reservatet i nyere tid.
Kanadagullris er i en årrekke systematisk
bekjempet av Østensjøvannets Venner, og
denne arten er det nå kontroll på. Den er
så å si utryddet fra reservatet. Sibirkornell
kan nå betraktes som naturalisert i
området. Det er en utfordring å finne en
metode for å fjerne denne arten i
reservatet og miljøparken. Nordvest for
selve vannet, men innenfor reservatet,
finnes også noe innslag av rik edelløvskog
og barskog.

Halvkulefasong
Gråseljekratt er pionerkratt ved gjengroing av sumpeng, våteng og frisk eng, og
representerer en overgangstype mot
sumpskog. Krattene kan være relativt

Takrør (Phragmite australis) er en av de viktigste bestandsdannende artene. Den opptrer på grunt vann ut til ca. en halv meters dybde, men har et
tilgroingspotensiale ut til (minst) en meters dybde. I Østensjøvannets nordlige del er det en kraftig forekomst. Foto: 24.03.2014.

Østensjøvannets Venner assistert av ØX og adopsjonsskolene har fjernet det meste av krattvegetasjonen på flere øyer. Hensikten er først og fremst å
legge til rette for hettemåkene som liker åpne hekkeplasser, men en bieffekt kan være å bedre forhold for andre våtmarksplanter. Her fra øya utenfor
Lilleskogen på vannets vestside. Foto: 10.02.2014.
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Og en art, hva er nå det?
Tekst Morten Falck, morfalc@online.no

gjerne lever inni urter, fra løvetann til
soleier og tistler). Du har nok sett dem,
men hvilke har du sett? Ikke godt å si, for
bare i Norge har vi 44 forskjellige arter, og
de er nesten like. For å holde orden på
disse fluene, har vitenskapen oppfunnet
et sinnrikt system, som skaper nye
problemer. Det baserer seg på fluenes ytre
trekk, for eksempel om de har hårete
øyne. (Ja, mange fluer har faktisk hårete
øyne.) På den måten kan man få delt dem
inn i fire undergrupper. Men når hanner
og hunner havner i hver sin gruppe, selv
om de åpenbart tilhører samme art, da
ber du om trøbbel!
Pocota personata heter en annen flue
fra samme familie, den ligner på en
humle. Og man skal ha sett mange
humler før man oppdager at dette ikke er
en humle.
Nei, enkelt er det ikke å skjelne artene
fra hverandre med det blotte øye.

Hvordan kan det bestemmes at grågåsa er grågås og ikke sædgås? Foto. Leif-Dan Birkemoe.

Har du lagt merke til hvordan ord
kommer og går?
“Jente” er et sånt ord. Mine gamle tanter,
som var født før 1900, likte ikke det ordet.
En “jente” var et løsaktig kvinnfolk. Mens
en “tulle” var en ung og uerfaren kvinne:
veldig ung og veldig uerfaren (“Vi har en
tulle med øyne blå…”)
Et uforståelig ord
For bare et par tiår siden var “art” et uforståelig ord, et ord som møtte tomme blikk
og lukkede ører. Men like før Sankthans i
år gikk en gladmelding gjennom norske
medier: Norge har fått en ny maurart.
Aftenposten roper det ut med lystig
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fanfareklang: “Dette er den seksogsekstiende maurarten som er påvist i Norge!“
Artsmangfold
Vi snakker om “artsmangfold” og leser
nifse rapporter om at vi alle er avhengige
av at nettverket av arter forblir som det er.
Eller om at dersom lusfluene dør ut, så er
det farvel og god natt til oss også, eller var
det ikke lusfluene, men elefantene?….
Eller var det biene …..?
Emnet er stort, og har mange detaljer.
Hukommelsen er ikke lenger å stole på.
Egentlig er den blitt til et slags viskelær, så
la oss se om vi kan komme på sporet av
en gammel definisjon?

“En art er en gruppe av individer som
ligner hverandre av utseende og som deler
hverandres leveområde og livsvilkår.”
Men leveområde? Hvordan kan det
bestemme at grågåsa er grågås og ikke
sædgås? Og livsvilkår? Vil det bety noe for
hvilke meiser som flagrer rundt i krattskogen om det er den ene eller andre
arten av skarv som mellomlander ved
Østensjøvannet under trekket?
Et sinnrikt system
Midt på sommeren vrimler det av
avlange, svarte fluer i enhver blomstereng.
Dette er artene i slekten Cheilosia (som vi
på norsk kaller urtefluer, fordi larvene

Biologiens byggesteiner
Men det har vist seg at “art” er selve
grunnbegrepet i biologien. Arten er
biologiens byggesteiner.
Den svenske legen og naturforskeren
Carl von Linné kunne beskrive, og det
gjorde han til gagns. Han beskrev og
beskrev, og satte navn på omtrent 14
tusen arter av planter og dyr.
Han laget det systemet vi fortsatt bruker
for å klassifisere alle levende organismer.
Men han kunne ikke løse alle de spørsmålene som reiser seg og krever svar fordi han ikke var åpen for tilfeldige og
planløse endringer i naturen. Linné tok
sikte på å finne Guds plan for skaperverket. Da planen forsvant, var motivasjonen
borte.
Fruktbart avkom
Det ble Linnés store motstander, den
franske naturforskeren Buffon, som fant
en vei ut av uføret. Han føyde til i
definisjonen av en art, at den også består
av individer som kan pare seg og få
fruktbart avkom.
Panter og puma er forskjellige arter,
som ikke deler leveområde. Derfor kan
de ikke krysse seg. Mens hest og esel, som
også er ulike arter, kan møtes i naturen.
Dermed kan resultatet bli muldyr eller
mulesel, alt ettersom det er faren eller
Sothøna nr. 54, 2017

moren som er et esel. Men verken muldyr
eller mulesler kan formere seg videre.
Vitenskapelig definisjon
Hvorfor er det et problem at det er
vanskelig å definere en art? For hvem er
dette et problem?
Som med de fleste spesialkunnskaper
er det først og fremst når vi skal bruke
dem at vanskene kommer til syne. Praksis
er den prøven som viser hva som er riktig.
Men problemene er reelle nok. Det
kommer av at vi ikke har noen vitenskapelig definisjon som dekker alt levende.

Ny forskning
Dermed blir vi nødt til å vente på en
avklaring fra kommende tiders biologer.
Når de har funnet ut hva som er kjernen i
alt liv, og ny forskning har vist oss hvor
latterlig uvitende vi er nå (eller kanskje
svaret ligger rett for nesa på oss og vi ikke
ser det fordi vi mangler et ørlite ledd i
kjeden) - da vil vi en dag kunne si til
hverandre:
“Så latterlig! Du må jo forstå at
vitenskapen er under utvikling! Ha ha!
Skjønte du virkelig ikke det?”

Nei, ikke Munchs siste skrik.
Heller ikke siste skrik fra Paris.
Det gjelder hettemåkas siste skrik.
De siste 25 årene har bestanden av hettemåke
i indre Oslofjord gått ned med 88 prosent.
En tredjedel av våre norske fuglearter står på
den nasjonale rødlista over trua arter.
Vi kan ikke vente på hettemåkas siste skrik
– da er det for sent!
Du kan hjelpe oss med å verne om naturen og fuglelivet.
Meld deg inn i NOF OA nå. Ikke vent til det er for sent.

nofoa.no
– Vi tar fuglevern på alvor!
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Østensjødagen 2017
med besøk av ordføreren

1. Ridning for de minste er alltid en populær
		 aktivitet. Det er Kristian Adrian på 5 år som
		 her er på ridetur.
2.		 Østensjø husflidslag stekte mange sveler
		 i løpet av dagen.
3.		 Salget som Husflidslaget sto for gikk
		strykende.
4.		 Mye røyk over bålet speiderne hadde tent
		 opp for pinnebrødgrilling.
5.		 Å gå på stylter krever trening. Det fikk Lea
		 på 8 år erfare.
6.		 Snekring av flaggermuskasse som kan bli
		 en nyttig bolig for flaggermus som det
		 finnes flere arter av ved Østensjøvannet.
		 Tale og Hilde på 8 år fikk god hjelp til
		 arbeidet.

Ordfører Marianne Borgen kastet ekstra glans over dagen da hun offisielt kunne åpne utstillingen
på Besøkssenteret, se side 4. Familiearrangementet besto av en stort knippe aktiviteter,
ikke minst for de yngste.
Alle foto Leif-Dan Birkemoe

3
4

1
5

2
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Østensjøvannets Venners tradisjonelle
familiearrangement søndag 10. september
i samarbeid med Østensjø Husflidslag, ble
gjennomført med riding, fuglekassesnekring, pinnebrødgrilling, natursti,
sauesanking ved hjelp av hunder,
trekkspillkonsert og andre spennende
aktiviteter for store og små. Servering av
sveler og kaffe hørte også med. Norsk
Ornitologisk Forening deltok med eget
Fugletelt. Innledningsvis ble det arrangert
fugletur. Per Amble holdt programmet
sammen med intervjuer og egen musikk.
Utstillingen på Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling Østensjøvannet ble åpnet
av ordfører Marianne Borgen samme dag,
se egen artikkel.

6
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Også for de aller yngste

Besøkssenteret fikk også besøk av de aller
yngste på åpningsdagen 10. september.
Fugler og insekter, noen merkelige hull i
veggen og mulighet til å fiske, vekket
interessen.

1.		
		
		
2.		
3.		
		

Julie på 3 og mamma Åsne synes det
var mye rart å se på. Godt med et eple
i hånden.
Lea på 1 år har oppdaget et hull i veggen.
Henrik og Espen, begge 5 år, har funnet et
fiskested med reven som tilskuer.

		 Alle foto Leif-Dan Birkemoe

1
2

7
9
7.		
8.		
		
9.		
		
10.
		

Her studeres en av postene på naturstien.
Foreningen gjør en stor innsats med å utrydde såkalte fremmede arter i miljøparken.
Audun Brekke Skrindo trekker frem russekål, kanadagullris og hagelupin.
Trekkspillmusikk ved Jan Wesenberg - på torader - gjorde seg godt som
underholdning på tunet.
Kerem 7 og Mora 3 har sammen med mor laget en morsom sak på standen til
Østensjø husflidslag.

10
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Byutvikling og fortetning
Kommuneplanen 2015-2030
Bystyret vedtok 23.9.2015 en ny kommuneplan for Oslo fram mot 2030. Planen legger opp til at
byutviklingen i hovedsak skal skje langs banenettet, i 64 utviklingsområder og rundt 12 kollektivknutepunkt
i ytre by og 34 prioriterte stasjonsnære områder.
Av Knut Elgsaas

Nye Oppsal senter gir et kompakt inntrykk der boligene reiser seg foran Oppsal Samfunnshus som i stor grad blir liggende i skygge.
Foto: Leif-Dan Birkemoe 1.03.2017.

Hovedtema for kommuneplanen er den
store befolkningsveksten og dens
konsekvenser for byen og kommunen.
Bystyret vil legge til rette for at det kan
bygges 120.000 nye boliger innen 2030, slik
at alle som ønsker å bo i Oslo, får en bolig.
Det var nesten ingen offentlig debatt
om kommuneplanen før den ble vedtatt i
2015. Boligprisene hadde økt sterkt, og
det var en allmenn oppfatning at det var
mangel på boliger. Mange politikere pekte
med stolthet på at Oslo var den raskest
voksende byen i Europa.
Kommuneplanen bygger på omfattende
undersøkelser og analyser. Men det var én
utredning som ikke var foretatt, nemlig
konsekvensene for den del av byens
innbyggere som blir direkte berørt av
forslagene om utbygging rundt kollektiv42

knutepunkt og prioriterte stasjonsnære
områder.
Kommuneplanens konsekvenser
Disse konsekvensene ble kjent da
artikkelen ”Et plansjokk for Nedre
Grefsen” kom på trykk i mars 2016 i
Talefoten, menighetsbladet på Grefsen.
Artikkelen fortalte at vedtakene om
knutepunkter i kommuneplanen ville
føre til en sanering av ca. 260 boliger på
Nedre Grefsen. Der hadde bystyret
vedtatt en utnyttelsesgrad på 125 %, like
høy som i de tettest bebygde områdene
nær Majorstua.
Ingen hadde ikke oppdaget dette
under behandlingen av kommuneplanen
i bydelsutvalget. De få medlemmene av
byrådet og bystyret som hadde forstått

konsekvensene av vedtakene om kollektivknutepunkt, unnlot å informere
innbyggerne på Grefsen og andre
knutepunkt-områder. Artikkelen i
Talefoten førte til en proteststorm med
avisinnlegg og folkemøter.
I desember 2016 vedtok bystyret en
planstrategi og program for revisjon av
kommuneplanen. Alle forslag i planen av
2015 videreføres. Dessuten ble det
foreslått at virkeområdet for en stasjon
med status som prioritert stasjonsnært
område vil være innenfor en radius på
inntil 500 meters gangavstand.
De fleste boliger i småhusområdet
rundt Oppsal og Ulsrud T-banestasjoner
ligger innenfor den nye 500 metersonen.
Her gjelder i dag ”småhusplanen”, der
samlet utbyggingsareal skal begrenses til

24 % av tomtearealet. Formålet med
forslaget til planstrategi er å åpne for en
langt høyere utnyttelsesgrad i slike
områder i Oslo. Utbyggere som kjøper
opp villaer og rekkehus for å rive dem og
bygge blokker, kan regne med å få
godkjenning i bystyret hvis forslaget om
500 metersone blir vedtatt. Det kan føre
til at kanskje en tredjedel av småhusområdene i Oslo blir revet de kommende 20
årene.
Forslaget bekrefter at eiendomsutviklere i Oslo stort sett har fått ”fritt fram” av
bystyret. I bydel Østensjø har man sett en
rekke eksempler på at de prøver å utnytte
de gode mulighetene dette gir for høy
fortjeneste. På Oppsal gård går man inn
for å bygge høyblokker kloss inn til rekkehusene som er naboer. På Ulsrud vil en
utbygger reise en 9-etasjers høyblokk i et
småhusområde. På Eterfabrikken vil en
utbygger reise høyblokker tett inn til
naturvernområdet ved Østensjøvannet.
Ved Oppsal senter kjøpte OBOS en
forretningsgård med 2 mål tomt for 42
mill. kroner i småhusområdet. Det er
neppe en lønnsom investering, men det
blir den hvis OBOS får tillatelse til å reise
en 8-9 etasjers høyblokk. Ca. 20 eiere av
hus i området i nærheten fikk tilbud av
en annen eiendomsutvikler om å selge til
en god pris. Rundt knutepunkter og i
stasjonsnære områder i hele Oslo har de
som bor der opplevd det samme som i
Østensjø.
Beboeraksjoner
Dette førte til at det ble opprettet en et
stort antall lokale aksjonsgrupper over
hele byen, bl.a. utvalget «Et Bedre
Oppsal» og «Oppsalaksjonen». De
protesterer mot en byutviklingspolitikk
der man går på akkord med kravene til
boligstandard og bokvalitet for å kunne
bygge høyere og tettere; dvs. boliger med
mindre sol og lys, mer støy og mer
forurensning og mindre uteområder enn
de boliger som ble reist tidligere.
En rekke aksjonsgrupper arrangerte et
folkemøte med 500 deltakere om byutvikling på Marienlyst skole 30. august, rett
før valget. Der møtte byråden for
byutvikling og politikere fra alle partier
og måtte svare på sterk kritikk fra disse
gruppene.
Byråd og bystyret tar en
tenkepause
Det er grunn til å anta at dette møtet
bidro til at bystyret i et møte 6. september
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vedtok å sette vedtakene om utbygging
rundt knutepunkt og flere stasjonsnære
områder på vent. Det ble vedtatt at det
skulle utarbeides områdereguleringsplaner for bl.a. Oppsal. Områderegulering
betyr at det utarbeides en helhetlig plan
for bl.a. Oppsal slik at man unngår den
stykkevis utbyggingen som man ellers
ville ha fått. Byrådet og bystyret ønsker
også å utsette behandlingen av forslaget
til byutviklingsstrategi. Begrunnelsen for
utsettelsen er siste halvårs reduksjon i
befolkningsveksten. Dette er en svært
dårlig begrunnelse. Det er nå åpenbart
andre grunner for en tenkepause i
arbeidet med den framtidige byutvikling
i Oslo.
Dagens byutviklingspolitikk er ikke
bærekraftig. Det er bare ved å redusere
på kravene til boligstandard og bokvalitet
at det kan bygges nok boliger for å møte
den forventede befolkningsveksten i
kommuneplanen. Det er også tvilsomt
om det er mulig å opprettholde omfang
og kvalitet på kommunale tjenester med
en slik vekst.
Tenkepausen byråd og bystyret har gitt
seg selv bør brukes til å vurdere andre
alternativer enn en byutvikling basert på
en løpende tilpasning til befolkningsveksten i Oslo.
En bærekraftig byutvikling
Byutviklingspolitikken bør være grunnlagt på en målsetting om en bærekraftig
befolkningsvekst. Det betyr at alle nye
boliger må oppfylle krav til god boligstan-

dard og bokvalitet, og at kvaliteten på
kommunale tjenester og infrastruktur
ikke reduseres, men er tilpasset størrelsen
og sammensetningen av befolkningen.
Er det realistisk å sette et mål for
bærekraftig befolkningsvekst?
Befolkningsveksten i Oslo følger ingen
naturlov. Det er mulig å legge grunnlag
for en bærekraftig befolkningsutvikling i
vår by. Oslo kan selvsagt ikke makte det
alene. I et regionalt samarbeid er det
mulig ved utbygging av områder med
attraktive boliger og arbeidsplasser
utenfor hovedstaden. Det investeres titalls
milliarder av kroner i et moderne vei- og
jernbanenett i Østlandsområdet. Hvorfor
bygge høyt og tett med dårligere standard
og bokvalitet, hvorfor rasere småhusområder, når nye samferdselsløsninger gjør
det mulig å bygge boliger med høy
kvalitet utenfor Oslos grenser? Hva er
alternativet til å sette et mål for bærekraftig befolkningsvekst?
Bystyrets flertall har vært villig til
drastiske tiltak for å få plass til 120.000
nye boliger innen 2030. Men hva må
bystyrene i framtiden være villige til
dersom det skal skaffes plass til boligene
som må bygges etter 2030 og etter 2040?
Da er det bare en løsning – bygge i
Marka, bygge i Maridalen, bygge i
Sørkedalen – og selvfølgelig, bygge enda
høyere og tettere.
Er det en slik by vi vil ønske å
etterlate til dem som kommer til å
bo i Oslo i 2040-2050?

På Oppsal gård går man inn for å bygge høyblokker kloss inn til rekkehusene som er naboer. Huset
til høyre er eiendommen «Fjellet» som ligger innenfor utviklingsområdet på Oppsal gård. Foto:
Leif-Dan Birkemoe 8.04.2015.
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Plutselig oppblomstring
av blågrønnbakterier

Flaggermusnatt
- flaggermuskassesnekring

Mandag 4. september fikk Østensjøvannets Venner en bekymringsmelding om en mulig forurensning
i kanalene i sørvestenden av vannet. Jeg dro ned for å undersøke dette nærmere. Det viste seg ikke
å være forurensning, men en massiv og plutselig oppblomstring av blågrønnbakterier (cyanobakterier),
ofte omtalt som blågrønnalger.

Tekst og foto Finn Arnt Gulbrandsen

Av Tore Nesbakken Foto Leif-Dan Birkemoe

Snekring av flaggermuskasser på tunet ved Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, Bakkehavn.

Anabaena spiroides og
Planktothrix agardhii
Vel nede i Lilleskogen, hvor kanalen i
sørvest er på det smaleste, konstaterte jeg
at vannoverflaten var fullstendig dekket
av en grøtaktig masse. Fargen på matten
var mørkegrønn med et skjær av blått. Jeg
tenkte at det kanskje kunne være vekst av
en trådformet alge og forsøkte om jeg
med en pinne kunne fiske opp noe fra
matten. Dette var mislykket, det eneste
som fulgte med var et slimaktig belegg
som gled av pinnen.
Vi alarmerte umiddelbart Vann- og
avløpsetaten om observasjonen, og
kontaktet også LIMNO-CONSULT ved
Øivind Løvstad. Øyvind tok ut prøver for
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artsbestemmelse og konkluderte raskt at
den dominante arten var Anabaena
spiroides, men det var også et innslag
av Planktothrix agardhii. I Øyvinds
tilbakemelding kommenterte han at han
aldri tidligere har sett at A. spiroides har
dannet så sterk vannblomst noe sted.
Oppblomstringen varte ikke lenge.
Etter noen dager var blågrønnbakteriene
borte, i alle fall fra vannoverflaten. Begge
arter danner gassvakuoler som gjør at de
flyter opp og danner slike grøtaktige
masser. Når vakuolene «punkterer» vil de
igjen synke ned i vannmassen.
Blågrønnbakterier av slekten Anabaena
kan danne giftstoffer (neurotoxiner) som
utgjør en potensiell fare for dyr – og

Blågrønnalger i kanalene i sørvestenden
av vannet førte til at vannoverflaten var
fullstendig dekket av en grøtaktig masse.
Fargen på matten var mørkegrønn med et
skjær av blått. Foto: 5.09.2017.

mennesker – som kommer i kontakt med
dem. Det ble ikke nå tatt ut prøver for
analyse av mulige giftstoffer i vannet, men
det er ingen tegn på unaturlig fiskedød
eller døde fugler, så oppblomstringen har
ikke hatt noen konsekvenser i så måte.
Oppblomstringen – og påvisningen av
Anabaena spiroides – understreker imidlertid at man skal være forsiktig i direkte
kontakt med vann fra Østensjøvannet.

Fredag 25. august ble det gjennomført to
flaggermusarrangementer, begge særdeles
vellykket.
25 personer, derav de fleste barn,
deltok i flaggermuskassesnekringen på
Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet på Bakkehavn.
Hele 65 personer inkludert smått og
stort, deltok på flaggermusnatten ved
Østensjøvannet. Kari Rigstad fra flaggermusgruppa til Norsk Zoologisk Forening
(NZF) holdt et flott foredrag om disse
spennende og populære pattedyrene.
Deretter ble det tur for deltakerne ledet av
dyktige veiledere fra NZF der detektorer
varslet nordflaggermus, dvergflaggermus
og vannflaggermus.
Takk til NZF som nok en gang bidro
til et vellykket arrangement!
Kvelden var et samarbeidsarrangement
mellom NZF, Besøkssenter våtmark Oslo
og Østensjøvannets Venner.
Sothøna nr. 54, 2017

Foredraget om flaggermus ble holdt i skumringen med vannet som bakgrunn.
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Skjøtsel i kulturlandskapet har effekt
Dugnaden høst 2017
Det tar ofte tid før skjøtselsarbeidet som utføres i miljøparken gir synlig effekt. Forsøket med å legge til rette
for å øke hettemåkehekking er eksempel på at det tar flere år før det gir resultater uten at svaret er gitt på
forhånd. Annet arbeid er mer forutsigbart, men tar likevel tid.
Av Finn Arnt Gulbrandsen Foto Leif-Dan Birkemoe

fører, er svært viktig for artsmangfoldet
ved vannet.
Mange oppgaver høsten 2017
Siden forrige nummer av Sothøna har
dugnadsgjengen gjennomført vår og
høstslått på Bakkehavntoppen, fjerning av
russekål, hagelupin og kanadagullris
sammen med andre i styret. Dugnadsgjengen har, sammen med folk fra
Fylkesmannen, gjennomført en gigantisk
fjerning av mjødurt på Bekkasinmyra.
Hensikten er å få et beite av bedre
kvalitet. En bivirkning av dette vil være at
småplanter får bedre lysforhold. I
sommerferien hadde flere av gjengens
medlemmer beitekontroll på Bekkasinmyra og Bakkehavn for å se etter sauer og
storfe. Dette gjøres av hensyn til dyrevelferden.
I høst har man også videreført tynning
i Eikelunden og fjernet fjorårsskudd og
slått gress slik at planter i skogbunnen får
bedre lysforhold. I år har vi hatt besøk av
Catrine Curle fra Fylkesmannen som ville
se prosjektene arbeidsgruppa har gjennomført. Hun uttrykte tilfredshet med det
arbeidet dugnadsgjengen har nedlagt.
Ekeberg Husdyrpark
Nytt av året er vårt samarbeid med
Ekeberg Husdyrpark som har tatt i mot
gress og løv fra dugnadsgjengens arbeid
med stor takk. De firbente i dyreparken
kastet seg over gresset fra Østensjøområdet nærmest før det ble lesset av tilhengerne. Dette samarbeidet gjør dugnadsgjengens arbeid enda mer meningsfylt
sammenliknet med levering av gress på
Grønmo.

Det var en stor jobb å fjerne mjødurt og høymol på Bekkasinmyra med tanke på å få et beite av bedre kvalitet. Foto: 13.09.2017.

Tilbakeblikk på tiltak for
hettemåkene
I 2009 hadde Østensjøvannets Venner
befaring med Fylkesmannen. Temaet var
dramatisk nedgang i antall hekkende
hettemåker. Et av årene like før var det
ikke hettemåkehekking i det hele tatt.
Kunnskapen om at hettemåkene likte
åpne hekkeplasser ble drøftet. Fylkesmannen bad oss om å sette i gang et prøveprosjekt med å rydde kratt på øyene. En
øy på østsiden av vannet ble valgt ut.
Dugnadsgjengen fjernet absolutt all
krattvegetasjon på øya ca. 200 m nord
for Bølerbekkens os. Våren samme år
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hekket noen få par der. Året etter hekket
mange par.
Fylkesmannen bad oss skjøte sammen
en øy på vestsiden som ble delt i to av
erosjon, samt rydde øya for kratt, også
dette med tanke på å bedre hekkeforholdene for arten. Antall hekkende par økte
sakte, men sikkert. 300 hekkende par ble
nådd rundt 2014. I 2017 hekket antakelig
over 500 par.
Som kjent er hettemåka en nøkkelart
ved Østensjøvannet. Den har en aggressiv
adferd der den jager inntrengere som
rovfugl og rev fra hekkeplassene. Derfor
hekker også andre vannfuglarter trygt

nær eller i hettemåkekoloniene. I 1974/75
hekket hele 2 500 par hettemåker ved
Østensjøvannet. Selv om antall hekkende
hettemåker har gått dramatisk tilbake i
hele Nord-Europa, har vi ved Østensjøvannet greidd å snu den negative trend.
Innsatsen til dugnadsgjengen, foreningen
ØX og adopsjonsskolene har gitt resultater som er svært viktig for det rike
vannfugllivet som finnes ved Østensjøvannet. Individnedgangen til hettemåka
er så dramatisk at den ble rødlistet som
«sårbar» (VU) i 2015.
Konklusjonen er at arbeidet dugnadsgjengen og de andre hjelperne gjennom-

Særlig geitene i Ekeberg Husdyrpark kastet seg raskt over det friske gresset de fikk tilkjørt.
Foto: 05.09.2017.

De såkalte tørrbakkene på Abildsø gård skjøttes for uønsket vegetasjon slik at de sårbare
plantene får nok lys og luft. Foto: 31.10.2017.

Åpne dager på Besøkssenteret
Tilslutt må det nevnes at representanter
for dugnadsgjengen har hjulpet til slik at
arrangementene på ÅPNE DAGER på
«Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet» har kommet vel i havn. Her har
også styret nedlagt en stor jobb sammen
med Østensjø husflidslag.
Er du glad i mosjon og vil ta i
et tak?
Da er dugnadsgjengen et riktig godt
alternativ. Arbeidsgruppa trenger flere
dugnadsglade pensjonister. Hver tirsdag
fra kl. 1000 - 1400 er det arbeid til glede
for alle som benytter Østensjøområdet
miljøpark. Meld deg på ved å sende en
e-post til post@ostensjovannet.no eller
send en SMS til tlf. nr. 481 58 776.
Sothøna nr. 54, 2017

Videreført tynning i Eikelunden og fjerning av fjorårsskudd og slått av gress slik at planter i
skogbunnen får bedre lysforhold tok tre tirsdager. Foto: 10.10.2017.
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Oppsal gård
– historien vi ikke må glemme
Oppsal gård er kun historie når det gjelder gårdsdrift. Nå er tiden også kommet til de siste bygningene,
mange har allerede falt ned av elde de senere år. Kun stabburet kan stå igjen som et historiefortellende
element om ikke hovedhuset blir bevart.
Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Det eldste kulturminnet antok man var
gravhaugen i hagen som i 2014 ble undersøkt og funnet ikke å være hva man
hadde antatt. Byantikvaren gravde og tok
prøver som viste at dette ikke var noe
kulturminne. Trolig kun en rydningsrøys.
Dermed ble haugen med hensynsone
fristilt. Utbygger vil likevel beholde
området til lek og opphold, vi får se hva
det blir i siste fase. Andre kulturminner
eller arkeologiske funn er heller ikke gjort
andre steder på eiendommen.
Grisehold var fra slutten av 1800-tallet
og frem til man opphørte med husdyr
rundt 1960 en viktig del av driften. Men
ikke uproblematisk når Obos-blokkene
reiste seg med stor fart og stadig kom
nærmere inn mot gården. Selv om det
forelå strenge bestemmelser i både
bygningsloven og fra helserådet om
avstand til naboer, vil lukt gjerne bli til
sjenanse over større områder når by og
land møtes som de gjorde på 1950-tallet.
Litt dramatisk kunne det også bli når
naboforhold ble satt på prøve. Gårdsdrift
og husdyrhold var ikke lenger forenlig
med moderne byutvikling. Selv Østensjøvannet var utsatt for forurensing fra griseholdet.
Gårdens historie ble omtalt i Sothøna
nr. 45, juni 2013. Etter at nytt stoff er gjort
tilgjengelig for de siste 100 – 150 år er
beretningen om gårdens historie noe
revidert.
Les om Oppsal gårds historie på
hjemmesidene til Østensjøvannet Venner,
www.ostensjøvannet.no. På papir kan den
leses i medlemsbladet til Østensjø
historielag «Rundt vannet» nr. 15,
september 2017.
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Miljøprisen 2017 til Bøler skole
Av Leif-Dan Birkemoe

Hele 5. klassetrinn var torsdag 26.
oktober samlet til overrekkelse av
Østensjøvannets Venners Miljøpris 2017 i
Bøler skoles auditorium. Da elevene
utførte jobben i Kirkeskogen som del av
Ruskenaksjonen i mai gikk de på 4.
klassetrinn, men nå altså på 5. trinn.
Amund Kveim, leder i ØVV berømmet
både elever og lærere for kjempefin
innsats med det området skolen har
ansvar for å holde fri for søppel. Østensjøvannet med miljøparken er et av de
steder det er særlig viktig å ta vare på det
biologiske mangfold. Vi ønsker at når
dere som voksne, får barn og barnebarn,
at de også kan glede seg over naturen.
Undervisningen på Besøkssenteret på
Bakkehavn var det tydelig at mange elever

hadde deltatt på, noe som helt klart kom
til uttrykk da Amund stilte elevene
spørsmål om bl.a. fuglelivet rundt
Østensjøvannet.
Nå har Bøler skole vunnet Miljøprisen
to ganger. Vinner dere for 3. gang får dere
også beholde Vandreprisen for miljøet,
fortalte Amund som oppfordret til like
god innsats kommende år.
Rektor Morten Sesseng ga uttrykk for
at det var hyggelig at skolen vant prisen i
år og at han var stolt av elevenes innsats.
På vegne av elevene var det Jenny
Husebøhagen og Helmer Hauglin, begge
10 år, som mottok Østensjøvannets
Venners Miljøpris og Vandrepris for flott
innsats ved foreningens ryddeaksjon
i 2017.

Fra venstre: rektor Morten Sesseng, Helmer
Hauglin med diplomet for Miljøprisen, Jenny
Husebøhagen med Vandreprisen og Amund
Kveim, leder i Østensjøvannets Venner.
Foto Leif-Dan Birkemoe.

Stabburet vil bli bevart som et historiefortellende element. Uthuset til venstre var tidligere
hønsehus. Bildet er tatt 30. august 2017.

Sothøna nr. 54, 2017
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Russekål som nyttevekst
– svartelistet og spiselig

Sauesanking med gjeterhunder
Et av innslagene på Østensjødagen 10. september 2017 var
demonstrasjon av hvordan en saueeier samler inn sauene
ved hjelp av gjeterhunder.

Russekål, den svartelistede planten vi gjør alt som står i vår makt til å bli kvitt fra Østensjøområdet Miljøpark,
påstås å være en ettertraktet grønnsak. Kan det være sant?

Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Tekst og foto Leif-Dan Birkemoe

Trussel mot det biologiske
mangfoldet
I medlemsbladet for Norges sopp- og
nyttevekstforbund, Sopp og nyttevekster
nr. 3 2015, får vi en innføring i plantens
ulike sider. Planten har i Sør-Norge
spredd seg dramatisk med frø og med
biter av roten som flyttes rundt under
anleggsarbeid. Tradisjonelt har russekål
holdt seg til grasmark, veikanter og gamle
tomter, men nå finner man den ofte på
artsrike, tørre kalkhabitater. Det gjør den
til en trussel mot det biologiske mangfoldet. Det er derfor det er så viktig å holde
planten borte fra miljøparken.
Fra Russland
På engelsk heter russekål «turkish
rochet». Det betyr ikke at planten er
utbredt i Tyrkia, den holder seg til den
delen av landet som grenser til Kaukasus.
Den opprinnelige utbredelsen omfatter
Kaukasusregionen, Russland øst for Ural
og nordlige Kasakhstan. Det antas at
russekål for alvor spredte seg til Europa
ved at den russiske hæren tok den med
som hestefór under Napolonskrigene. Slik
nådde den helt fram til Frankrike i 1814.
Russekål er en langlivet, hardfør staude
i korsblomstfamilien. Midt på sommeren
kan den ha vokst til rundt 1 meters
høyde, og er iøynefallende med sine
typiske gule blomster.

Russekål på Bakkehavntoppen. Dyrkingen av planten som grønnsak begynte en gang på
1800-tallet. Foto: 22.08.2017.
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Vill grønnsak
I sitt hjemlige leveområde i Russland er
russekål kjent som «sverbiga» og er
tradisjonelt høstet som en vill grønnsak.
Forfatteren av artikkelen, Stephen Barstow,
viser til eldre rapporter at russere spiser
de unge stilkene, men i nyere rapporter
blir friske blader kokt og spist som spinat.
På russiske «Tilbake til naturen-nettsteder»
blir disse tradisjonene holdt i live, og det
er lett å finne oppskrifter. Forfatteren gir

et eksempel på «stengelpuré» gjerne med
syre og krydret med salt og pepper. Eller
med tørkede blader brukt som smakstilsetning i vintersupper og andre retter.
Kjøkkenhageplante
Dyrkingen av planten som grønnsak
begynte en gang på 1800-tallet. I en bok
fra 1920 heter det at «unge og myke
blader og skudd blir spist enten kokt eller
som salat. Planten er varmt omtalt som
en kjøkkenhageplante. Den begynner å
vokse veldig tidlig om våren, når det
knapt er andre friske grønne grønnsaker,
og den tåler både kaldt vær og tørke
godt». Leseren får også vite at «når frøet
sås om høsten eller våren, vil plantene
leve kraftfulle og produktive i mange år
framover».
Det thailandske miljøet i Oslo
Men hvem i Norge har sett seg ut russekål
som grønnsak? I bladet er det et intervju
med to personer fra det thailandske
miljøet i Oslo som har begynt å utnytte
planten. Store mengder russekål skal bli
plukket på forsommeren. Man tar den før
den blomstrer, de øverste 10-15 cm av
skuddene, og det er best når planten er
20-30 cm høy. Da vil det komme nye
skudd, og man kan høste en gang til!
Thailenderne bruker russekålen i
forbindelse med store feiringer. Den
forveller raskt, og brukes som en siderett,
dyppet i chili og fiskesauser. Smaken skal
være som broccoli.
De to som er intervjuet om innhøsting
forteller at de har sin faste sankeplass et
sted i Oslo sør-øst! Kan de hjelpe ØVV
med å utrydde planten?
For den som vil lese mer om russekål
og oppskrifter, for eksempel «Russekålwok» eller «Russekål med rekepastadipp»
se www.soppognyttevekster.no, kilden til
denne artikkel.
Sothøna nr. 54, 2017

Sauesanking ved hjelp av tre border collier viste hvordan denne hunderasen egnet seg
som gjeterhund. Sauene til Lise Hartvigsen fra Nittedal, som i sommer har gått på beite
på Bakkehavn, lot seg lett lede ved kommandoord til hundene.

Eieren Lise Hartvigsen fra Nittedal
har hatt sauer på Bakkehavn helt
siden vi startet med sommerbeite i
2008. Hun stilte villig opp for å
demonstrere. Denne gangen var det ni
sauer, men like fullt en utfordring for
hundene. Hun brukte til å begynne
med kun en hund, men slapp etter
hvert inn alle tre gjeterhundene.
Ben, Bløff og Graig
Hundene var sorte og hvite av rasen
border collie. Ben på 8 år var eldst,
deretter Bløff på 5 og yngst var Graig
på 1 år. Ben og Graig er født i England
som også er denne hunderasens hjemland. Lise brukte helst
engelske kommandoord som disse
hundene best forsto. Bløff ble
kommandert på norsk.
Med en kombinasjon av å blåse i
fløyte og kommandere høyre, venstre,

steady, walk on, lay down fikk Lise
hundene til å omringe sauene og lede
flokken i den retning hun ønsket.
Hundene var raske, smidige og virket
som de forsto sin oppgave. Lise
fortalte at sauene ikke er redd for
hundene. De angriper ikke, kun leder.
Sauene var heller ikke redde for
hundene. Lise fortalte om en søye
som ikke var enig i colliens fremferd.
Da tok den igjen og ristet hunden
som korreks. Ønsket Lise at kun en
sau skulle bringes bort til henne greide
en av hundene også den oppgaven.
Border collie er en hurtig, energisk
og meget oppvakt hunderase som
krever mye oppmerksomhet og
mosjon og utfordrende arbeid for å
trives. Men Graig på ett år har nok
fortsatt mye å lære, mente Lise, da
han ble tatt ut av innhegningen etter
litt tid.
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Ettersendes ikke ved varig
adresseforandring,men returneres
med opplysninger om riktig adresse.
Returadresse: ØVV, Pb. 77 Oppsal, 0619 Oslo

Vasspest er en undervannsplante som er ganske vanlig i næringsrike vann. Planten kan strekke seg fra bunnen og opp til vannoverflaten fra 2-3 meters dyp og være både rotfestet eller
frittflytende. Ved gode næringsforhold og kraftig vekst kan den danne tette skuddmatter i overflaten, gjerne kraftig begrodd av trådalger. Etter 1925, da planten første gang kom til ØstSothøna
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Reiret til sothøna finnes ofte på en flytende «øy» inne i tett vegetasjon. Sothøna legger 5-10 egg i månedene april – juni, og begge foreldrene ruger
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