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STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2015 - 2016 
 
Naturvernseire må ofte forsvares på nytt. Dette er vi blitt minnet på mange ganger i 2015. 
Verken verneområder, markaloven eller markagrensa er hugget i stein. Ja selv Stubberud 
skogpark, landets eldste edellauvskogreservat på bare 100 mål, er det igjen ønske om å ta 
biter av – for 12. gang siden området ble vernet i 1929. Dette er vi vant med, men det er et 
tankekors at alle gode formål skal settes opp mot den bitte lille delen av norsk natur som er 
satt av til etterkommerne. 
 
Arbeidsåret har vært preget av engasjementet for å bevare marka og NOAs nye interaktive 
forsøk på å komme på offensiven. Særlig har iveren for å opprettholde markagrensa og 
markalovens intensjoner stått i sentrum. Det avgåtte Oslo-byrådets forslag om 
«aktivitetssoner» og endring av Markagrensa ble en viktig sak i kommunevalget, og NOA 
spilte en sentral rolle, både før og under valgkampen. Også en rekke steder i Akershus og 
Marka for øvrig har bruksinteressene stått mot hverandre, bruk av nærmarka og det daglige, 
uorganiserte friluftslivet mot utbygging, særlig av bolig. 
 
Skogbruket er også på offensiven. Dårlige tømmerpriser presser på for større og mer brutale 
hogster. NOA har igjen måttet fokusere skogbrukets herjinger gjennom en rekke hogstklager. 
Nærområdene til Marka, som burde vært med da grensa ble trukket, er under press. Forslaget 
om en egen bydel ved Fossum i Sørkedalen er et grelt eksempel på manglende samsvar 
mellom overordnede føringer om samordnet areal- og transportplanlegging og kommunale 
ønsker om selvstyre. Og ny kommunedelplan for Tanumområdet har tatt ytterligere biter av 
dette unike kulturlandskapet. NOAs arbeid for verdifull natur tar aldri slutt. 
 
Men vi forblir ikke passive. Både faglig og organisatorisk er vi på offensiven. Sammen med 
Lillomarkas Venner har vi presentert et forslag om å verne store deler av Lillomarka som 
landskapsvernområde. Kampen for å etablere en nasjonalpark i Østmarka fortsetter, i 
samarbeid med Østmarkas venner. Flere andre, nye verneforslag er også på trappene. Nye 
erstatningsregler for vern etter Markaloven kan muligens løsne den fastlåste vernesituasjonen 
i Marka. Og vi har på ingen måte gitt håpet om et bedre skogbruk i Marka. 
 
I 2015 ble det startet en egen barn- og naturgruppe, med sikte på å organisere aktiviteter for 
barnefamilier, og være en støttegruppe for NOAs prosjektarbeid rettet mot skolene. 
I byen og tettstedene har vi i løpet av året fokusert på sykkel, og et eget el-sykkelprosjekt blir 
lansert våren 2016. Målet er å få bilister over på el-sykkel eller sykkel. Lokallagene i Oslo har 
gått sammen om å utarbeide en egen sykkelstrategi, som etter hvert kan videreutvikles til et 
«NOAs syn på sykling og grønn transport». 
 
Medlemsøkningen fortsetter, og med full lokallagsdekning i Oslo, dekker vi hele byen. Tiltak 
for å støtte lokallagene er under utarbeidelse og vi håper å kunne få til tettere samarbeid i året 
som kommer. Lokallagene og arbeidsgruppene gjør en meget stor og viktig jobb for natur og 
miljø i Oslo og Akershus. 
 
NOA holder fortsatt hus på Vøienvolden, men i 2015 har det vært jobbet intenst med å få 
etablert en grønn adkomst til Marka mellom T-banen og Marka ved Sognsvann, der den 
gamle husmannsplassen Søndre Sandås blir ny base for NOA. Dette forslaget har både det 
gamle og det nye byrådets støtte, og styret har et håp om at de første praktiske skritt kan tas i 
2016. 
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Økonomien er fortsatt tilfredsstillende, og årsberetningen og årsregnskapet er avgitt under 
forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som 
endrer forutsetningene eller resultatet. 
 
NOAs virksomhet har gode miljøvalg som hovedformål. Resirkulert papir benyttes både til 
kalenderne og til det daglige arbeid, og vi kjøper inn økologisk produserte produkter for 
møtevirksomhet og aktiviteter. NOA tilstreber aktiv likestilling mellom kjønnene, og har hatt 
fem kvinner og fem menn i styret, en mann og to kvinner i sekretariatet, og fire kvinner og en 
mann på ulike prosjektstillinger. Det har vært én langtids sykmelding i perioden. 
 
Styret vil rette en varm takk til alle de frivillige som bruker sin fritid for å ta vare på naturen 
og hjelpe NOA på ulike vis. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere og kampfeller fra ulike 
saksområder – det er ved å samle styrke vi lettest får gjennomslag. Og vi vil takke alle som 
har bidratt til foreningens økonomi gjennom gaver, bidrag, prosjektmidler eller på andre 
måter. Å drive en naturvernforening er lagarbeid, der alle kan yte et bidrag ut fra egne 
forutsetninger.  
 
 
Oslo, 16. februar 2016 
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ORGANISASJONEN 
 
NOA er Naturvernforbundets fylkeslag i Oslo og Akershus og er medlem av Oslo og 
Omland Friluftsråd 

Årsmøtet 2015 
NOAs årsmøte 2015 ble avholdt 24. mars. Tilstede var 45 medlemmer. Innkalling og dagsorden 
ble godkjent. Knut Støren ble valgt til dirigent for årsmøtet. Årsberetningen for 2014, ble 
gjennomgått, og kommentert og deretter enstemmig godkjent. Årsmøtet godkjente regnskapet 
for 2014 arbeidsprogrammet for 2015/2016 og budsjettet for 2015, ble så godkjent.  
 
Valget på Årsmøtet 2015 ga følgende Styresammensetning: 

 
Gjermund Andersen, leder, på valg i 2016 
Sigmund Hågvar, nestleder, på valg i 2016  
Aud Kvam, styremedlem, på valg i 2016 
Oda Omholt, styremedlem, på valg i 2017  
Espen Ulvin, styremedlem, på valg i 2017 
 
Jørn Erik Bjørndalen, varamedlem, på valg i 2016 
Christoffer Bråthen, varamedlem, på valg i 2016 (har trukket seg fra styret) 
Karoline Saubrekka, varamedlem, på valg i 2016 
Thomas Krogh, varamedlem, på valg i 2016 
 
Styremedlemmer fra Natur og Ungdom (utnevnes av NU) 
Styremedlem: Medjih Belhaj 
Varamedlem: Karin Gjørv Røraas 

 
Valgkomite (alle på valg hvert år):  

Sidsel Selvik 
Eirik Wærner 
Eirik Gran 

 
Revisor:  

Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA 
 

Styrets arbeid 
Styret har hatt 9 møter i arbeidsåret. To av disse møtene har vært store styremøter hvor også 
lokallagene har deltatt. I tillegg til det ordinære styrearbeidet, har styret jobbet særlig med 
bevaring av Tanumplatået, og mot aktivitetssoneforslaget i Oslo kommune.  
 
NOAs syn på …  
I tråd med arbeidsprogrammet for 2015, har arbeidet med å utforme NOAs prinsipielle syn på 
ulike saksområder fortsatt. Hver arbeidsgruppe har en kontaktperson i NOAs styre.  

Emner som er under utarbeidelse: 
 Friluftsliv, naturopplevelse og livskvalitet (Sigmund Hågvar) 
 Naturforvaltning i kystsonen (Jørn Erik Bjørndalen) 
 Vern og bruk av skog (Gjermund Andersen) 
 «Grønn» transport (Ingvild Melvær Hanssen) 
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Representasjon 
Gert-Fredrik Malt har vært NOAs representant i Landsstyret med Ingrid Aalstad som vara. De 
har tilsammen deltatt på samtlige 4 landsstyresamlinger i 2015.   
 
Miljøverndepartementet har oppnevnt et eget råd for forvaltningen av Marka, der NOA har 
fast plass. Knut Frigaard har vært NOAs representant. Gjermund Andersen har vært vara. Nytt 
Markaråd oppnevnes vinteren 2016. 
 
I Oslo kommuneskog flerbruksutvalg har Gjermund Andersen representert NOA, supplert av 
Jens Gram og Bjørn Faafeng. 
 

NOAs sekretariat 
Gjermund Andersen: Arbeidende styreleder 100 % stilling. 
Maria Andersen: Kontorleder. 60 % stilling. 
Rachel Bohlin: Kontormedarbeider. 40 % stilling.  
Hilde Friis Solås: Prosjektleder Naturkart. 60 % stilling, frem til 1.9.15. 
Ingrid Aalstad: Prosjektmedarbeider. 80 % stilling frem til 1.10.15.   
Siri Dharma Kaur Khalsa: Prosjektmedarbeider på timebasis. 
Thomas Krogh, Prosjektmedarbeider hogst og vern, i 50 % stilling. 
Jørgen Huse. Regnskapsmedarbeider (frivillig) hele perioden. 
Aud Kvam og Olav Momyr. Frivillige hjelpere på kontoret i hele perioden 

 
Æresmedlemmer 
Bredo Berntsen 
Jens Gram 
Jørgen Huse 
Frithjof Funder 
Finn Otto Kvillum 

”De vises råd” 
”De vises råd” er et rådgivende organ bestående av hovedsakelig æresmedlemmer og tidligere 
styreledere, som kalles inn ved behov for å gi styret råd om faglige tema og videreutviklingen 
av organisasjonen.  
 
Inviterte:
Anna Skog 
Bjørn Faafeng 
Bredo Berntsen 
Christian Pedersen 

Eystein Husebye 
Frithjof Funder 
Finn Otto Kvillum 
Helene Bank 

Jens Gram 
Jørgen Huse 
Knut Frigaard 
Line Andersen 

Ragnar Akre-Aas 
Ragnar Vik 
Sigmund Hågvar 
Øivind Grimmer 
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Medlemstall 
Medlemstallet har for tiende år på rad tatt et skritt i riktig retning. Nettoøkningen for 2015 var 
på 372 medlemmer 

1.1.03  5.674 
1.1.04  5.421 
1.1.05  5.274 
1.1.06  5.614  
1.1.07  5.722 
1.1.08  5.881 
1.1.09  6.063 

1.1.10  6.126 
1.1.11  6.468 
1.1.12  6.581 
1.1.13  6.723 
1.1.14  6.838 
1.1.15  7.230 
1.1.16  7.602
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Lokallagsstatus 
I 2015 hadde NOA totalt 18 lokallag, og to studentlag, ett ved Universitetet for miljø- og 
biovitenskap på Ås og et lag ved Universitetet i Oslo, Blindern. NOA har i tillegg 
lokalkontakter i fire kommuner uten lokallag. Oversikt over fungerende leder i lagene og 
lokalkontaktene trykkes i hver utgave av medlemsbladet Grevlingen, og ligger i tillegg 
tilgjengelig på NOAs hjemmesider. 
 

Aktive lokallag og leder av lokallaget: 

Arbeidsgrupper 

 Markagruppa   Bjørn Faafeng (leder)  
 Driftsstyret for Frønsvollen Nikolai Norman (leder) 
 Arrangementsgruppa  Susanne Lemmingson (leder) 
 Økonomi    Espen Ulvin 
 Kalendergruppa       Karoline Saubrekka (leder) 
 Fjordutvalget   Jørn Erik Bjørndalen (leder)  
 Barn og natur   Aud Kvam (leder) 
 Kommunikasjonsutvalg  Thomas Krogh (initiativtaker) 
 Grevlingens redaksjon 2015 Tonje Schou Teigland (redaktør) til 31.12.15, Ingrid 

Ekeberg har tatt over redaktørjobben fra 01.01.16 
 Valgkomitéen   Sidsel Selvik (leder) 
 

Kontoret på Vøienvolden  
Dagens sekretariat trives på Vøienvolden. Den ligger sentralt plassert og gjør det enkelt å 
holde møter og komme seg rundt til møter andre steder i byen. Det arbeides med muligheter 
for å etablere et nytt kontorsted på Søndre Sandås ved Sognsvann i tilknytning til en mulig 
etablering av et informasjons- og serviceområde ved inngangsporten til Marka. 

Verving 
Sekretariatet har motivert til medlemskap gjennom deltakelse på ulike arrangementer: Mitt 
Grønne Oslo, Kulturminnedagen på Vøienvolden i september, Friluftslivets dag 07.09.14, 
«Sidesprang» den 26.10.14 og på stands på Vøienvoldens julemarked 29.11, og på Norsk 
Folkemuseums Julemarked på Bygdøy 5.-6.12 og 12.-13.12. Det er imidlertid et betydelig 
forbedringspotensial på vervefronten. Medlemstegningene foregår i all hovedsak via NNVs 
verve-sms eller til den felles vervesiden på internett. I tillegg må nevnes den viktige jobben 
lokallagene gjør i vervesammenheng. Eldre Markakalendere er et godt vervemateriale, 
likedan Naturvernforbundets små «grønne kort». 
 
Landsmøtet i Sarpsborg 6. - 8. november 2015  
NOA stilte med 20 delegater, 6 fra fylkeslaget og 14 fra lokallag. NOA fremmet 11 forslag 
til Arbeidsprogrammet, hvorav 6 ble vedtatt og 5 avvist. Særlig viktig for NOA var støtten til 
forslagene om at NNV skal arbeide for en egen lov om bymarker, satsing på lavere forbruk og 

Asker, Jan Häusler Nes, Karin Leonhardsen Oslo Øst, Eirik Gran 
Bærum, Bjørg Petra Brekke Nesodden, Peter Schjølberg Skedsmo, Birgitta Prøis 
Fet, May Oldervik Nittedal,Hiltrud Hemmersbach Ski, Stein Kr. Martinsen 
Lørenskog, Margareta Bondevik Oppegård, Mariella Memo Vestby, Kristina Vahl Østbye 
Nannestad/Gjerdrum,Kåre Homble Oslo Vest, Georg Reiss UiO–Oslo (studentlag), Tora Turøy 
Ås, Hans Erik Lerklund 
 

Oslo Nord, Åke Hartmann UMB–Ås(studentlag),Runa Gidske 
Oslo Sør, Ingvild Melvær Hanssen 
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på produkter med lengre varighet, og å utfordre et eller flere reklamebyråer til å presentere en 
natur- og miljøvennlig framtidsvisjon. 
 
NOA la fram disse forslagene til uttalelser: 
"Vern bymarkene med egen lov", "Tid for fjerning av utenlandske treslag"  og  
"Vern av Østmarka ved Oslo som nasjonalpark". Alle tre ble vedtatt. 
  
Gert Fredrik Malt, NOAs representant i Landsstyret, foreslo Trine Strømme fra Østfold som 
nestleder. Imidlertid trakk Trine sitt kandidatur i forkant av valget, som dermed endte med 
valg i henhold til valgkomitéens innstilling.   

 

Grevlingen – NOAs medlemsblad 
Grevlingen er NOAs medlemsblad, og hadde i 2015 et opplag på ca. 5400 eksemplarer á 20 
sider. Grevlingen ble utgitt i februar, april, september og november. I 2015 har Tonje Schou 
Teigland vært Grevlingens redaktør. Fra 01.01.16 tok Ingrid Ekeberg over redaktørjobben.  

 
 I nr. 1/2015 var hovedtemaet areal og transport i Oslo og Akershus, der den nye 

regionalplanen og særlig foreslått veiutbygging ble tatt opp, samt miljøvennlig 
transport, og knutepunkts byutvikling. ”Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus” lå til grunn for Grevlingen nr. 1.   

 I nr. 2/2015 var hovedtemaet barn, unge og natur. Uteskole og satsing på natur inn i 
skolen ble tatt opp i nummeret.   

 I nr. 3/2015 var hovedtemaet Kommunevalget. De ulike partiene fikk anledning til å gi 
en presentasjon om viktige spørsmål for våre medlemmer i Oslo og Akershus.   

 I nr. 4/2015 var hovedemnet forslaget om landskapsvernområde i Lillomarka. 
 

NOAs ark - NOAs nyhetsbrev  
NOAs Ark ble sendt ut 9 ganger i løpet av året 2015. Nyhetsbrevet har vært på 1-2 sider og 
skal være en kort beskrivelse av hva som skjer i organisasjonen og de kommende aktivitetene. 
NOAs Ark legges også ut på hjemmesiden. Distribusjonslisten teller ca. 2800 medlemmer.  

 
Andre utgivelser 
    Markakalenderen for 2015 ble ferdigstilt i begynnelsen av november med et opplag på 

2500 eksemplarer. 2015-kalenderen er den 23 i rekken. Salget har foregått dels som 
postordre og dels gjennom direktesalg fra stands i Marka, fra kontoret og på diverse 
arrangement. Også i 2015 ble et betydelig antall kalendere lagt ut for salg på markastuer 
og overnattingssteder, der betalingen er basert på tillit fra brukerne. Denne ordningen 
har fungert godt. En del av opplaget benyttes til gaver. Restopplaget tenkes brukt som 
vervepremier i løpet av våren. 

    Naturkart: naturkart for «Naturkart for Bredtvet», «Naturkart for Grefsenåsen» og 
«Naturkart for Kongeskogen» ble ferdigstilt i 2015. Prosjektleder har vært Hilde Friis 
Solås, med Siri Dharma Kaur Khalsa som medarbeider.  

    De siste eventyrskogene. Resultatet av NOAs arbeid med eventyrskogene kom i 
bokform i oktober 2014, med Gjermund Andersen som forfatter. Boken er et samarbeid 
mellom Cappelen-Damm forlag og NOA, og salget foregår både gjennom bokhandlene 
og via NOAs kontor. Boken inneholder et løst kart over eventyrskogsområdene. NOA 
har i løpet av året solgt et stort antall bøker, og har også inntekter i form av opphavsrett 
for salget gjennom ordinære kanaler. 
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Hjemmesiden 
Sekretariatet og redaktøren for Grevlingen arbeider aktivt med å samle aktuelt fagstoff som 
skal benyttes i oppdatering av hjemmesiden. Målet er at siden på en tydelig måte skal vise 
NOAs arbeidsområder, syn og politiske plattform innenfor naturvernarbeidet. Hjemmesiden 
er NOAs ansikt utad og skal bidra til tydelig informasjon om NOA, vise NOAs standpunkter i 
aktuelle saker, NOAs aktiviteter og arbeid i foreningen. Hjemmesiden skal også benyttes til å 
spre naturglede og naturkunnskap, gjennom en positiv og aktiviserende tilnærming. Det er et 
ønske at arbeidet fortsetter i året som kommer. Nettadresse: www.noa.no  

 
Facebook 
Målet er tilstedeværelse i sosiale medier, med et ønske om å formidle aktiviteter i nåtid, og nå 
ut til medlemmer og potensielle medlemmer gjennom nye kommunikasjonskanaler. 
Facebooksiden skal også fungere som en link til NOAs hjemmeside. I løpet av 2015 har siden 
gått fra 1085 «likes» til 1600. Adresse: https://www.facebook.com/naturvern I forbindelse 
med aksjonen mot aktivitetssonene høsten 2015 opprettet NOA i samarbeid med 
Naturvernforbundet sentralt siden «Bevar markagrensen» 
(https://www.facebook.com/bevarmarka/?ref=hl) som nå har 1419 likes. 

  
Twitter og Instagram 
En rekke aktuelle markasaker er nå kommentert på Twitter under ledelse av lederen for 
Markagruppen Bjørn Faafeng: @markabjorn twitrer om #Oslomarka. Vi har opprettet en 
konto på instagram: @eventyrskoger som Maria Andersen administrerer. Denne kontoen ble 
særlig brukt i forbindelse med aktivitetssonedebatten med slagordet #skogenmin. 

 

http://www.noa.no/
https://www.facebook.com/naturvern
https://www.facebook.com/bevarmarka/?ref=hl


Årsberetning 2015 

 - 11 - 

ØKONOMI 
 
Årsregnskapet (bakerst i dette heftet) er framlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er 
ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som endrer forutsetningene eller resultatet. 
Regnskapet for 2015 har vært ført av Jørgen Huse. 
  
Medlemskontingent  
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2015 ble på kr 695 777, som er en økning på ca. kr 
45 000. Kontingenten er fastsatt i NNVs vedtekter, og beregnes ut fra medlemstall i ulike 
kategorier og hvor mange av medlemmene som er organisert i lokallag. Nye lokallag i Oslo 
vil gi en framtidig økning. Medlemstallet økte med 372 medlemmer netto, 5,1 % opp. 
  
Økonomisk støtte og gaver 
I 2015 har NOA mottatt kr 300 000 i driftsstøtte fra Oslo kommune og kr 97 350 fra Akershus 
fylkeskommune. NOA takker hjerteligst for disse viktige bidragene til foreningens drift.  
 
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2015.  Kr. 14 865 ble mottatt som generell 
støtte, hvorav det meste er gave med mulighet for skattefradrag. Grasrotandelen fra Norsk 
Tipping var i 2015 på kr. 17 821. NOA har også mottatt 20 000 i støtte fra Ruud-Pedersen- 
stiftelsen for spredning av eventyrskogboka.  Disse gavene betyr mye for NOAs muligheter til 
å øke aktiviteten. Styret takker hjerteligst! 
  
MVA-kompensasjon 
Fra og med 2009 kan det søkes om refusjon av MVA. NOA tilfredsstiller kriteriene for MVA-
refusjon. For 2015 utgjør dette kr 161 611 som er over kr 40 000 høyere enn i 2014. 
  
Salg og andre inntekter 
I 2015 ble det solgt kalendere for 180 480 kr. Kalenderen innbrakte et overskudd på ca 
120 000,-. I tillegg ble det solgt for 28 144 av boka «De siste eventyrskogene». Vi mottar 
også royalty for salg av boka, og det utgjorde i 2015 kr 48 610. NOA har holdt foredrag mv. 
og mottatt 20 000 i honorar for dette.  
 
Fra Norges Naturvernforbund har vi fått 24 500 etterbetalt for miljøfestivalen 2014. Det er 
også inntektsført kr, 24 703 for mye pensjonsutgift i 2014. Og prosjektene er fakturert til 
sammen 92 076 for bruk av lokaler, kontorutstyr, porto, teleutgifter mv.   
  
Prosjekter  
NOA mottok til sammen kr 460 000 i prosjektstøtte i 2015 i tillegg til inntekter på prosjekt 
Frønsvollen. Ved årsskiftet hadde NOA en prosjektportefølje på kr 444 576 som er penger 
som er bundet til prosjektformålene, inkludert Frønsvollen. Disse prosjektmidlene bidrar til at 
NOA har en god likviditet og renteinntekter. 
  
Ca 1/3 av bruttokostnadene til lønn i NOA er dekket inn ved at personalkostnader er fakturert 
på de ulike prosjektene de ansatte har vært engasjert i, se oversikt i eget prosjektregnskap.  
  
I 2015 ble to prosjekter avsluttet. NOA dekket underskudd på kr. 10 878 til prosjekt 
vegetasjonskart, mens prosjekt Naturmangfoldloven ble avsluttet med et overskudd på kr. 
29 600 til NOA. 
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Økonomisk utvikling 
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 64 433. Jubileumsåret 2014 gikk med 
underskudd på kr 57 224, men vi ser heldigvis at NOA nå i flere år (bortsett fra jubileumsåret) 
har hatt flere år med overskudd. Dette er viktig for å bygge opp en tilstrekkelig egenkapital, 
som nå er på kr. 593 184. Det tilsvarer knapt et kvart års drift av NOA.   
  
NOAs likviditet er god, og det skyldes prosjektmidler, som ofte kommer inn i forkant av at 
prosjekter igangsettes. Men det finnes unntak. F.eks. har vi allerede brukt over to hundre 
tusen på El-sykkelprosjektet før vi har mottatt penger det er gitt tilsagn om. Også av hensyn til 
likviditeten, holder styret derfor godt øye med balansen mellom drift av prosjektene og 
finansiering av disse.    
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AKTIVITETER 
 
ARRANGEMENTSKOMITEEN 
 
Arrangementskomiteen ble videreført i 2015. Susanne Lemmingson har ledet komiteens 
arbeid. Medlemmer av komiteen har vært Jan Haüsler, Per Johansen, Sidsel Selvik og Øivind 
Grimmer. Komiteen arrangerer onsdagsforum og turer for medlemmene enten med egne 
turledere eller i samarbeid med andre organisasjoner. Komiteen kontakter også forelesere til 
NOAs Onsdagsforum og står for den praktiske gjennomføringen av disse kveldsmøtene. 
 
Onsdagsforum 
I 2015 ble det avholdt 8 onsdagsforum. Onsdagsforum arrangeres en gang i måneden kl 18.00 
– 20.00 i Mariboes gate 8, Miljøhuset. Det har deltatt 10-30 personer på hvert onsdagsforum.  
 
2015 

 21.01 NOAs syn på: Forvaltning av vann og vassdrag. Innleder: Bo Wingård og John 
Tibballs. 

 11.02 Friluftsliv, naturopplevelse og livskvalitet. Innleder: Sigmund Hågvar.   
 11.03 Biologisk mangfold i kystområdene. Innleder Jørn Erik Bjørndalen.  
 15.04 Humlens fascinerende liv. Innleder Roald Bengtson. 
 21.10 NOAs syn på Markaforvaltningen. Innleder: Bjørn Faafeng.  
 04.11 NOAs syn på skogsforvaltning. Innleder: Anne Sverdrup-Thygeson 
 18.11 NOAs syn på personaltransport. Innleder: Rune Gjøs. 
 10.12 NOAs syn på kulturlandskap. Innleder: Oskar Puschmann 

 
Onsdagskveldsturer 
Det er blitt gjennomført 6 onsdagskveldsturer i 2015. Turene er lagt til nærturområder fra 
byen. Turene i 2015 har gått til områder som foreningen har bidratt til å redde, og som har 
vært sentrale i foreningens arbeid.  
 

 29.04 Tidlig vår på Fornebulandet. Turleder: Johnny R. Pedersen  
 20.05 Ringåsen i Bærum kommune. Turleder Øivind Grimmer.  
 03.06 En sommerkveld i Lillomarka.  Turleder: Egil Bendiksen. 
 17.06 Svartskog i Oppegård kommune. Turleder: Øyvind Berntzen. 
 02.09 Brønnøy i Bærum kommune. Turleder: Jørn Erik Bjørndalen 
 07.10 Båltur til Puttjernene i Østmarka. Turleder: Gjermund Andersen  

 
Helgeturer 
Det ble gjennomført en helgetur i 2015, samt et registreringskurs.  
 

 14-15.03 Skitur i Romeriksåsene. Turleder: Gjermund Andersen. 
 18.-20.09 Registreringstur til Katnosa. Turleder: Susanne Lemmingson. 

 

Søndagsturer 
Det er blitt gjennomført 6 søndagsturer i 2015. Søndagsturene er heldagsturer med en 
lokalkjent turleder til særlig natur- og opplevelsesrike områder. Også disse turene hadde 
naturvern-seire som tema. 
 

 07.06 Myrdammen i Østmarka. Turleder: Gjermund Andersen. 
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 05.09 Friluftslivets dag på Ravnkollen. Ansvarlig: Maria Andersen. 
 06.09 Friluftslivetsdag på Sognsvann. Ansvarlig: Susanne Lemmingson. 
 20.09 Barnefamilietur til Lutvann. Turleder: Øystein Kolseth 
 11.10 Sidesprang Godbekken. Ansvarlig: Ragnar Thoen. 
 25.10 Ufse-urvetur til Krokskogstupene. Turleder: Gjermund Andersen 

 
Åpne arrangementer der NOA har deltatt 
 
Åpning av Friluftslivets år 2015: 13: januar. 
NOA deltok på Naturvernforbundets stand ved den offisielle åpningen av Friluftslivets år 2015, i 
Tøyenparken i Oslo. Standen var åpen fra 07.00 om morgenen til 20.00 på kvelden. Det var flere 
tusen innom standen i løpet av dagen. Standen var sentralt plassert i nærheten av hovedscenen. 
«Ta-og-føle-på-utstillingen» var veldig populær. Hilde Friis Solås overrakte Naturkart for Bygdøy 
til Kronprinsparet som besøkte standen vår. 
 
Pensjonistenes Holmenkolldag: 10: mai. 
Initiert av Pensjonistforbundet og Skiforeningen, arrangert sammen med en rekke andre 
organisasjoner, i anledning Verdens aktivitetsdag 10. mai og Friluftslivets år. NOA bidro med en gåtur 
på gamle blåmerkede stier, fra Frognerseteren stasjon til Holmenkollen. Turledere var Jens Gram og 
Bjørn Faafeng. NOA sto på stand i Holmenkollen arena, sammen med Naturvernforbundet sentralt. 

 

Mitt grønne Oslo: 6. juni. 
Miljøfestival med lek og læring om miljø og klima i Sofienbergparken. Festivalen var initiert av Oslo 
kommune. NOA hadde egen stand, med kongledyrverksted, herbarium, servering av egenprodusert 
klorofyllpesto med pasta! Vildkransen og Catharina Normann samarbeidet med NOA om dette 
arrangementet og muliggjorde smaksprøve fra ville vekster. I tillegg stilte syv frivillige opp på 
arrangementet.   
 
Friluftslivets dag på Ravnkollen, 5. september. 
For første gang ble Friluftslivets dag markert også på Ravnkollen 05.09.15. Arrangementet 
ble gjennomført for å øke bruken av nærområdet, samt vise frem aktører som tilbyr aktivitet i 
skogsområdene i Lillomarka. Arrangementet ble kombinert med «Natt-i-naturen», og flere av 
deltakerne sov under åpen himmel i etterkant av dagen. NOA stod på stand med tre frivillige, 
og det var omkring 100 besøkende på arrangementet. Hovedsakelig var det barnefamilier fra 
nærområdet.  
 
Friluftslivets dag på Sognsvann: 6. september. 
NOA hadde stand på Friluftslivets dag på Sognsvann 06.09.15. Det var stor interesse for 
standen og særlig «ta-og-føle-på-utstillingen» og barnequizen var populær. Det var særlig 
mange barnefamilier på arrangementet. Gratis utdeling av resteksemplarer av 
Markakalenderen 2015 var en suksess! Mange satte pris på det da de fikk vite at det er 
turforslag på baksiden av hver kalenderblad. Det var 8 frivillige på NOAs stand, og flere tusen 
besøkte arrangementet.  
 
Bygningsverndagen på Vøienvolden: 13. september. 
For 9. år på rad arrangerte Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus bygningsverndagen. 
NOA deltok med stand om bevaring av skog, kultur og naturlandskap som en forlengelse av 
bygningsvernet. Det var kafe og arealer, håndverkere og rådgivere med kunnskap, spennende 
aktiviteter og gode produkter.  
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 «Sidesprang»: 11. oktober. 
Sidespranget, NOAs vakre høsteventyr, ble gjennomført 11.oktober. Fra et «hovedkvarter» 
ved lysløypa i sydenden av Store Åklungen ble ca 250 turgåere ledet inn på en spesialmerket 
sti gjennom eventyrskogen, og fram til Øvre Blanksjø, der de ble tatt imot med kaffe og 
kaker, og en hyggelig prat om hva turen hadde bragt av opplevelser. Tiltaket ble veldig godt 
mottatt. Det ble gjennomført vervekampanje blant deltakerne ved Øvre Blanksjø, som 
resulterte i 19 nye medlemmer. 7 frivillige deltok i arrangementet, ledet an av Ragnar Thoen. 
 
Gammeldags Jul på Vøienvolden: 29. november. 
NOA deltok med stand og to frivillige på det «gammeldags julemarkedet» på Vøienvolden. Markedet 
er veldig populært og utendørs. For NOA var dette en ypperlig anledning for både salg av kalenderen 
og verving av medlemmer.  
 
Julemarkedet på Norsk Folkemuseum: 5.-6. og 12.-13. desember. 
For førte gang var NOA invitert til å ha stand på Folkemuseets julemarked. Vi stod på Festplassen 
sammen med Viken kystlag og Skogselskapet. På julemarkedet kom det 32 431 besøkende. Med 
oss på stand var også Vildkransen med Catharina Normann. Standen fikk mye besøk. Flest var 
interessert i å se på «ta-og-føle-på-utstillingen», smake på pestoen fra Bygdøy, samt lage 
kongledyr. Til sammen stilte det opp 18 frivillige som gjorde en uvurderlig innsats. Det var et fint 
sted å møte potensielle nye og gamle brukere av marka. 
 
Arrangementer NOA arrangerte for eksterne 
 
Tur i eventyrskog med Fürsts laboratorium 
Etter henvendelse fra bedriftsidrettslaget hos Fürsts medisinske laboratorium arrangerte NOA 
vandring til eventyrskogene i Puttdalen i Østmarka. 40 engasjerte deltakere fikk en grundig 
innføring om eventyrskogene og om alle utfordringene i Markaforvaltningen. NOAs turledere 
var Bjørn Faafeng og Gjermund Andersen. 
 
Tur i eventyrskog med Statens Helsetilsyn 
4. juni tok Gjermund Andersen med seg en forsamling på 45 personer fra Statens 
legemiddeltilsyn på tur fra Studenterhytta og rundt i Karrusputten naturreservat. Tema var 
eventyrskog, naturverdier og utfordringer i Markaforvaltningen. 
 
Foredrag om eventyrskog på årsmøtet i Østmarkas Venner 
Gjermund Andersen holdt foredrag om «De siste eventyrskogene» på årsmøtet i Østmarkas 
Venner. Fullt hus og stormende jubel! 
 
Foredrag om alternativt skogbruk på årsmøtet til Naturvernforbundet i Vestby 
Gjermund Andersen holdt foredrag om alternativt skogbruk på årsmøtet i Naturvernforbundet 
i Vestby på Ramme gård. En engasjert forsamling fikk en konsentrert innføring i skogbrukets 
utfordringer og en mulig løsning for både å forbedre økonomien og for å ivareta natur- og 
miljøverdier. 
 
FRØNSVOLLEN 
 
NOA har tilbakelagt sin 10. sommer på Frønsvollen. Også i 2015 strakk barmarksesongen seg 
frem til årsskiftet, og høsttrafikken var bra. Samarbeidet med Oslo kommune fungerer fortsatt 
meget godt, så vel når det gjelder spørsmål knyttet til beitedyr fra Bogstad/Kongsgården som 
når det gjelder praktiske spørsmål knyttet til driften. 
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Teknisk drift 
Året startet utfordrende med betydelig lekkasje på vannrøret mellom CS og våningshuset. 
Pumpeanlegget kunne alene i korte perioder være tilkoblet. Etter teleløsning i april ble et 
omfattende graveprosjekt startet opp av driftsstyret for håndkraft. Røret gikk dypt! 
Kommunen stilte etter vært opp med graver og rørlegger som fullførte grøften og fikk lagt 
Isotermrør som skal avverge fremtidige frostskader. Ny pumpe og trykktank for CS og 
kommunens regning har styrket vannforsyningskvaliteten. 
 
Ytterligere er det blitt gjort en del forbedringer: 

 Utvidet snekkerverksted innredet mellom malerbua og allrommet med stor høvelbenk 
(gave). 

 Lufteluke i taket over NOAs vedskjul i låven har bedret tørkemulighetene for ved. 
 Sagbruk-havari i høst har begrenset materialproduksjonen. Utbedring / rekonstruksjon 

er godt i gang! 
 
Landbruk og dyrehold 
De fire ungdyrene kom også i 2015 fra Kongsgården i slutten av juni. Vi ønsker oss noe 
tidligere besøk i år. Fem kjøkkenhageparseller ble utlyst til interesserte medlemmer med 
familie. Noe forsiktig interesse fra medlemmene, men prosjektet videreføres i 2016. 
  
Bjørns fuglekasseprosjekt og utbedring av fuglemater nr. 2 opprettholder et fargerikt og 
trivelig fugleliv på Frønsvollen. Røktergruppen har klargjort for bikube nr. 2. Dårlig 
blomstring og lave temperaturer på vårparten medførte redusert avling og utsatt oppstart for 
ny kube. Stor og fin ripsavling! 
 
Stallvakttjenesten fortsetter 
«Leien» vil fortsatt bestå av stallvakttjeneste i høst. Nærmere info i Grevlingen og på NOAs 
nettsider. Noe uttynning av skogen på nordlige del av vollen har sikret etterforsyning av ved.  
 
Dugnader og arrangementer. 
Det er gjennomført to dugnader i 2. kvartal og to dugnader i høst hvorav den første gikk med 
til forberedelser av Aktivitetsdagen 13.09.15. Til tross for sviktende pressedekning var 
oppslutningen om Aktivitetsdagen god. Blant annet tilrettelagt for barns aktiviteter med 
trematerialer. Et vellykket arrangement som forsterkes som ledd i NOAs markering av 10 år 
på Frønsvollen i  september 2016. 
 
Årets sommersamling på Frønsvollen ble kjølig, men trivelig. God fyr i stallen tinte opp 
nedkjølte deltakere. En forsiktig økende interesse for aktiv deltagelse i Frønsvollarbeidet 
lover godt for 10 års markeringen! 
 
NOAs PROSJEKTER 
 
NOA har hatt flere finansierte prosjekter og fem prosjektmedarbeidere i 2015. Hilde Friis 
Solås avsluttet sitt 18. Naturkartprosjekt for NOA, og med det også sitt engasjement i 
organisasjonen. Siri Dharma Kaur Khalsa har bistått Hildes arbeid, i tillegg har Siri drevet 
prosjektet fjerning av fremmede arter. Ingrid Aalstad har hatt ansvar for prosjektet 
Alnaskolen, Den Naturlige Skolesekken, Kurs for lærere, samt Prosjekt el-sykkel. Thomas 
Krogh har hatt ansvar for oppfølging av hogstmeldinger, arrangering av QGIS kurs og 
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utvikling av en informasjonsstrategi for NOA. Susanne Lemmingson jobbet i en periode på 
tre måneder med organisering og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter. 

Naturkartprosjektet 
I 2015 ble kartene «Grefsenkollen», «Bredtvedt» og «Kongeskogen» ferdigstilt. Til sammen 
har NOA 29 ulike naturkart som dekker alle bydeler i Oslo, samt flere områder i Akershus. 
Ikke alle finnes i trykket versjon, men alle er tilgjengelig på www.noa.no. Noen av kartene er 
populære og vi har gått tom for trykket versjon av disse. Naturkartene er blitt presentert i ulike 
fora. NOA deltok på naturfagkonferansen høsten 2015. Kartene ble også delt ut på alle 
arrangementene NOA deltok på samt på lærerkursene som ble gjennomført høsten 2015.  

Lærerkursprosjekt 
I samarbeid med Utdanningsadministrasjonen og skogvokterne i Bymiljøetaten, gjennomførte 
NOA to kurs for lærere i uteskole. Til sammen deltok det 17 lærere på kursene. Kursene varte 
i 3,5 timer, og var lokalisert i Lillomarka og Østmarka. De som deltok var veldig positive til 
kurset, og ønsket seg oppfølgingskurs. Kursene omhandlet naturfagskunnskap om konkrete 
områder, samt veiledning om uteskole-opplegget. 

Den naturlige skolesekken 
Skoleåret 2013/14 innledet samarbeidet NOA med Refstad skole om å utarbeide kurs om 
Naturkartene. Prosjektet mottok finansiering fra det nasjonale prosjektet: «Den naturlige 
skolesekken». Grunnet bytte av rektor på skolen, har prosjektet stoppet opp, og vi håper å 
finne en mulighet til å ferdigstille prosjektet i 2016. 

Prosjekt «Rydding av fremmede arter» 
I 2012 startet NOA opp et prosjekt med rydding av fremmede arter på Dronningberget på 
Bygdøy. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NOA inngikk også 
et faglig samarbeid med Bymiljøetaten på prosjektet. I 2015 har prosjektet vært fordelt på to 
medlemsdugnader. I tillegg gjennomførte NOA to ryddeøkter med skoler. Opplegget for 
skoleklassene besto av en innføring i fremmede arter, leker om fremmede arter samt luking av 
fremmede arter.  

Alnaskolen 
I forbindelse med Friluftslivets år 2015 fikk NOA støtte til å starte et samarbeid med 
Alnaskolen, en ledertreningsutdanning for ungdom i Groruddalen, i regi av Furuset 
Idrettsforening. Vi gjennomførte en overnattingstur til Grønlihytta i 2015. Det deltok 15 
ungdommer, og tre frivillige fra NOA. Arrangementet ble kalt ”59° Furuset”. Aktivitetene 
ungdommene fikk prøve seg på var: treklatring, hengekøyer og slakkline i samarbeid med 
Oslo treklatreklubb. I tillegg til mer tradisjonelle friluftslivs aktiviteter som bålfyring, 
kanopadling og å bli kjent i sin nærnatur. Det ble avtalt å videreføre prosjektet i 2016 så langt 
vi får finansiering.  

Sykkel prosjekt 
I 2015 innledet NOA jobbet Ingrid Aalstad med sykkelprosjektet til NOA. Hun la et godt 
grunnlag for prosjektet gjennom å kontaktet importører, sykkelbutikker og potensielle 
samarbeidspartnere. Det ble også laget en film med daværende byråd for samferdsel og miljø 
Guri Melby på el-sykkel. Oppstarten tok tid fordi NOA måtte finne sin form på prosjektet, 
samt finne tilstrekkelig støtte for å sikre ansettelse av en som kunne jobbe med prosjektet. 
Sykkelprosjekt fikk navnet: «Sykle såklart». I desember 2015 mottok prosjektet støtte fra 
Sparebankstiftelsen, og i 2016 ansatte vi ny prosjektansvarlig, Kristin Hildre Rørvik, da Ingrid 
Aalstad hadde valgt å slutte for å studere.  
 
 

http://www.noa.no/
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Barn og natur 
I 2015 startet NOA en ny arbeidsgruppe: Barn og natur. Gruppen har som formål å øke 
andelen aktive barnefamilier og unge medlemmer i organisasjonen. Gruppen har også 
diskutert hvordan NOA kan samarbeide med skoler og bidra til at flere skoler bruker skogen i 
undervisning. Gruppen har bestått av 10 medlemmer, og det har blitt gjennomført 4 møter, en 
rekognoseringstur og en familiesøndagstur. Søndagsturen ble gjennomført i samarbeid med 
Bymiljøetatens Øystein Kolseth som var turleder. 
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NATURVERNSAKER 

 

KULTURLANDSKAP   
Tanumplatået  
Sigmund Hågvar, Oda Omholt og Espen Ulvin i styret har involvert seg i arbeidet for vern av 
Tanumplatået i 2015. Tanumplatået er et kulturlandskapsområde i Bærum med store kultur- 
og naturverdier, som er truet av ødeleggende bit for bit-nedbygging til boligformål og annet. 
Området har stor bevaringsverdi, og NOA har som mål at området blir sikret for fremtidige 
generasjoner, tilsvarende suksesshistorien med Kolsås/Dælivann landskapsvernområde.  
 
Styret vedtok på styremøtet 21. april at "styrets innsats skal utgjøre en forskjell og bringe 
saken [om vern av Tanumplatået] mot en varig løsning", og Sigmund og Oda tok på seg 
ansvaret for saken. Styret har vært på befaring på Tanumplatået, med påfølgende styremøte på 
Skui grendehus. Anna Marie Graff fra Tanum vel og Morten Heldal Haugerud fra Skui vel 
var guider og viste frem landskapet, gårdene, kulturminner, viktige veier og stier, og fortalte 
om området generelt.  
 
Sigmund skrev og fikk trykket et avisinnlegg i Budstikka med tittel "Bevar Tanumplatået" 3. 
juni, hvor han belyste platåets verdier og etterlyste helhetlig vern av området. Leder i Skui 
vel, Morten Heldal Haugerud, var bidragsyter til NOAs Markakalender, og leverte en flott 
tekst, foto og turbeskrivelse fra Tanumplatået. 
 
Oda, Sigmund og Espen møtte reklamemannen Knut Harlem for idémyldring rundt hvordan 
gripe an retorikk og strategi for vern av Tanumplatået. Knut kom med mange nyttige innspill 
og møtet ga mange gode idéer og inspirasjon til arbeidet. Sigmund og Oda fikk viktig og 
nyttig informasjon om historien bak vernearbeidet og situasjonen per i dag av Anna Marie 
Graff, leder i Tanum vel. Hun har jobbet med vern av Tanumplatået i flere tiår og er en sentral 
samarbeidspartner, og en viktig kunnskapsressurs.  
 
Kommunedelplan for Tanumplatået 
Et nytt eksempel på kommunenes manglende evne til å ivareta natur- og kulturverdier av 
nasjonal interesse har vi fått i Bærum kommunes vedtak av kommunedelplan for 
Tanumplatået, der det på nytt spises av området fra flankene. Stovi-Kveise, Staversletta og 
flere mindre bosettinger inne på selve platået er forslaget i denne runden. NOA, i samarbeid 
med Tanum Vel og Skui Vel protesterer, men til ingen nytte. Det er kun statlig vern som kan 
hindre en langsiktig nedbygging av dette unike kulturlandskapet. 
 
Utbyggingsplaner Fossum i Bærum 
NOA har engasjert seg sterkt mot planene om å bygge en ny bydel på Fossum i Bærum. Med 
nesten tre kilometer til nærmeste bane vil dette bli en bilavhengig bydel, i strid med nasjonale 
og regionale målsettinger om å konsentrere bosettingen rundt stasjonsområder for jernbane og 
T-bane. I tillegg utgjør Fossumområdet en viktig del av landskapet rundt det nylig fredede 
anlegget på Bogstad (vernet etter kulturvernlovgivningen). 
 
Landskapsplan for Sørkedalen 
NOA har gjennom Jan M. Fredriksen vært representert i en referansegruppe for utforming av 
en landskapsplan for Sørkedalen. Imidlertid er denne gruppa satt på sidelinjen og en plan er 
utarbeidet uten medvirkning fra det interkommunale Landbrukskontoret på Lillestrøm. NOA 
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har fremmet krav om at Sørkedalen må vernes som landskapsvernområde, eller i det minste 
gjøres til gjenstand for en bevarende kommunedelplan. 
 
Sykkelvei Stubberud skogpark 
Nok en gang er Stubberud skogpark i Bærum under press, denne gangen fra et miljøtiltak – 
sykkelvei langs Griniveien. To alternativer foreligger; enten langs reservatkanten på sørsiden, 
eller parallelt med Griniveien på nordsiden. Statens veivesen ønsker traséen over Sauejordet, 
Bærum kommune ønsker å legge store deler av traséen gjennom skogparken for å spare 
penger som kan benyttes til andre gang-/sykkelveier. Siden NOA er pålagt et spesielt ansvar 
for parken fra giveren ved opprettelsen i 1929, motsetter vi oss på det sterkeste enhver løsning 
som medfører inngrep i de meget verdifulle tørrengene på nordsiden av parken. NOA mener 
det er plass til å skyve Griniveien nordover, og la sykkelveien gå i dagens veibane. Med en 
slik løsning vil det gå med noen kvadratmeter av skogparken på et tidligere hestebeite, men 
ikke ødelegge store verdier. 

MARKA 
Markasaker har en sentral plass i NOAs arbeid. Markagruppa, ledet av Bjørn Faafeng, har 
holdt månedlige møter, og deltatt på befaring i marka.  
 
Justering av Markagrensa 
I henhold til markalovens § 2 foretok Regjeringen en revisjon av Markagrensa før jul 2015. 
Av et stort antall ubetydelige justeringer, var det to prinsipielt uheldige: Etablering av en 
kirkegård i Bærum og en skytebane i Gjelleråsmarka. Ingen av NOAs 12 foreslåtte utvidelser 
av Marka fra 2009 var tatt til behandling. 
 
Markagrensa i Oslo 
Oslo kommune fremmet forslag om å endre Markagrensa ved Romsås og ved Gjersrud. 
Forslaget innebar et «makeskifte», der en del områder som i dag ikke ligger i Marka, skulle 
innlemmes, i bytte mot at andre, og mer attraktive områder ble tatt ut av Marka. NOA gikk 
sterkt mot forslaget, både som prinsipp, og fordi erstatningsområdene hadde vesentlig 
dårligere kvalitet for friluftsliv og naturopplevelse enn de områdene som ville gå tapt. 
Forslaget ble heldigvis skrinlagt, etter heftige protester fra en lokal folkeaksjon på Romsås, 
godt støttet av flere Markaorganisasjoner. 
 
Aktivitetssoner 
Byrådet i Oslo fremmet i forbindelse med endring av kommuneplanen forslag om at 
nærmarka skulle reguleres som «aktivitetssoner», som i praksis ville være en oppheving av 
lovens beskyttelse av de mest benyttede områdene for uorganisert friluftsliv, de såkalte 
hundremeterskogene. NOA jobbet intenst mot forslaget, bl.a. ved å skrive i avisene, invitere 
representanter for alle partier med på tur i Lillomarka for å se på konsekvensene og ta saken 
opp i valgkampen. Forslaget ble vedtatt på det siste møtet i bystyret i forrige bystyreperiode, 
men det nye byrådet vil fjerne sonene fra kommuneplanen, og har igangsatt tiltak for at ikke 
områdene skal gå tapt i mellomtiden. 
 
Politikerbefaringer 
For å prøve å stoppe forslaget om «aktivitetssoner» inviterte NOA, i samarbeid med 
Østmarkas og Lillomarkas venner, samtlige partier på befaring i Lillomarka. Bortsett fra 
Høyre, som takket nei, var alle partiene interesserte i å delta, og turer ble gjennomført med 
AP, SV, KrF, V, MDG og Rødt. På befaringene viste vi fram langrennsanlegget ved 
Linderudkollen, før vi tok de prominente gjestene med på en vandring i eventyrskogene rundt 
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Trollvann og inn i den foreslåtte aktivitetssonen i Grefsenkollen. Selv om Bystyret vedtok 
aktivitetssonene, tror vi dette arbeidet har vært viktig for at det nye Byrådet vil skrinlegge 
aktivitetssonene, og stopper alle planer i den retningen. 
 
Markarådet 
NOA har vært representert i Markarådet ved Knut Frigaard som medlem og Gjermund 
Andersen som vara. Rådets funksjonstid gikk ut ved årsskiftet 2015/2016, og NOA har 
besvart en undersøkelse fra Klima- og Miljødepartementet vedrørende rådets virksomhet.  Til 
nytt Markaråd har NOA innstilt Gjermund Andersen som medlem og Randi Wilhelmsen som 
vara. 
 
Verneprosess etter Markaloven 
Verneforslaget som ble fremmet for 32 områder i 2012 har stoppet opp, som følge av 
motstand fra idretten og pga. ulikheten i erstatningsordningene for vern etter 
naturmangfoldloven og markaloven. Så langt er 4 områder vernet etter Markaloven, mens 
ytterligere 10 av de 32 områdene er vernet etter Naturmangfoldloven. 4 områder er formelt 
frafalt. 
 
Vern av Langvassbrenna 
Ett av de mest verdifulle eventyrskogområdene, Langvassbrenna i Jevnaker, ble vernet i 
Statsråd før jul, etter langvarig og sterk innsats fra Naturvernforbundet i Jevnaker og NOA. 
Med det er andelen av Marka som er vernet som reservat steget til ca 8 %. 
 
Forslag om vern av Lillomarka som landskapsvernområde 
Sammen med Lillomarkas Venner har NOA fremmet forslag om at store deler av Lillomarka 
skal vernes som landskapsvernområde, med forbud mot flatehogst og tilplanting av ensaldret 
plantasjeskog. Avgrensningen av området har tatt hensyn til regulerte idrettsområder, og det 
er ikke foreslått begrensninger i fritidsbruken av området, ut over et byggeforbud. 
 
Nasjonalpark i Østmarka 
Det skjedde to positive begivenheter for nasjonalparkplanen i 2015: Lokalvalget og 
Stortingsmeldingen om naturmangfold. Både Ski og Lørenskog kommuner er nå interessert i å 
drøfte mulighetene for en nasjonalpark. Stortingsmeldingen sier blant annet: ”I de store 
lavtliggende skogområdene på Østlandet er det mangel på skogvern. Her vil det være viktig å 
etablere nye naturreservater, også større verneområder, og det vil være naturlig å verne skog 
som på sikt kan utvikle viktige naturkvaliteter.” De to forutsetningene til klima- og 
miljøministeren kan dermed falle på plass: Flere kommuner enn Oslo må bidra, og det må 
dokumenteres at nasjonalparken fyller en mangel i det systematiske vernearbeidet. 
 
Nasjonalparksaken ble holdt varm gjennom året av Oslos politikere, både før og etter valget. 
Da bystyret den 17. juni behandlet Sak 176 (Styrket forvaltning av Oslos biologiske 
mangfold) ble nasjonalparkforslaget igjen støttet med 55 mot 4 stemmer. Det nye byrådet 
etter valget presenterte en ”grønn” agenda på flere felt, og et av punktene i erklæringen deres 
lød: ”Byrådet vil arbeide videre for å opprette nasjonalpark i Østmarka i samarbeid med staten 
og nabokommuner.” 
 
Dagsavisen hadde 22. mai stort oppslag med positiv omtale av nasjonalparkforslaget. Avisen 
fulgte opp 29. juni der Marianne Borgen (som ble Oslos ordfører noen måneder senere) ble 
intervjuet. Hun fremhevet bystyrets vedtak av 17. juni om at en nasjonalpark ville styrke 
forvaltningen av Oslos biologiske mangfold. 8. juni hadde leder i Ski Venstre en fin artikkel i 
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Østlandets Blad. På sitt landsmøte 8. november gav Norges Naturvernforbund en offentlig 
støtteuttalelse til nasjonalpark i Østmarka. 
 
Året 2016 kan bli et positivt år for nasjonalparktanken i Østmarka. Man bør oppnå en felles 
forståelse for hva en bynær og brukspreget nasjonalpark kan innebære. Viktige temaer er 
tilrettelegging, restriksjoner, skjøtsel og forvaltning.  
 
Kurs i skogregistrering 
I forbindelse med flere nye verneforslag for Markaområder, avholdt NOA kurs for nye 
Markaregistranter på Katnosdammen helgen 18. – 20. september. Til å lede kurset hadde 
NOA leid inn stiftelsen BIOFOKUS, som ga en god innføring i bruken av indikatormetoden. 
En rekke nye funn av rødlistearter ble gjort under kursdagene og i tiden etterpå, bl.a. flere 
funn av lappkjuke, huldrestry og et enkelt funn av den meget sjeldne storporet flammekjuke. 
 
Høring av nye erstatningsregler for vern etter Markaloven 
NOA har uttalt seg til et forslag fra KLD om endring av erstatningsreglene for vern etter 
Markaloven. NOA støtter at Markavernet skal likestilles med vern etter naturmangfoldloven, 
men advarer mot faren for smitteeffekt til andre lovverk, slik at helt nødvendige reguleringer 
ikke lar seg gjennomføre, som følge av erstatningsregler. 
 
Byggesaker i Marka 
I Marka gjelder byggeforbud, men med adgang til dispensasjon for etablerte boliger. NOA får 
fra Oslo tilsendt alle slike dispensasjoner og har anledning til å klage på vedtak. Denne 
muligheten er ikke benyttet i 2015. 
 
Ny skogbruksforskrift for Marka 
I forbindelse med behandlingen av Markaloven, vedtok Stortinget en henstilling til 
Landbruksdepartementet om å endre skogbruksforskriften for Marka, slik at denne ble 
tilpasset Markalovens formål. Flertallet ba også om at saken skulle gis prioritet. Nå, 7 år etter 
har fortsatt intet skjedd, og mangelen på revisjon står i veien for at NOA skal få gjennomslag i 
klager der friluftsliv og naturopplevelse er våre fremste argumenter. Kun der vi kan påvise 
truede arter blir hogstene modifisert. 
 
Nye mål og retningslinjer og ny flerbruksplan for Oslos kommuneskoger 
NOA har deltatt i en prosess for utvikling av nye styringsdokumenter for kommuneskogene. I 
motsetning til tidligere prosesser har denne siste runden vært preget av manglende konsensus. 
Bymiljøetaten har sendt forslaget om nye mål og retningslinjer til politikerne, uten først å 
sende dem på høring. Dette har NOA påpekt at er i strid med kommunens egne regler. 
Prosessen er ikke sluttført. 
 
Bymiljøetaten – etat med mange småkonger 
Den tidligere Friluftsetaten, som bl.a. sto for en helhetlig drift og forvaltning av 
kommuneskogene, ble slått sammen med 4 andre etater til Bymiljøetaten i 2013. Denne 
omorganiseringen har svekket arbeidet med Marka vesentlig, hovedsakelig som følge av 
omorganiseringen og rokering av arbeidsoppgaver. Med 5 sjefsnivåer i etaten, er 
forbindelseslinjene mellom ledelsen og grasrota blitt for lange, og den helhetlige 
skogforvaltningen gått tapt i et forvaltningsregime preget av bestiller/utfører, anbudsutsetting 
av oppgaver, kontroll og rapportering og generelt en mer byråkratisk organisering. Dette har 
NOA tatt opp med politikere i flere partier, bl.a. partiene i det nye Byrådet. 
 



Årsberetning 2015 

 - 23 - 

Møter med de nye Byrådspartiene 
NOA har hatt en rekke møter med de nye byrådspartiene, bl.a. i forbindelse med utarbeidelse 
av byrådserklæringen, om Bymiljøetaten og om Markaporten Søndre Sandås. 
 
Behovsplan for idrett og friluftsliv 
NOA har uttalt seg i en høring fra Oslo kommune vedr. anleggsbehov for idrett og friluftsliv. 
NOA tok til orde for å sikre mer av naturen i nærområdene for det enkle, uorganiserte 
friluftslivet, og at anlegg for organiserte aktiviteter må konsentreres i et mindre antall, vel 
avgrensede områder i randsonen, og med god adkomst med kollektivtrafikk. 
 
Linderudkollen langrennsanlegg 
NOA innkasserte i 2010 en betydelig seier, idet et forslag om å lage kunstsnøbelagt lysløype 
gjennom de sentrale delene av Lillomarka ble avvist, og planlegging av et konsentrert anlegg 
ved Linnerudkollen ble startet. Imidlertid greide ikke planleggerne i Bymiljøetaten å holde 
seg til de vedtatte planene, og bygde et vesentlig tyngre anlegg enn det både Bystyret og 
Fylkesmannen hadde godkjent. Det nye anlegget er således oppført i strid med både 
Markalovens bestemmelser og kommunens egne retningslinjer for å involvere 
Markaorganisasjonene i anleggssaker i Marka. Saken er tatt opp med det nye Byrådet. 
 
Ulovlig skivei ved Abbortjern, på grensen mellom Bærum og Oslo 
NOA har påvist et grovt brudd med Markaloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven 
gjennom bygging av en skivei på Oslo kommunes grunn i Bærumsmarka. 4,5 – 5 meter bred 
steinfylling og skjæringer i terrenget, delvis med utfylling i bekken er et grovt inngrep i 
Marka som både skulle vært behandlet med en reguleringsplan. I stedet får vi først vite om 
inngrepet gjennom bilder fra frustrerte turgåere. 
 
Ulovlig skiløype ved Småvanna i Asker 
Bymiljøetaten har godkjent bygging av en tung skiløype forbi Småvanna i Dikemark skog i 
Asker, uten involvering av Markaorganisasjonene, og til tross for tidligere enighet om at 
løypa ikke skulle bygges. Også denne saken er tatt opp med det nye Byrådet. 
 
«Pioneren» - anlagt sykkelsti 
Bymiljøetaten har godkjent bygging av en separat sykkelsti for terrengsykling ved Grønmo i 
Østmarka. Tillatelsen er gitt uten noen form for involvering av Markaorganisasjonene, slik 
etatens mål og retningslinjer forplikter dem til. 
 
Skivei/sykkelvei forbi Dølerud i Østmarka 
NOA har støttet Østmarkas Venner i deres kamp for å unngå vei inn til den gamle 
Markaplassen Dølerud. Kommunestyrets ja til en trillesti, er av etaten «videreutviklet» til en 
mer veiliknende trasé. Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo syd har utarbeidet et 
alternativ til denne traséen lenger vest, slik at det går an å sykle utenom trafikkerte veier fram 
til Sandbakken. 
 
Hotellplaner på Bislingen 
NOA påklaget Lunner kommunes godkjenning av planer om et tårnliknende hotell på toppen 
av Bislingflaka, som den eneste av Markaorganisasjonene. Til tross for naboskapet til Marka, 
eksposisjonen i terrenget og den totale avhengighet av biltrafikk eller annen fossil-transport, 
forkastet Fylkesmannen i Oppland NOAs klage. 
 
 



Årsberetning 2015 

 - 24 - 

Dammyrdalsveien 
Etter at Landbrukskontoret på Ringerike i 2014 forsøkte å godkjenne en ny vei på tvers 
mellom veinettet i Sørkedalen og Lommedalen, kun etter forskriftene etter skogbruksloven, 
har NOA greid å blokkere saken ved å påpeke at saken også skal behandles etter Markalovens 
§ 14. Det er oppstått en kompetansestrid mellom skogbruks- og miljømyndighetene, og til 
tross for at saken begynner å bli flere år gammel, ser det ikke ut til at noen greier å skjære 
gjennom. Enn så lenge ligger områdene nord for Vidvangen i fred. 
 
Hogstklager 
Med hjelp fra Thomas Krogh har NOA innledet en ny offensiv mot hogster som åpenbart 
ødelegger for friluftsliv og naturvern i Marka. Hogstsesongen 2015/2016 har vi vurdert 
omtrent 70 hogstmeldinger, og klaget på 10 av disse i Nittedal, Skedsmo, Oslo og på 
Ringerike. Landbruksdepartementets trenering av å endre Markaforskriften i tråd med 
Markalovens formål, gjør at det er meget vanskelig å få gjennomslag. Alle sakene veies opp 
mot næringslovgivningen – ikke bevaringslovgivningen. 
 
AREAL OG SAMFERDSEL 
 
Samlet areal- og transportplan for Oslo og Akershus 
NOA i samarbeide med Naturvernforbundet sentralt, sendte høring til Akershus 
fylkeskommune, Plansekretariatet i forbindelse med ny «Samlet areal- og transportplan for 
Oslo Akershus». NOAs innspill til planen for at den skulle innfri viktige natur- og miljømål. 
NOA spilte inn: 

 At planen måtte bli bindende for kommunene. 
 Kommunene må kartlegge sine arealer. 
 «Langsiktig grønn grense» bør etableres i samtlige kommuner. 
 Strengere krav til parkeringspolitikk. 
 Ny E-18 Oslo-Asker, ny E16 Skaret-Hønefoss og ny fast kryssing av Oslofjorden vil 

skape mer trafikk, og dermed undergrave viktige mål med regionalplanen. 
 Boligfortettelse rundt kollektive knutepunkt. 
 Ikke flere bilbaserte godsterminaler og næringsområder. 
 Av klima og jordvernhensyn ønsker vi ikke en tredje rullebane på Gardermoen. 
 Eventuelt større nye utbyggingsområder må ikke bygges uten at det foreligger et 

attraktivt banebasert kollektivtilbud. 
 Eventuelle etableringer av nye byer i områder med lavere verdi må utredes grundi. 

 
Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden 
Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over 
Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge 
ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk 
jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk. 
Naturvernforbundet mener at dette i langt større grad vil bygge opp om viktige mål om 
reduserte klimagassutslipp, mer gods på jernbane og god areal- og transportpolitikk som 
reduserer bilbruken. 

Liåsen transformatorstasjon 
Statnett har startet Nettplan Stor-Oslo (NSO) og utreder nye Liåsen transformatorstasjon i 
Oslo sør i nærheten av Grønmo. Planen skal sikre strøm til Oslo sørøst og Follo og legger i 
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tillegg til rette for Follobanen. 

Fjordbyparken – Filipstad 
Med lokallaget i Oslo Vest som saksbehandler har NOA medvirket til et eget 
byutviklingsforslag for Filipstad. Forslaget, som er utarbeidet av bl.a. arkitekt Niels Torp, gir 
vesentlig mer grøntareal, legger E-18 under lokk, og muliggjør dermed en frigjøring av 
Frognerstranda. Og alt dette uten å redusere på antallet boliger og de infrastrukturtiltak som 
ligger i kommunens forslag til løsning. Sammen med Oslo Byes Vel, Kontaktutvalget for 
Velforeninger, Skarpsno og Gimle Vel og Beboerforeningen for Ruseløkka og Skillebekk, har 
NOA framsatt krav om at vår løsning utredes på lik linje med Plan- og Bygningsetatens. 
 

NATURMANGFOLD OG SKJØTSEL  
 
Søknad om midler til skjøtsel og luking av fremmede arter 

I 2016 har vi søkt om ytterligere støtte til å gjennomføre skjøtsel og rydding av fremmede 
arter i truede naturtyper. Vi søker om midler til å skjøtte tre lokaliteter slåttemark, en 
kalkfuruskog og en kalklindeskog. Vi er i gang med å opprette en skjøtselsgruppe for tiltaket 
og planlegger å avholde et seminar i september på Frønsvollen. 
  

Luking av fremmede arter på Dronningberget, Bygdøy 

På våren og høsten 2015 ble det utført skjøtselsarbeid i kalklindeskogen på Dronningberget 
naturreservat. Det ble gjort tre ryddeaksjoner: to dugnader på våren for å rydde bort russekål 
og en om høsten for å rydde bort kanadagullris og russesvalerot.  
 
Innspill om styrking av natur- og miljødivisjonen i Bymiljøetaten 
NOA har i flere møter med politikerne etterlyst en satsing på naturmangfold i Oslo. Med den 
store tettheten av naturverdier som følge av gunstig jordsmonn og klima, har Oslo kommune 
et spesielt ansvar for en god forvaltning. 
 
Hogst i verdifull naturtype ved Svartskog 
Etter anmodning fra lokallaget i Oppegård, deltok NOA på en befaring i hogst av verdifull 
edellauvskog under en kraftledning langs Gjersjøelva i Oppegård. Selv om ledningseieren har 
plikt til å sikre ledningen, var det bred enighet på befaringen at spesielle hensyn må tas der 
ledninger går gjennom verdifulle naturtyper. 
 
Bjørkåsen i Nannestad 
NOA ba i brev til Fylkesmannen om at utbygging i området Bjørkåsen i Nannestad måtte 
stanses i påvente av registrering av salamandere i området. Henvendelsen var resultatløs. 
 

OSLOFJORDEN 

Reguleringsplan for hytteøyene i Oslos del av Oslofjorden 
NOA har avgitt høringsuttalelse om det reviderte forslaget til reguleringsplan. NOA motsatte 
seg å omregulere hyttetomtene fra friluftsområde til byggeareal for fritidsbebyggelse. Videre 
framsatte vi et krav om at det skal ryddes opp i de mer enn 200mulovlighetene som er 
registrert i forbindelse med hyttebebyggelsen, bl.a. oppføring av ulovlige bygninger, 
innlegging av vann og kloakk, sperring av turstier mm. 
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Ulovlig hogst i Lindøya naturreservat 
NOA varslet i 2013 Fylkesmannen om ulovlig hogst i reservatet på Lindøya. I tiden etter har 
vi gjentatte ganger fått melding om at ulovlighetene fortsetter, og at de kan tilbakeføres til en 
hytte inne i reservatet. NOAs styremedlem Jørn Bjørndalen inviterte Fylkesmannens 
saksbehandler på befaring i reservatet. På NOAs kontaktmøte med Fylkesmannen ble saken 
tatt opp på nytt, uten at det medførte noen bedre sikring av naturverdiene. 
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NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS - REGNSKAP 
2015 

      Balanse pr. 31.12   2015 note 2014 

Eiendeler 
    Fordringer 
    Debitorer utestående salg 
 

26 171,00 
 

49 809,00 
Debitorer diverse   163 794,00 1 124 285,00 

 
sum fordringer   189 965,00   174 094,00 

Bankinnskudd 
 

1 263 742,26 2 1 589 773,49 
Depositum husleie 

 
37 016,00 

 
37 016,00 

Kasse 
  

2 540,00 
 

5 013,00 

sum     1 493 263,26   1 805 896,49 

            

      Egenkapital 
    Livsvarige medlemmers fond 
 

55 405,97 
 

55 405,97 
Jubileumsfond 

 
93 000,00 

 
93 000,00 

Egenkapital   444 778,64   380 345,17 

sum egenkapital   593 184,61   528 751,14 

      Gjeld 
     Kreditorer ekskl. pensjon 

 
119 841,31 3 31 919,25 

Kreditor pensjon 
 

142 497,00 
 

227 147,56 
Skattetrekk  

 
30 154,00 

 
47 485,00 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

43 335,00 
 

44 432,00 
Avsatt feriepenger 

 
104 886,00 

 
120 095,00 

Avsatt arb.g.avg. på feriepenger 14 789,00 
 

15 114,00 
Netto prosjektavsetninger 

 
444 576,34 8 790 952,54 

 
Frønsvollen 81 832,98 

   
 

Sti Frønsvollen 15 000,00 
   

 
Prøvekjør El-sykkel -204 665,81 

   
 

Familiesøndagstur 991,00 
   

 
Markaopplevelser 200 000,00 

   
 

UDE-lærerkurs 22 672,50 
   

 
Alnaskolen 37 755,00 

   
 

DNS 2014/2015 44 475,00 
   

 
LVO Nordmarka 74 760,84 

   
 

Fremmede arter 120,00 
     Skogprosjekt 171 634,83 
   sum 

gjeld     900 078,65   1 277 145,35 

      Sum gjeld og egenkapital   1 493 263,26   1 805 896,49 

      Egenkapital 31.12.2014 
 

528 751,14 
  Overskudd 2015   64 433,47 

  Egenkapital 31.12.2015   593 184,61 
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NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS  - RESULTATREGNSKAP 2014 
 

         
  

2015 noter 2014 
 

2015 budsjett 2014 

               ("prosjekt NOA")   

Inntekter 
        Off. bidrag driftstilskudd 
 

397 350,00 4 399 500,00 
 

397 350 400 000 399 500 
Salgsinntekter 

 
261 035,71 6 254 447,00 

 
261 036 250 000 254 447 

Nyvervede medlemmer 
 

4 400,00 
 

0,00 
 

4 400 30 000 0 
Kontingentandeler NNV 695 777,00 

 
650 856,00 

 
695 777 700 000 650 856 

Andre inntekter 
 

389 047,80 5 338 019,99 
 

389 048 270 000 338 020 
Jubileum - inntekter 

 
0,00 

 
276 317,00 

 
0 

 
276 317 

Prosjektbidrag/inntekter 
 

499 485,00 7 828 454,50 
    sum 

 
2 247 095,51   2 747 594,49 

 
1 747 611 1 650 000 1 919 140 

         
         Underskudd prosjekter fra 
avsetn. 476 077,75 7 281 757,97 

    Prosjektoverskudd til NOA 29 600,00 7 80 199,09 
 

29 600 200 000 135 425 
Finansinntekter   25 275,37 

 
39 954,08 

 
25 275 40 000 39 954 

sum 
 

2 778 048,63   3 149 505,63 
 

1 802 486 1 890 000 2 094 519 

         Utgifter 
        Lønn/honorarer inkl. sos.utg. 1 601 490,00 9 1 831 314,56 

 
1 092 896 1 155 000 991 059 

Grevlingen 
 

219 752,27 
 

209 528,50 
 

219 752 220 000 209 528 
Salgsutgifter 

 
76 430,75 6 113 555,63 

 
76 431 50 000 113 556 

Kontorkostnader 
 

307 241,64 8 286 100,06 
 

307 242 320 000 286 100 
Transport- og reisekostn. 13 737,00 

 
2 583,72 

 
13 737 34 000 1 629 

Diverse utgifter 
 

15 869,00 
 

42 535,45 
 

15 869 110 000 42 535 
Jubileum - utgifter 

 
0,00 

 
389 847,92 

 
0 

 
389 848 

Prosjektutgifter, diverse   318 544,95   103 684,14 
 

0   0 

sum 
 

2 553 065,61   2 979 149,98 
 

1 725 927 1 889 000 2 034 255 

         Ubrukte prosjektmidler avs. 148 423,80 7 165 318,36 
   

0 
NOAs dekning av prosjekt 10 877,75 7 61 543,75 

 
10 878 0 116 770 

Finanskostnader   1 248,00 
 

1 018,00 
 

1 248 1 000 1 018 

sum 
 

2 713 615,16   3 207 030,09 
 

1 738 053 1 890 000 2 152 043 

         resultat   64 433,47   -57 524,46 
 

64 433 0 -57 524,00 

sum 
 

2 778 048,63   3 149 505,63 
 

1 802 486 1 890 000 2 094 519 
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    NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS   REGNSKAP 2015 

    Noter til regnskapet 
  

    1 Debitorer (utenom salg) 
  

 
Super office for 2016 (bet. Des.2015) 

 
2 183,00 

 
MVA-kompensasjon 2014 (mottatt Febr. 2016) 

 
161 611,00 

   
163 794,00 

    2 Bankinnskudd 
  

    
 

Konto 1280 05 02347 
 

384 219,32 

 
Konto 1280 60 90113 

 
809 522,94 

 
Konto 1280 60 71976 (skattetrekk-konto) 

 
70 000,00 

   
1 263 742,26 

    3 Kreditorer 
  

    
 

BK Grafisk - trykk Kongeskogene 
 

13 438,00 

 
Normann - utlegg Frønsvollen 

 
3 994,21 

 
Christiania skiklubb - strøm, Frønsvollen 

 
3 400,74 

 
NNV Hordaland - El-sykkel 

 
29 362,50 

 
BIO-Fokus  - LVO-Nordmarka   62 500,00 

 
Telefonutgifter - GA 

 
4 406,70 

 
GEO-Data - LVO Nordmarka 

 
2 739,16 

   
119 841,31 

    4 Offentlige bidrag - driftstilskudd 
  

 
Oslo kommune - driftstilskudd 

 
300 000,00 

 
Akershus fylkeskommune - driftstilskudd 

 
97 350,00 

   
397 350,00 

    5 Andre inntekter 
  

 
Private bidrag 

 
14 865,00 

 
Grasrotandel Norsk tipping  

 
17 821,24 

 
NNV - bidrag 

 
24 500,00 

 
MVA-kompensasjon fra 2014 

 
161 611,00 

 
Ruud-Pedersen stiftelsen 

 
20 000,00 

 
Pensjon 2014 - for mye ført 

 
24 703,56 

 
Fakturert kontorhold (prosjekter) 

 
92 076,00 

 
Annet 

 
33 471,00 

   
389 047,80 

    6 Salgsinntekter (brutto) 
  

 
Salg av kalender 

 
180 480,33 

 
Salg ev Eventyrskogbok 

 
28 144,00 

 
Annet salg 

 
3 801,00 

 
Royalty av boksalg 

 
48 610,38 

   
261 035,71 

 
Salgsutgifter 

  
 

Tillaging av kalender 
 

47 887,00 

 
Annet 

 
28 543,75 

   
76 430,75 
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7 Prosjekter - over- og underskudd 
  

 
Se egen prosjektoversikt - før disponering av over- og underskudd 

 
Prosjekt NOA inntektsfører følgende overskudd 

  
 

Naturmangfoldloven 
 

29 600,00 

   
29 600,00 

 
Prosjekt NOA utgiftsfører følgende underskudd 

  
 

Vegitasjonskart 
 

10 877,75 

   
10 877,75 

    8 Kontorkostnader (inkludert posten diverse) 
  

 
Lokalleie 

 
152 916,00 

 
Forsikring 

 
9 568,00 

 
Strøm 

 
17 396,91 

 
Porto (ekskl. Grevlingen) 

 
15 619,79 

 
Tele- og datautgifter  

 
45 417,21 

 
Multifunksjonsmaskin (kopi, printer…) 

 
26 849,11 

 
Kontingenter i andre foreninger 

 
1 600,00 

 
Småanskaffelser 

 
25 259,06 

 
Annet inkl. bevertning 

 
12 615,56 

   
307 241,64 

    9 Honorarer til daglig leder, styre og revisor 
  

 

Gjermund Andersen (betalt styreleder hele året i 100 % 
stilling, inkl. feriepenger, pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift  

 
562 000,00 

 

Maria Andersen (kontorleder hele året i 60 % stilling, inkl. 
feriepenger, pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift) 

 
302 500,00 

 
Styret utover styreleder 

 
0,00 

 
Revisor    11 875,00 

   
876 375,00 

 
 

Bilag til regnskap for 2015 
 
Gjelder: Bilag for føring av styrevedtak vedr. regnskap 2015 
 
Prosjektregnskaper: 
Prosjektenes over- og underskudd henholdsvis avsettes og inndekkes på de respektive 
prosjektenes konto for avsetninger. 
 
Følgende prosjekter avsluttes i 2015 ved at overskuddet tilfaller NOA: 

- Naturmangfoldloven – kr. 29 600,- 
 
Følgende prosjekt avsluttes i 2015 ved at underskuddet dekkes av NOA 

- Vegitasjonskart (VK)  - kr. 10 877,75 
Prosjekter innen VK gjøres opp mot fellespott for VK. 
 
Prøvekjøring av El-sykkel er regnskapsført som eget prosjekt, med utgifter som overstiger 
200 000 kr, uten at det er kommet inntekter i 2015. Oslo kommune, sykkelprosjektet har gitt 
forhåndstilsagn om kr. 300 000 til NOAs prosjekt hvert år i perioden 2016 – 2018. 
 
Overskudd – egenkapital: NOAs overskudd kr. 64 433,47 tilføres egenkapitalen 
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NOA PROSJEKTER 2015 
 

per 31 desember 2015 
      

  
samlet oversikt 

  
   

      
             
    Prosjekt: 

Sum 
inntekt 

Pers.- 
kostn. Diverse Sum utgifter Resultat Tidl.avsatt Til disp.  Tilsagn Til disp.  

 1 
 

Frønsvollen    39 485,00 
 

27 360,54 27 360,54 12 124,46 69 708,52 81 826,98 
 

81 826,98 
 2 

 
Sti Frønsvollen 

  
0 0 15 000,00 15 000,00 

 
15 000,00 

 
3 

 
Prøvekjøre 

 
121 927,00 82 738,81 204 665,81 

-204 
665,81 0 

-204 
665,81 900 000* 

-204 
665,81 

 4 
 

ledig 
          5 

 
Naturmangfoldloven 

  
0 0 29 600,00 29 600,00 

 
29 600,00 avsluttes 

6 
 

Familiesøndagstur 100 000,00 90 432,00 8 577,00 99 009,00 991 
 

991 
 

991 
 7 

 
Markaopplevelser 

  
0 0 200 000,00 200 000,00 

 
200 000,00 

 8 
 

UDE lærerkurs 100 000,00 64 371,00 12 956,50 77 327,50 22 672,50 0 22 672,50 
 

22 672,50 
 9 

 
Alnaskolen 100 000,00 48 112,00 14 133,00 62 245,00 37 755,00 0 37 755,00 

 
37 755,00 

 10 
 

DNS 2014/15 40 622,00 6 613,00 47 235,00 -47 235,00 91 710,00 44 475,00 
 

44 475,00 
 11 

 
LVO Nordmarka 140 000,00 

 
65 239,16 65 239,16 74 760,84 

 
74 760,84 

 
74 760,84 

 12   Fremmede arter 20 000,00 15 423,00 4 457,00 19 880,00 120   120   120 
 30   Skogprosjekt   8 328,94 8 328,94 -8 328,94 179 963,77 171 634,83   171 634,83 
 70 70 Vegetasjonskart 

  
0 0 204 970,25 204 970,25 

 
204 970,25 avsluttes 

 
83 VK-28 Bredtvet 49 180,00 26 040,00 75 220,00 -75 220,00 

 
-75 220,00 

 
-75 220,00 

 

 
86 VK-31 Grefsenkollen 512 12 588,00 13 100,00 -13 100,00 

 
-13 100,00 

 
-13 100,00 

 

 
88 VK-33 Kongeskogen 78 015,00 49 513,00 127 528,00 

-127 
528,00   

-127 
528,00   

-127 
528,00 

 

 
  sum VK 0 127 707,00 88 141,00 215 848,00 

-215 
848,00 204 970,25 -10 877,75 0 -10 877,75 

 

  
sum alle 499 485,00 508 594,00 318 544,95 827 138,95 

-327 
653,95 790 946,54 463 292,59 0 463 292,59 

 

             * Oslo kommune, sykkelprosjektet har gitt tilsagn om 3 x 300 000 kr over tre år fra 2016 av. 
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Bli med i NOA 

 

Aktivitetsutvalget – arrangerer Onsdagsforum og onsdagskveldsturer. Kommer i kontakt 

med spennende foredragsholdere og finner frem til Eventyrskogsperler som kan besøkes på 

en kveld. 

Kalendergruppa – lager Markakalenderen. Tar bilder og samler inn gode og ikke så kjente 

marka-turer 

Sykkelgruppa – deltar på sykkel arrangementer og bidrar med kunnskap om sykler og 

sykling i byen. 

Birøkterne – driver bikuber på Frønsvollen, samarbeider med bybi om polinatorpassasjen. 

Skjøtselsgruppa – er du opptatt av slåttemark i byen og truede arter?  

Frønsvollsutvalget – driver NOAs base i marka Frønsvollen, som ligger mellom 

Frognerseteren og Skjennungen.  

Informasjonsutvalget – planlegger og gjennomfører informasjonskampanjer for å øke 

kunnskap og kjennskap til naturvern og marka-debatten. Talerør for NOA og markautvalget. 

Markagruppa – følger med på alt som skjer i marka – diskuterer og debatterer. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vi trenger også frivillige til å hjelpe til å arrangere 

aktiviteter for barn og voksne. Kan du hjelpe til?  
 

Send mail til maria@noa.no eller ring 22383520 

mailto:maria@noa.no

