LOKALLAGENES OPPSUMMERING AV 2019
Naturvernforbundet i Fet
I 2019 har vi hatt mye fokus på nye Lillestrøm kommune, og på behovet for å slå sammen
lokallagene i Fet og Skedsmo. Vi har også hatt felles møter med Naturvernforbundet i Skedsmo,
og diskutert vedtekter og styresammensetning. Vi har kommet fram til at de gamle lokallagene
skal legges ned og at Naturvernforbundet i Lillestrøm skal opprettes på kommende årsmøte 10.
mars. Medlemmer fra tidligere Sørum kommune, der de ikke har hatt lokallag, vil også bli en del
av det nye «Naturvernforbundet i Lillestrøm».
Vi har ellers i 2019 arbeidet mye med vår uttalelse til Fet kommunes arealplan, og har i den
forbindelse også hatt en klagesak på utfylling i Holsevja nær Fetsund sentrum. Holsevja er
registrert som en naturtype med A- verdi i henhold til Miljødirektoratets naturbase.
Hver vår har vi dugnad og søppelrydding langs strendene i naturreservatet, de siste årene i
samarbeid med Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Vi er på forskjellige steder hvert år, og vi
har inntrykk av at mange synes at dette er en fin måte å bli kjent med naturreservatet på. Aldri
har vi vært så mange og plukket så mye som i 2019! Se bilde. Tilsammen ca 40 store og små
møtte opp i Svellet ved Øyeren i år.
Det har vært mange små og store oppgaver i løpet av året, og vi arrangerte fest med faglig
innhold for medlemmer og andre sist høst. Tema var «hvordan lage blomstereng i egen hage». Vi
deltar også fast i styret og samarbeidsutvalget for Fetsund Lenser.
Naturvernforbundet i Groruddalen
I 2019 har Naturvernforbundet i Groruddalen:



bidratt til et temanummer av Grevlingen om Groruddalen (Grevlingen 2-2019)
Grønn "ambulerende "nabolagskafe er et seminar med tema ulike steder i Groruddalen. I
2019 gjennomførte vi et ved Dr. Dedichens drivhus og et ved Ellingsrud parsellhage.
 Den store Nabolagsrusken: Ryddeaksjoner ifm Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.
Ryddeaksjoner ble gjennomført i alle fire bydeler i Groruddalen i samarbeid med
Ruskengeneralen, bydelenes representanter, Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i
Groruddalen, Alnaelvas venner.
 samarbeid med NOA - tur med Edle Catharina Norman - spiselige vekster fra Dr.
dedichens drivhus og Ellingsrud parselhage.
 Tur i Lillomarka i samarbeid med Monark
 Tur i Østmarka i samarbeid med kvinnenettverk på Haugerud/Trosterud
 Samarbeid med Bydel Stovner og bymiljøetaten for bruk av Øvre Fossum gård.
Naturvernforbundet i Nittedal
2019 fokuserte lokallaget i Nittedal på kartlegging og befaringer, innspill og klager i forbindelse
med planlagt hogst. I tillegg sendte vi uttalelser vedr. reguleringsplaner/kommuneplanen.
Vi arrangerte en plastryddeaksjon rundt Mortetjern, to fuglekasseverksteder og klimakafeér
samt en flaggermusvandring (delvis i samarbeid med andre organisasjoner). På programmet sto
dessuten åpne møter, bl.a. om «Vær og klimaendringer i Nittedal».
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Naturvernforbundet i Oslo Vest
2019 har vært et aktivt år i Naturvernforbundet i Oslo Vest (NOV).
En hovedoppgave har vært å forhindre nedbyggingen av friområder på Huseby, i
Makrellbekkdalen og på Sollerudstranda i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning til
Oslo. NOV har deltatt i møter med de politiske partiene i Oslo sammen med lokale velforeninger,
vært ansvarlig for en demonstrasjon i Borggården på Rådhuset som samlet ca. 40 deltakere og
levert uttalelser i flere høringsrunder. Det har vært avholdt folkemøter hvor NOV har deltatt
med innlegg (Dag Hessen). Avisinnlegg mot nedbygging har vært sendt til og publisert i
lokalpressen. NOVs og andres protester førte dessverre ikke fram. Utbyggingen ble banket
igjennom i bystyret i november.
NOV arrangerte for første gang en klesbyttedag i samarbeid med og på Deichmanske bibliotek
på Majorstuen. Klesbyttedagen var svært vellykket og flere hundre klesplagg byttet eier. Den 2.
juni arrangerte NOV Bynaturens dag på Huseby og i Mærradalen, etter en ide av og med støtte
fra en lokal naturverner (Luka Natassja Olsen). Bynaturens dag samlet mellom 120 – 150
deltakere. Formålet var å skape en morsom og spennende aktivitetsdag for barn, unge og voksne
i bydelen Vestre Aker, men også for at flere kunne få oppleve og se verdien av biologisk
mangfold (planter, dyr, sopper, insekter) i nærnaturen, lære hvorfor dette er viktig og vite hva
man som enkeltperson kan gjøre for å opprettholde artsmangfoldet i bydelen. Arrangementet
fikk økonomisk støtte fra bydelene Vestre Aker og Ullern (frivillighetsmidler) samt
aktivitetstilskudd fra Naturvernforbundet. NOV deltok med stand på familiefestivalen på
Hovseter den 11. august. En slåttedugnad ble arrangert den 12. september på et engareal vest
for Gardeleiren på Huseby.
NOV har sendt inn en rekke høringsuttalelser ila året bl.a. om nytt tennisanlegg på Bautatomten
ved Midtstuen, Majorstuen nytt knutepunkt og sporområde, ny vannforsyning til Oslo og et
innspill om Sollerudstranda og Lysakerelven som resipient. NOV har sist, men ikke minst lansert
og utgitt et eget digitalt medlemsblad. Bladet inneholder stoff om lagets aktiviteter,
høringsuttalelser, men også en fagartikkel og annet stoff. Bladet ble godt mottatt av lokallagets
medlemmer. Man tar sikte på to nummer i året.
Naturvernforbundet Skedsmo
NVS engasjerte seg i forbindelse med flere viktige kommunale planer i 2019: rullering av
kommuneplan, verneplan for raviner og et forslag om storstilt boligutbygging midt i Nitelva. I
sistnevnte sak allierte vi oss med SABIMA og NOF-OA. På den praktiske siden jobbet NVS med
bekjempelse av fremmede arter, og vi arrangerte flere turer og åpne møter.
Naturvernstudentene på Oslo Met
Naturvernstudentene på OsloMet har i løpet av høsten arrangert:



Seminar om klimasøksmålet, med 15 deltakere. Nyttig arrangement!
«Green Friday» - klesbyttedag - på "black friday" var en stor suksess. Det var omtrent
2500 personer som hadde meldt interesse for arrangementet på Facebook og det virket
som nesten alle var innom – det var veldig travelt!
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