Forsøker å redde Østensjøvannet fra å gå til
grunne – har fisket opp 25 000 fisk: – Aldri
sett det verre
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Det interkommunale PURA startet i kompaniskap med NMBU tidligere i
måneden å tømme Østensjøvannet for mort og brasme. Vannprosjektet er
spennende, men at også politiet skulle interessere seg for aktiviteten, var
overraskende.
For abonnenter
HOLSTAD: PURA-sjef Anita Borge humrer litt over hendelsen som skjedde
12. mai.
Et partytelt på land og en motorbåt på Østensjøvann gjorde at flere tipset
politiet om den antatte lyssky aktiviteten som foregikk i naturreservatet.
– Motorbåtbruk er jo ikke tillatt siden det er naturreservat, sa
operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til ØB etter at de hadde
vært ute og sjekket tipset.
Ifølge Walle var politiet ved Østensjøvann en time etter at første melding
kom.
– De hadde alle tillatelser i orden, bekreftet han til ØB.
Mannen politiet påtraff i båt på Østensjøvannet var Per-Arne Holt-Seeland.
Han har jobbet med vann- og fiskestell i 30 år, men har latt seg overraske
over «fiskelykken» han har hatt i Østensjøvannet.

IDYLL: Østensjøvannet oser av idyll, men det er bare på overflaten. PerArne Holt-Seeland har aldri opplevd makken til mengder av mort og
brasme. FOTO: Bjørn Sandness

Et halvt tonn fisk på et par uker
– Jeg har aldri opplevd maken. Det var nesten så man fikk en
midlertidig depresjon, sier han med glimt i øyet.
Han har fisket rundt et halvt tonn fisk.
– Det utgjør rundt 25 000 fisk.
Østensjøvannet er å regne som et av de mest forurensede vannene i Follo.
Et problemvann hvor mange hoder har slått seg sammen for å få renset
opp i elendigheten.
Et mulighetsstudie som ble gjennomført i 2011 konkluderte med at utfiske
var beste tiltaket for å «restaurere» Østensjøvannet.
I 2014 var det arrangert et seminar hvor det var hentet inn eksperter fra
både Danmark, NMBU, Universitetet i Oslo, miljødirektoratet, fylkesmann
og fylkeskommune.

DAGENS FANGST: Per-Arne Holt-Seeland har fulle garn hver gang han
drar opp. Anita Borge i PURA håper blant annet at utfiske skal få bedret
vannkvaliteten i vassdraget. FOTO: Bjørn Sandness

Vil fortsette fiske de neste to årene
Nå øyner PURA-sjefen håp om lysere tider i vannet.
– Vi følger opp med utfiske også i 2022 og 2023 og håper med dette å
forbedre den økologiske tilstanden i innsjøen. Mulige effekter er
klarere venn, etablering av undervannsvegetasjon, eliminering av
oppblomstringsepisoder av ugunstig planteplankton, økning i
dyreplankton og etablering av et fiskesamfunn som i større grad enn i
dag domineres og reguleres av rovfisk, sier Borge.
Men hun vil ikke love gull og grønne skoger enda.
Innsjøen mottar forurensninger fra kommunalt avløp, tette flater (veier,
urbane områder), landbruk og spredt bebyggelse.

Årungen vil også dra nytte av renere vassdrag
– Det er gjennom årene blitt gjennomført mange tiltak for å redusere
tilførslene fra alle disse tilførselskildene, og dette arbeidet fortsetter.

Vassdraget som går ut fra Østensjøvann renner helt ned til Årungen og
bidrar til mye fosfor her. Derfor vil en bedre vannkvalitet i Østensjøvann
også bety en bedring for hele vassdraget til Årungen.
Det er mort og brasme som regnes som ufisken i vannet.
– Her er abbor også, men den vil vi gjerne ha med videre. Fisker man
den opp, er det som å ta opp settepoteten, sammenligner HoltSeeland.

