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Årsmelding for året 2020  

Styret  
Styret har bestått av følgende personer:  

• Tommy Finsand, leder  

• Torodd Jensen, sekretær  

• Kjell Hauger, kasserer  

• Kjell Sandberg, styremedlem  

• Ole Johan Haakensveen, styremedlem  

• Inger Tangen, Varamedlem  

• Frithjof Funder, varamedlem  

  

Revisorer  
• Tore Milsett og John Stensgaard  

  

Valgkomite  
 •  Tore Abrahamsen, Per Flatberg, Monica O Oseberg  

Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og til sammen 50 saker har blitt behandlet.   

  

Medlemmer  
Vi har promotert medlemskap på alle våre guidede turer. Stand på Losbydagen hadde vi ikke da den 

ble avlyst i 2020. Dessverre er ikke medlemsmassen økt med mer enn 2 enkeltmedlemmer. Det vil si 

at vi ved årsskiftet er 40 enkeltmedlemmer, 9 lag og foreninger og 2 bedrifter.  

  

Økonomi:   
Årsregnskapet viser ett underskudd på kr.3 282,18 og en egenkapital på kr.159 675,50. Egenkapitalen 

fordeler seg med kr.107 763,- avsatt til prosjekter og kr.51 912,50 i driftskapital. Det vises til 

gjennomgang under posten regnskap på årsmøtet.  

  

  

Profilering  
Lørenskog Elveforum er presentert i aktivitetskalenderen Friskus.  

Vi har ikke vært flinke nok til å oppdatere vår hjemmeside i løpet av året.   

  

Elveparken/Losbyelva  
Fisk  

Rapporten fra den gjennomførte fiskeundersøkelsen høsten 2018 kom til årsmøtet i 2019. Rapporten 

konkluderte med brukbare funn av fisk i Ellingsrudelva, men overaskende lite funn i Losbyelva i 

området Elveparken. Ifølge kjentfolk hadde Losbyelva ved Elveparkområdet godt med fisk tidligere så 

noe har påvirket dette de siste ti år.   
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Punkt måling av forurensning  

Lørenskog Elveforum har hatt flere møter med kommunen for å få fram kunnskap om hvorfor det var 

uventet lite fisk. Vannkvalitetsmålinger er foretatt av kommunen og er til analyse av Norconsult.  

Likeledes er det etablert flere faste punkter for vannkvalitetsmålinger for å få en dataserie for 

analyser. Resultatene vil bli brukt til å identifisere mulige utslipps punkter som forringer 

vannkvaliteten for fisk og derigjennom se om det er mulig å få til forbedringer ved kommunikasjon 

med kommunen, relevante grunneiere og bruk av EUs vanndirektiv. Rapporten som lages heter 

Vassdragsrapport og kommer tidlig i 2021.  

  

Ellingsrudelva  
Vannføringsforhold  

Opplevelsen av elva ville bli bedre med økt slipping av vann fra vannforsyningsdammen i Elvåga som 

deler Nord Elvåga i to. Det aller meste av tilsiget til dammen overføres til Oslo kommunes 

drikkevannsforsyning og dagens regelverk for minimum vannslipping er ikke bærekraftig for å få til 

bedret oppvekst av fisk i området. Stor ørret som slippes ut i Langvannet er registrert opp i elva. 

Større vannføring vil forbedre muligheten for slik vandring og mulig reproduksjon. LE arbeider med å 

få fram kunnskap som kan brukes i argumentasjon ovenfor konsesjonsmyndighetene. LE arbeider 

også med å dokumentere hvordan Frielvåga kan virke som flomdempningsbasseng og sikre ekstra 

vannføring i ekstrem situasjoner med tørke sommerstid. Arbeidet ble igangsatt i 2020 og fortsetter i 

2021.  

  

  
  

Tursti langs elva mellom Gamlevegen og Nuggerud  

Vi har hatt møter med grunneiere langs Ellingsrudelva for å få tillatelse til å anlegge en tursti fra 

Gamleveien til veien inn til Lysås Nordli. Grunneierne har støttet tiltaket, men de som har dyrket 

mark i området har betenkeligheter. Kommunikasjon har pågått i hele 2020 fordi vi vil bli sett på som 

en samarbeidspartner. LE ønsker ikke turveg i området, men en sti som ikke innbyr til bruk av 

syklister og større grupper på samme tid. Stien vil bli bygd med enkle midler og med klopper der den 

krysser myrlendt område. Arbeidet fortsetter i 2021 med avklaringer på hva som er mulig.  
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Kommunen bruker begrepet en robust grønnstruktur mellom marka i sør og nord. Hva dette betyr er 

uklart, men det ble bevilget 1 mill kr til utbedring av turveg fra Solheimsvegen og sørover langs 

Ellingsrudelva til Karolinervegen. Bevilgningen ble ikke brukt til formålet i 2020. LE arbeidet for å få 

utbedret gangvegen mellom Solheimsvegen og Karolinervegen.  

I forbindelse med prosjekt Visjon Visperud (omhandlet i avsnitt nedenfor) ønsker kommunen en 

sterkere satsing på tilgjengelighet og grøntstruktur langs Ellingsrudelva. 

  

   
Nuggerud  

Ved mølleruinene og spesielt ruinene for teglverk produksjon har det vært dugnadsaktivitet med 

rydding av mindre trær og busker. LE er i dialog og samarbeide med en aksjonsgruppe på Oslo siden 

av Ellingsrudelva som jobber med planer for restaurering av husmannsplassen Enga som infosenter 

og hagekoloni. Vi regner med at planen blir gjennomført, og ønsker å kunne leie oss inn i infosenteret 

for å vise kultur og naturverdiene som finnes i området.  

  

  

Stien fra Gamlevegen til  

Nuggerud går gjennom et 

interessant elvelandskap som 

egner seg for småbarnsfamilier. 

Stien inngår i Lørenskog 

kommunes satsing på 

tilgjengelige gangstier i 

nærområdet.  

Kommunen har ryddet langs  

Ellingsrudelva syd for Gamlevegen og 

fortsetter nordover mot  

Solheimveien. LE vil følge dette opp i 

2021.  
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Handlingsplan for Langvannet  
Vannprøver i langvannet er tatt av kommunens konsulent (Norconsult) og skal brukes i 

vassdragsrapporten som skal presenteres i 2021. LE har gitt kommunen flere innspill i denne 

sammenhengen og saken er også tema på dialogmøter med kommunen  

  

Guidede turer og arrangementer  
Turer  

LE hadde to kultur turer til teglstein- og mølleruinene ved Nuggerud. Deltagerne på disse turene var 

fra Lørenskog Pensjonistuniversitet.   

o 24 september med 15 deltakere  

o 8 oktober med 18 deltakere   

   

Arrangementer  

LE deltok med Kjell Sandberg på marka samling ved Frognerseteren 22 september. Det var 50 

deltakere og et spesial tema var alle de nye brukerne av marka som trenger veiledning og guiding.  

  

Dialogmøter med Teknisk etat og park og idrett i kommunen  

Vi har hatt ett dialogmøte med kommunen 11 februar der temaene var:  

• Visperud prosjektet som det er jobbet med i hele 2020,   

• Turveg langs Djupdalsbekken ved tog stasjon og Snø området.   

• Turveg langs Ellingsrudelva fra Solheimsvegen,   

• Tursti mellom Gamlevegen og Nuggerud på Lørenskogsiden av Ellingsrudelva,   

• Turveg langs Røykåsbekken ved Bertel O Steen som skal binde sammen Njåls veg med turveg 

langs Ellingsrudelva,   

• Kantvegetasjon langs langvannet og langs Losbyelva i Elveparken,   

• Flomforhold i Røykåsbekken, og spesielt rettet mot vann- og avløpssystemer i området da en 

del av forurensningsproblemer i Langvannet har opprinnelse fra kloakkvann under flom i 

Røykåsbekken.  

  

Covid -19 forhindret flere dialog møter med kommunen i 2020  

Sakene som blir diskutert blir fulgt opp og vi er godt fornøyde med samarbeidet med kommunen.  
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Forummøter  
Det planlagte Forummøtet knyttet til årsmøtet ble avlyst. Det skulle inneholde:  

o presentasjonen om LE med bilder av vassdragene tatt med drone   

o  lokalkjente personer med foredrag om muligheter for fiske i Lørenskogs 

vassdrag og vann  

o Lørenskog kommune, Vann og Avløp; Hvordan og hvor foretas 

vannprøver og hva er resultatene?   

  

Visperudprosjektet  
Kommunen har avholdt flere digitale møter om Visperud-prosjektet som berøre LE på den måten at 

flomforholdene i både Røykåsbekken og Ellingsrudelva er relevante problemstillinger. Likedes er vår 

interesse i å påvirke slik at turveger er en aktiv del av planleggingen og å sikre at vassdraget ikke låses 

inne, men blir oppgradert som del av planen. Visperud er sannsynligvis ett av Lørenskog kommunes 

større Industri utbyggingsområder de kommende to tiårene.  

  

Andre behandlede saker  
• LE er høringsinstans i saker som angår vassdrag og vannmiljø. Vi har fulgt med på 

kommunens informasjon og også web-seminarer i 2020  

• Ingen våtmarker er vernet i Lørenskog, men de er sikret gjennom eksisterende 

kommuneplan vedtatt 19. mars 1997 ved at det er forbud mot bygge- og anleggstiltak i 100-

metersbeltet langs vassdragene i LNF-områdene og 30-meters byggeforbud i tettstedet. 

Likevel er spesielt  

bekkene utsatt for å bli lagt i rør. Dette gjelder i byggesonen, så vel som i 

landbruksområdene. LE har tatt opp byggegrense for bekker og elver. Vårt forslag er å 

tilpasse Lørenskog til Oslo, Asker og Bærum som alle har 20 m fra elv og 12 m fra bekk.  

  

  

  

Lørenskog …………………  april 2021  

  

  

  

Tommy Finsand    Kjell Hauger      Kjell Erik Sandberg    

leder               kasserer               styremedlem  

  

  

  

  

  

Ole Johan Haakensveen     Torodd Jensen                      

styremedlem            sekretær  


