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Innledning
Elverusken startet i Akerselva i
2017, og har siden blitt utvidet til
Alnaelva. Ryddeaksjonenes mål er
å forhindre marin forsøpling ved at
avfall i elva havner i Oslofjorden.
Årlig ryddeaksjon

Elverusken blir gjennomført årlig, på våren/
forsommeren i Akerselva, og medio september
i Alnaelva.
Å samle inn avfall langs Alnaelva er viktig for å unngå at
det havner i elva. Der vil det enten synke til bunns, eller
drive videre ut i Oslofjorden. Elverusken er dermed
en betydningsfull ryddeaksjon for å forhindre marin
forsøpling, et satsingsområde for Oslo kommune.
Forskjeller mellom Akerselva og Alnaelva
Oslos elver er godt besøkt, noe som også gjør at de er
utsatt for forsøpling. Det vi finner av forsøpling sier
en del om adferd langs elva, og vi ser noen forskjeller
mellom Akerselva og Alnaelva. Mer om dette på s. 7.
Bakgrunn
Rusken er Oslo kommunes tiltak for en ren, ryddig og
trivelig by. Bakgrunnen for initiativet til Elverusken
er knyttet opp mot det internasjonale engasjementet
mot forurensning av plast i havet som for alvor
oppstod i 2017, etter at flere hvaler ble funnet med
magesekken full av plast.
Ruskensekretariatet tok initiativ til etableringen av et
lokalt tiltak mot forsøpling i elv, der målet har vært å
samle inn og dokumentere forsøpling i Akerselva,
som er byens mest urbane elv.
Elverusken ble i 2020 utvidet til Alnaelva, og det er
dermed tredje året vi avholder Elverusken her.
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Leder av Miljødivisjonen Signe Nyhuus,
etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven,
byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav og
Ruskengeneral Jenny Krohn.

1.2
Uønskede fremmede
arter i Oslo
Fremmede arter er organismer som er flyttet av
mennesker til områder hvor de ikke forekommer
naturlig. Denne flyttingen kan være både bevisst og
ubevisst som følge av menneskelig aktivitet. I Oslo er
dumping av hageavfall i naturområder en av de aller
største kildene for spredning av fremmede arter.
Negative følger for de naturlige planteartene
Fremmede arter kan ha flere negative konsekvenser
for naturen. Ulike fremmede plantearter kan
fortrenge de naturlige forekommende planteartene,
og enkelte steder kan naturtyper fullstendig
endres som følge av etablering av fremmede arter.
Eksempler på fremmede arter kan også være
planteskadegjørere som kan ha store negative følger
dersom de spres i områder med arter som ikke er
tilpasset disse.
Fremmede arter i Oslo
De mest iøynefallende fremmede artene man ser i
Oslo er typisk plantearter som f.eks. kanadagullris,
fagerfredløs, kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og

Under ryddingen i Alnaelva fant Terje kanadagullris

parkslirekne.
I mange kommunale områder drives det aktiv
bekjempelse av fremmede arter, men dette
tidkrevende og omfattende arbeid som ofte må
gjentas over flere år for å oppnå resultater. I tillegg
er det utfordrende med forekomster av fremmede
arter på arealer hvor det ikke drives bekjempelse
da disse fungerer som donorområder for videre

Visste du at...

I Oslo kommune kan man abbonnere på
henting av hageavfall i enkelte bydeler.

spredning.

Les mer her: https://www.oslo.

Tekst av Terje Laskemoen,
avdelingsdirektør i Natur og forurensing Miljødivisjonen i Bymiljøetaten

kommune.no/avfall-og-gjenvinning/
nar-hentes-avfallet/hageavfall/
Du kan også melde inn fremmede arter via Bymelding:
https://bymelding.no/
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2
Gjennomføring av
aksjonen
Elverusken ble gjennomført med
base i Grorudparken
15. september kl 10-14.
Aksjonen ble åpnet av Ruskengeneral Jenny
Wallheden Krohn, sammen med byråd for miljø
og samferdsel Sirin Hellvin Stav, etatsdirektør i
Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven, samt de andre
samarbeidspartnerne fra Alnaelvas venner og øvrige
kommunale kollegaer.

Området rundt Grorudparken er besøkt av mange,
som vi dessverre ser medfører forsøpling. Det er
også et velegnet område for oppstart av aksjonen.
I år hadde vi ikke med dykkere, da vi gledelig nok
fant lite i dammen ved Grorudparken etter to
år med dykkere under tidligere aksjoner. Men vi
ønsket å undersøke noen av vannene lenger ned,
og sendte derfor kollegaer ned mot Hølaløkka. Vår
ene kollega var kledd for å gå ut i både i Leirfossen
og vannspeilet sør for Kalbakkveien. Vannet i
Hølaløkka viste seg å være for mudrete til at det
var mulig å vade der.
Vi estimerer at vi var rundt 50 ryddere denne
dagen, med litt kortere ryddetid enn vi hadde i
Akerselva i år. Ryddingen ble avsluttet klokken
12:00.

Aksjonen ble gjennomført sammen med elever fra
Grorud skole. Til sorteringen fikk vi studenter fra
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
i Ås til å bistå våre kollegaer fra Plastteamet i
Miljødivisjonen.

De neste timene gikk til sortering av avfall gjennom
analysemetodikken som har blitt utarbeidet for
Ruskens elveryddinger. Avfallet ble sortert og
kategorisert, før det ble telt, veid og dokumentert.
Alle resultater presenteres i denne rapporten, og
det står mer om metodikken på neste side.

Samme base i Grorud park
Det er tredje året vi rydder Alnaelva som en del av
Elverusken, og vi har etter flere befaringer valgt
samme base også i år.

Bymiljøetatens entreprenører for området, Agaia,
kjørte vekk alt avfallet og veide det tyngste avfallet
som ble funnet elvelangs. Totalt samlet vi inn 422
kilo søppel denne dagen.
Byråd for miljø og samferdsel
Sirin Hellvin Stav åpnet dagen
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2.1 Mål og metode
• Mål

• Metode

Målet med Elverusken er å redusere forsøplingen langs
Alnaelva, og øke bevisstheten rundt avfallshåndtering.

Opprinnelig baserte vi metodikken på to kategorier:
1) Plast
2) Øvrig avfall
Disse kategoriene har kun blitt veid.

I tillegg er det et ønske om å bidra med mer kunnskap
rundt kildene til forsøplingen. Rusken har derfor de siste
to årene registrert søppelet som blir plukket under
Elverusken-aksjonene i Akerselva og Alnaelva. Dette gir
bedre innsikt i hva som er kildene til forsøplingen, noe
som gir et bedre grunnlag for å komme med tiltak for å
forhindre forsøpling.
Det lages rapport fra alle Elverusken-aksjonene, som er
tilgjengelig på Ruskens nettside:
www.rusken.no/elverusken

Gjennom veiing av avfallet har plastavfall utgjort en liten
del av aksjonen på grunn av sin lave vekt sammenlignet
med øvrig avfall. Det har videre gitt oss lite informasjon
om hva slags søppel man faktisk finner under aksjonene,
og hvilke av fraksjonene som er de mest problematiske.
Ny metodikk for kartlegging av innsamlet avfall
Det ble et behov for å videreutvikle metoden for
registrering av innsamlet avfall for å få mer relevant
kunnskap om kilder og årsaker bak forsøplingen i elva.
Den nye metodikken går ut på å telle antall gjenstander
i ulike avfallskategorier, samt veie totalvekt av avfallet
fra både elvebunn og elvelangs. Registreringsskjemaet
og kategoriene er lokalt tilpasset og fanger opp de
største kildene, men inkluderer også kategorier som
gjør at dataene kan sammenlignes med nasjonale og
internasjonale ryddetall. Skjema for ryddeaksjon kan ses
på side 10, med oversikt over alle funn i hver kategori.

Alt søppelet funnet langs elvekanten ble samlet og sortert i 29
ulike katergorier. Deretter telles hver eneste bit, som denne
gangen utgjorde 2577. Avfallet veies til slutt.
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2.2 Resultater
Det ble plukket 41,9 kilo elvelangs.
2577 gjenstander ble sortert og
registrert i henhold til skjemaet.
Resultatene viser at uidentifserbare plastbiter/
gjenstander dominerer med 634 funn, som utgjør 25 %.
Deretter følger mat- og drikkeemballasje og sneiper som
begge utgjør 16 %. Glassbiter er like bak med 14 %.
Papp og papir utgjør 6 % med 152 funn.
Blant engangsproduktene til bespisning var det i stor grad
pappkopper. Det var også en del take-awaybegre i ESP
(isopor) - et produkt som per nå er ulovlig og som trolig
selges fordi man har det på lager.
Kategorien «Annen mat og drikkeemballasje» var
utfordrende å sortere. Denne kategoriene besto av svært
mye smått: små fliker av snackemballasje, tyggispakker,
og lignende.
Antall sneiper ble i år telt etter en ny målemetode. Da det
er svært tidkrevende å telle dem enkeltvis har vi laget et
målerør, hvor estimatet er 40 sneip per desiliter. Det ble
målt 1 liter med sneip, som da utgjør 400 sneiper.
Forskjeller mellom Akerselva og Alnaelva
Funnene i Vaterlandsparken ved Akerselva bar preg av et
aktivt rusmiljø. Søppelet der bestod av mange sprøyter
og annet brukerrelatert utstyr, samt sneip og røykpakker.
I Alnaelva fant vi i år ingen sprøyter og færre sneip. Vi fant
derimot flere snusbokser, som kanskje kan indikere at det
er en yngre befolkning som bruker Grorudparken mest.
I år var det tydelig at søppelet langs Alnaelva har ligget
lenger enn langs Akerselva (ved for eksempel funn av flere
munnbind). Vi fant også en potetgullpose med utløpsdato i
1984, som er det eldste dokumenterte funnet vi har gjort.
Gamle villfyllinger
Det var også en del eldre søppel som mistenkes å stamme
fra gamle villfyllinger. Her var det ting som piggtråd,
sikringer og knuste vinduer. Dette er funn vi ikke har gjort
langs Akerselva.
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Potetgullpose med utløpsdato 1984.
Det er det eldste dokumenterte funnet vi
har gjort under Elverusken noen gang.

Topp 10 kategorier med flest funn:
1: Uidentifiserbare plastbiter/gjenstander: 634
2: Annen mat- og drikkeemballsje: 401
3: Sneiper: 400
4: Glassbiter: 350
5: Papp og papir: 152
6: Annet*: 111
7: Engangsprodukter til bespisning: 105
8: Røykpakker og annet som lighter - 79
9: Industrielt skrap: 75
10: Snus: 58

Funn i prosent basert på antall. Grunnlaget
er søppel innsamlet elvelangs, ikke de større
funnene av metall og villfylling.
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2.3 Antall funn kategorisert
Tall og vekt
15. sept 2022

Vekt søppel
elvelangs:
41,9 kg

Vekt søppel
villfylling/metall:
380 kg

KATEGORIER

Antall ryddere:
50

Antall funn
elvelangs:

Mat og drikke:
Drikkeflasker og bokser - alkohol
Drikkeflasker og bokser - brus, vann, energidrikk, o.l

8
24

Engangsprodukter til bespisning (kopper, bestikk, o.l)

105

Annen mat- og drikkeemballasje

401

Poser:
Handleposer

7

Søppelsekker og andre sekker

8

Andre poser (NB! Ikke matemballasje)

5

Sanitæravfall:
Bomullspinner (q-tips)

0

Emballasje til sanitærprodukter

5

Andre sanitærprodukter

21

Munnbind

15

Annet smitteutstyr

24

Tobakk:
Sneiper

9

400

Snus

58

Røykpakker og annen tobakksemballasje
(inkl. lighter)

79

Snusbokser

35

KATEGORIER:

Antall funn
elvelangs:

Rusrelatert:
Sprøyter og sprøytespisser

0

Annet brukerrelatert som
sprøyteinnpakning, sølvskje,
saltvannsdråper

9

Fritid:
Leker og sportutstyr

10

Sko, klær og andre tekstiler

20

Sparkesykler, sykler og handlevogn

0

El-sparkesykler

0

Diverse:
Elektronikk
Glassbiter

350

Industrielt skrap

75*

Isopor (Nb! Ikke matemballasje)

20

Papir og papp

152

Annet**

111

Uidentifiserbare plastbiter/
gjenstander***

634

* I tillegg ble det samlet inn større mengder
villfylling/metall i skogholtet som ikke ble telt,
men veid. Det avfallet utgjorde 380 kilo.
** Ting man vet hva er, men som man ikke finner
mye av, f. eks penn, kanne, kost.
*** Biter eller gjenstander man ikke vet hva er
(alle materialer)
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1

Elever fra Grorud skole var
med og ryddet. Grorudparken
er rett nedenfor skolen, og
elevene har derfor et forhold
til området. Ved å rydde søppel
blir eierskapet til området og
naturen enda større.

Etter at elevene hadde ryddet
ble alt søppel levert til
sortering. Her fikk elevene se
hvor mye de hadde funnet i de
ulike kategoriene.

Kollegaer fra Natur
og forurensing i
Miljødivisjonen hjalp
til med å samle
inn avfall nede
ved Hølaløkka og
Leifossen. Avfallet
fra Hølaløkka ser
ut til å stamme
fra nærliggende
industri.

Avfallet elevene fra
Grorud skole samlet
inn utgjorde 42 kilo.

Entreprenøren Agaia
håndterte avfallet og
veide det. Metall og
villfylling utgjorde
380 kilo.
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Med vadebukser
fikk vår kollega
hentet opp avfall
i vannet ved
Leirfossen og
vannspeilet sør
for Kalbakkveien.
Det ble funnet
motorsykkeldekk,
mye plastposer
og tomflasker.

Avfallet i
vegetasjonen
er ikke så lett å
oppdage.

3 Omtale av aksjonen
Ryddeaksjonen fikk medieomtale
i Groruddalen avis og Avisa Oslo.
Artikkel fra Avisa Oslo er lesbar, trykk på bildet.
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Foto: Therese Elstad/
Miriam Alveberg
www.rusken.no
instagram.com/rusken_oslo
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