
Vi fikk det til! 
Eksempel på kommunalt samarbeid 
– politikere, forvaltningen og Oslo 

Elveforum v/Ida Fossum Tønnessen, 
Oslo Elveforum 



Oslo Elveforum ser det som sin 
hovedoppgave å støtte opp om 
Oslo kommunes, nabo-
kommunenes og andre offentlige 
og private institusjoners arbeid 
med å gjenskape byens blågrønne 
årenett fra Marka til Fjorden. Vi 
ønsker å være et kraftsenter i et 
omfattende miljønettverk som 
arbeider fram rene og rensede 
vassdrag - med optimal vannføring, 
med et rikt biologisk mangfold og 
med grønne, publikumsåpne 
elvebredder. Vi avgrenser vårt 
arbeid til vassdragene i 
byggesonen mellom Marka og 
Fjorden. 
 



Blågrønn hovedstadsaksjon/ levende 
vassdrag 

• Den andre hovedoppgaven retter seg mot byens 
befolkning, særlig barn og unge, gjennom prosjektet 
Blågrønn hovedstadsaksjon/Levende vassdrag. Vi 
arbeider for å informere om betydningen av Oslos 
blågrønne struktur som et element for trivsel og glede i 
nærmiljøet og for å inspirere flest mulige barn, unge og 
voksne til å engasjere seg i et ”lokalt eierskap” 
gjennom en ordning med elveadopsjon for skoler, 
boligsameier, institusjoner, bedrifter og andre 
interesserte. En styrking av bydelenes engasjement i 
den blå-grønne sektor er ønskelig i denne 
sammenheng. 

•   
 



De leter etter bekken. 
Hovinbekken, Oslos mest lukkede bekk. 

Blå liste er et godt hjelpemiddel for å finne bekkene våre. 



Slik mishandlet vi bekkene  
og elvene våre. 
Dette er en befaring fra  
1958. 
Regner med at dette er et 
tilbakelagt stadium. 
Her har vi alle et ansvar. 



Oversikt over elvene i  
Osloområdet: 
¤ Lysakerelven 
¤ Mærradalsbekken 
¤ Hoffselven 
¤ Frognerelven 
¤ Akerselven 
¤ Hovinbekken 
¤ Alna med sidebekk til  
    Østensjøvannet 
¤ Ljanselven 
¤ Ellingsrudelven 
¤ Gjersjøelven 



Kort vandring langs vassdrag. 

• Hvilke verdier er det vi vil ta vare på, og hvilke 
ressurser har vi som frivillig organisasjon å 
bidra med: 

• Engasjement – følge med på hva som skjer 
langs vassdragene. 

• Kunnskap om vassdragene. 

• Ledige hender – dugnad. 

 



Hva betyr det i praksis. 

• Engasjement – Vi avgir uttalelser til alle 
reguleringsplaner som berører vassdragene 
våre. 

• Kunnskap – Vi har gitt ut 2 bøker, Elvelangs og 
Blågrønn hovedstad. Vi holder foredrag, 
skriver artikler og arrangerer lysvandringer. 

• Ledige hender – Det legges ned et betydelig 
antall  dugnadstimer fra elve gruppene våre. 



Vindernfossen 







Leirfossen 



I dag sporområdene på Majorstuen 

Frøensdammen 



Disse bor også langs vassdragene våre – samt fugler i trærne og fisk i  
alle elvene og bekkene 



Biologisk mangfold – sjeldne planter og ellers et rikt planteliv. 



• Mandat Forumet skal være en tverrfaglig møteplass for 
informasjon og diskusjon om forvaltningen av elver, bekker, 
vann og dammer i byggesonen i Oslo. Forumet kan gi råd til 
og ta initiativ overfor byrådet og berørte etater.    

• Arbeidet skjer med utgangspunkt i mål for forvaltning og 
utvikling av vassdragene, som er tatt fra sentrale politiske 
vedtak og administrative forslag, eventuelt justert for å 
tilpasse det dagens situasjon og forumets arbeid framover:    

• Hovedmål  
•  Oslos blå-grønne struktur og biologiske mangfold bevares   

og styrkes. Disse er nedfelt på nytt i Kommuneplan for Oslo 
      2015 – 2030. Nylig vedtatt av Oslo Bystyre. 

SaFoVa 



Hoffselvs gruppen med tilbehør. 
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Blågrønn hovedstadsaksjon

”lokalt eierskap”

Presentasjon for skoler som 

adopterer del av et vassdrag.

Ved

Trine Johnsen



 

• Oslo Elveforum har en adopsjonsordningen  
der skolene lover å: 

– oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene 

– ta hensyn til planter, dyr og kulturminner 

– melde fra om ulovlig forurensning og holde vann 
og strandkanter fri for søppel 

 

 

 

 

 



Voksen skole adopsjon. 



Fra adopsjonsmøte i Voksen skole 



Adopsjonsgeneral og  
Rusken general ute i felten 
ved Akerselven. Bjølsen og 
Sagene skoler i dugnad. 
Fikk overlevert adopsjonsbrev. 



Alle skal med. 



Resultater Samarbeid 
politikere lokalt 
og sentralt, etater 
og frivillige 
organisasjoner. 



Her har mange bidratt til et flott 
Resultat. 



Hovinbekken                  Teglverksdammen 









3 gode samarbeidspartnere. 



Sentrale personer i Oslo Elveforum feirer 15 års dagen 
for opprettelsen, og vi er stadig i god form for 
samarbeid og forvaltning av byens vassdrag. 




