
  Vedtatt på årsmøtet 16.3.2022 

ARBEIDSPROGRAM 2022 

Marka 

Langsiktig mål/visjon:  

Markanaturen forvaltes etter en samlet plan som sikrer langsiktig overlevelse av 

naturlig tilhørende arter og naturtyper. 

  

Delmål: 

• Samlet Plan (SPM) for vern og restaurering av Markas naturverdier er lansert 

• En restaureringskonferanse for Marka er gjennomført som del av lanseringen 

• Det er oppnådd en bred enighet blant markaorganisasjonene om en fornuftig 

avveining mellom bruk og vern 

• SPM har fått bred politisk forankring 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Utarbeide SPM 

o Kartfeste og registrere potensielle verneområder etter naturmangfoldloven 

og markaloven 

o Kartfeste og registrere aktuelle sammenbindingsarealer / «hoppesteiner» 

o Avklare juridiske muligheter for restaurering og sammenbinding 

• Etablere samarbeid om SPM 

o Påbegynne en diskusjon med Markaorganisasjonene om avveining mellom 

bruk og vern. 

o Etablere en referansegruppe for Samlet Plan-arbeidet 

o Planlegge restaureringskonferanse / seminar 

• Berede grunnen for SPM 

o Synliggjøre Markas naturverdier gjennom våre aktiviteter 

o Gjennomføre kurs om truede gammelskogsarter og kartleggingsturer i regi 

av «Redd gammelskogen» 

o Gjennomføre guidete turer i gammelskog 

o Støtte opp om arbeidet for en nasjonalpark i Østmarka i samarbeid med 

berørte lokallag. 

 

Langsiktig mål/visjon:  

Det enkle, naturnære friluftslivet er gitt en dominerende posisjon i 

markaforvaltningen. 

 

Delmål: 

• Alle Markas eventyrskoger er kartlagt 

• Alle nærskoger er kartlagt 
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• Eventyrskoger og nærskoger er sikret mot flatehogst 

• Markaforskriftens bestemmelser om hensyn til friluftsliv er revidert  

• Det er utarbeidet en samlet plan for tilrettelegging for idrett og friluftsliv 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Gjenoppta arbeidet med eventyrskogene og motivasjonen for vern av hensyn til 

friluftsliv 

• Gjennomføre kurs i eventyrskogregistrering og bidra til at nye områder registreres 

i samarbeid med lokallagene, som del av arbeidet med SPM 

• Presse på for at hensyn til friluftsliv og naturopplevelse skal ha reell påvirkning på 

hogstene i Marka, særlig i gammelskogene og nærskogene. 

• Arbeide for at tilrettelegging for aktivitet tilpasser seg områdenes naturverdier og 

det enkle, uorganiserte friluftslivets bruk av områdene 

• Synliggjøre Markas verdier for det enkle friluftslivet gjennom videreutvikling av 

Markakartet 

• Gjennomføre aktiviteter som viser frem opplevelsesverdiene i Marka, herunder 

aktiviteter tilrettelagt for brukergrupper med funksjonsnedsettelse 

• Gjennomføre guidete turer som viser hvilken betydning ulik skogforvaltning har 

for skogstruktur og naturopplevelse 

 

Langsiktig mål/visjon:  

Naturødeleggende virksomhet tillates ikke i marka.  

 

Delmål: 

• Landbrukstiltak er regulert av markaloven og vurderes etter markalovens formål 

• Markakommunene har enhetlige prosesser for saksbehandling av tiltak i Marka, 

der markaorganisasjonene involveres som høringspart 

• Markaforskriften er revidert og underlagt markaloven 

• Kontinuitetsskogbruk uten flatehogst er den dominerende hogstform i Marka 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Arbeide for at NOAs innspill innarbeides i pågående prosess om endringer av 

markaloven 

• Aktivt ettergå og forfølge forslag om nye arealinngrep i Marka 

• Arbeide for hogststans i gammelskog som ikke tidligere er flatehugget, eller at 

skogsdrift skjer gjennom selektiv hogst som ivaretar den naturlige strukturen 

• Informere allmennheten om flatehogstskogbrukets omfang i Marka og behovet for 

andre hogstformer. 

• Arbeide for en omlegging fra flatehogstskogbruk til et kontinuitetsskogbruk med 

selektive hogster 

• Synliggjøre omfanget av flatehogst i Marka ved videreutvikling av Markakartet 

• Bidra til at lokallagene kan gjennomføre studiesirkler om «Nytt skogbruk!» 
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• Gjennomføre guidete turer som viser hvilken betydning ulik skogforvaltning har 

for skogøkosystemet 

Kulturlandskap 

Langsiktig mål/visjon:  

Tanumplatået som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, er varig vernet. 

 

Delmål: 

• Behovet for vern av Tanumplatået er aktivt kommunisert  

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• I samarbeid med lokallaget utrede muligheter for varig beskyttelse av området 

• Videreføre samarbeid og kontakt med gårdbrukerne i området, med sikte på å 

styrke fellesskapet om jordvern og vern av kulturlandskapet 

• Følge opp endringer i arealbruk og nye arealinngrep i området 

Langsiktig mål/visjon:  

Sørkedalen, inklusive Fossum, er varig vernet som utvalgt kulturlandskap i Norge. 

 

Delmål: 

• Behovet for vern av Sørkedalen og området rundt Bogstadvannet som en helhet er 

aktivt kommunisert  

• «Fossum - byen i Marka» er skrinlagt 

• Markagrensen er flyttet tilbake til Ankerveien 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Følge opp endringer i arealbruk og nye arealinngrep i området 

• Følge opp nydyrkingen innenfor markagrensen på Ila  

 

Byen 

Langsiktig mål/visjon:   

Oslogrytas store rikdom av arter og naturtyper er ivaretatt gjennom langsiktig, 

bindende strategi for arealbruken. 

 

Delmål: 

• Byens trær og grønne lunger blir tatt vare på 

• Overordnede areal- og samferdselsplaner har en grønn visjon 

• Oslos elvedaler er sikret gjennom vern 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Arbeide for tiltak som fremmer biologisk mangfold i byen,  

• Sette press på myndighetene til en grønn byutvikling 

• Avholde et fagseminar om byøkologi i samarbeid med ByKuben.  
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• Igangsette prosjekter med frøplanting  

• Reetablere pollinatorpassasjeprosjektet 

• Arrangere Bynaturens dag i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo vest 

• Etablere tettere samarbeid med lokallag om felles problemstillinger 

• Etablere tettere samarbeid med andre organisasjoner og utdanningsinstitusjoner 

• Etablere samarbeid med Oslo Elveforum om sikring av elvedalenes naturmangfold 

• Gjennomføre en guidet tur langs Lysakerelva 

 

Fjorden 

Langsiktig mål/visjon: 

De viktige naturområdene på land og i vann i indre Oslofjord er vernet. 

 

Delmål: 

• NOA er en tydelig stemme i saker som angår natur og miljø i indre Oslofjord 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Utvikle fjordgruppa som et aktivt medlemslag i NOA 

• Støtte fjordgruppas arbeid med hovedprioriteringer for arbeidsåret 2022 

• Legge til rette for samarbeid mellom fjordgruppa, lokal-, student- og fylkeslag i 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 

• Legge til rette for samarbeid mellom fjordgruppa og andre interesseorganisasjoner 

• Utarbeide «NOAs syn på Oslofjorden» 

 

Klima og lokalmiljø 

Langsiktig mål/visjon:  

Oslo og Akershus leder an med å kutte klimagassutslipp.  

 

Delmål: 

• NOA er en tydelig stemme i saker som angår klima og lokalmiljø i Oslo og 

Akershus 

 

I arbeidsperioden skal NOA  

• Være pådriver overfor kommunene i å ta klima- og naturkrisen på alvor. 

• Arbeide for miljøvennlige reisemåter og mot miljøfiendtlige samferdselsprosjekt 

som utvidelse av Oslo Lufthavn, E18 og ny E16 gjennom Nes 

• Arbeide for å bevare og restaurere myr og våtmark, ved å ettergå og forfølge 

forslag om arealendringer og arealinngrep 

• Arbeide for klima- og naturregnskap lokalt og fremme gode lokale klimatiltak  

• Informere lokallagene om Snus- og sneipfritt-prosjektet, og arbeide for at det blir 

etablert et kartsystem med oversikt over hvor prosjektet er aktivt og over 
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kontaktpersoner og prosjektledere i området. Informasjon om prosjektet bør legges 

ut på nettsiden slik at frivillige kan ta kontakt 

• Støtte og delta på arrangement som Klimabrølet 

• Delta med grønne paroler i forbindelse med 1. mai  

 

Skole 

Langsiktig mål/visjon:   

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som alle elever i skolene i vårt distrikt 

skal gjennomgå, der man tar utgangspunkt i en lokal natur- eller miljøsak, belyser 

den fra forskjellige sider, finner ut hvordan saksgangen er og hvordan 

allmennheten kan påvirke resultatet. 

 

Delmål: 

• Det er utarbeidet en nettressurs der lærere og elever finner forslag til 

undervisningsopplegg for arealsaker i skolenes nærområder. 

• Det er utarbeidet en veiledningstjeneste tilpasset skoleledelse og lærere 

• Det er utarbeidet en karttjeneste til bruk i undervisningsopplegget 

• Det er gjennomført en rekke pilotprosjekter som har gitt viktig lærdom om 

hvordan undervisningsopplegg, nettressurs, veiledningstjeneste og karttjeneste best 

kan utformes 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Videreføre prosjektet i tråd med søknad og tilsagn om midler fra 

Sparebankstiftelsen DNB og Oslo kommune, herunder: 

o Videreføre samarbeidet med Morellbakken skole og ByKuben 

o Utvikle en nettressurs med prosjektforslag 

o Samle informasjon om aktuelle arealsaker over hele Oslo 

o Søke å inngå samarbeid med nye skoler 

 

Naturglede og naturkunnskap; Utadrettet virksomhet 

Langsiktig mål/visjon:   

NOA er kjent for det naturinteresserte publikum, og er synlig i samfunnsdebatten 

om naturvern og arealforvaltning. NOA skal gjenkjennes som en organisasjon som 

sier JA til naturen og naturvennlige aktiviteter. 

 

Delmål: 

• Markaporten Søndre Sandås er etablert som et kunnskapssenter for Markanaturen 

• NOAs aktiviteter og informasjonsarbeid støtter opp under arbeidsprogrammets mål 

og visjoner. 

 

 I arbeidsperioden skal NOA: 

• Styrke og koordinere informasjonsarbeidet i ulike kanaler 
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• Bygge opp informasjonsvirksomhet og aktiviteter på Søndre Sandås 

o Etablere et læringsopplegg og turruter for skoler og barnehager  

o Invitere skoler og barnehager på tur i eventyrskogen ved Sognsvann 

o Etablere et turopplegg i nærområdet som viser naturens opplevelsesverdi 

o Etablere skolering av frivillige for deltakelse i aktivitetene 

• Videreføre og styrke informasjonsaktiviteten på Frønsvollen 

o Etablere turopplegg fra Frønsvollen som viser naturens opplevelsesverdi 

• Gi ut Markakalenderen 

• Delta på skogdagen på Bygdøy og videreføre samarbeidet med Norsk 

Folkemuseum om naturmeditasjonsturer 

• Vise betydningen av nærnaturen gjennom inkluderende friluftslivsaktiviteter 

• Informere de politiske partiene på fylkesplan om NOAs holdninger i prioriterte 

saker 

 

Organisasjon 

Langsiktig mål/visjon:   

NOA har 2 % av innbyggerne som medlemmer, aktive lokallag som dekker alle 

medlemmer og en økonomi som gir oss frihet til å gjennomføre et kraftfullt 

naturvernarbeid. 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Bidra til verving av nye medlemmer gjennom våre aktiviteter og 

informasjonsvirksomhet 

• Ta initiativ til tematiske medlemsmøter og/eller tematurer 

• Arrangere «stort styremøte» to ganger årlig 

• Søke å øke grunnfinansieringen av NOA med sikte på å bygge opp en fast stab 

• Søke å prosjektfinansiere avgrensede arbeidsoppgaver og enkeltsaker 

• Vise fram mangfoldet i lokallagenes og temalagenes aktiviteter og saker gjennom 

å spre informasjon via sosiale medier og interne kanaler    
• Organisere møteplasser for erfaringsutveksling mellom lokal- og temalag i NOA  

• Sette ned en liten arbeidsgruppe med representanter fra styret, lokallagene og 

temalag som utarbeider forslag til strategi og råd for hvordan vi skal legge til rette 

for økt samarbeid og informasjonsflyt mellom fylkesstyret, lokallag og temalag. 

• Vurdere hvorvidt og eventuelt hvordan det kan etableres en mentorordning for nye 

tillitsvalgte. 

• Ha spesielt fokus på inkludering og likestilling i organisasjonen 

o Engasjere flere studenter i organisasjonen gjennom bedre og tettere kontakt 

mellom studentlag og fylkes- og lokallag 

o Arbeide for at andelen medlemmer og frivillige med minoritetsbakgrunn 

økes ved å tilrettelegge aktiviteter og arrangementer, samt spesielt invitere 

miljøer fra minoritetsgrupper til å delta på våre aktiviteter.  
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o Skolere frivillige og ansatte i hvordan tilrettelegge for økt deltakelse av 

ulike grupper 

o Arbeide for å øke andelen kvinnelige tillitsvalgte til minimum 40 prosent. 

 

Sekretariat 

Langsiktig mål/visjon:   

NOA har et velfungerende sekretariat som muliggjør gjennomføring av foreningens 

målsettinger. 

 

I arbeidsperioden skal NOA: 

• Videreutvikle Søndre Sandås som kontor- og møtelokale for ansatte og tillitsvalgte 

• Aktivt bidra i Naturvernforbundets initiativer om videreutvikling av 

organisasjonen og samarbeidet på tvers av organisasjonsledd 

• Søke å gjøre prosjektstillingene mer permanente gjennom å søke større og mer 

varige prosjekter, slik at de ansatte kan føle større trygghet i arbeidet. 

 

Kapasitet til saker som kommer opp 

Uavhengig av NOAs prioriteringer, kommer det alltid opp en rekke saker som er viktige for 

oss og våre langsiktige mål, saker som må prioriteres selv om de ikke står i noe 

arbeidsprogram. NOA skal hele tiden vurdere innkomne saker og deres viktighet for de 

målene vi setter oss, og gripe fatt i saker som påvirker vår kjernevirksomhet. 
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