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STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2010 - 2011
Styret konstaterer at det har vært høy aktivitet i NOA i det foregående år.
Noen saker bør nevnes: Høyesteretts dom i saken om NOAs krav på innsyn i forvaltningen av
Løvenskiold Vækerøs eiendommer etter Miljøinformasjonsloven, som NOA som kjent vant,
og fikk Norsk Presseforbunds åpenhetspris, Flaviusprisen 2010, for; oppfølging av NOAs 12
verneforslag etter Markaloven; Innlevering av12 forslag om utvidelse av markagrensen; påbegynnelse av en samlet plan for marka; en omfattende høringsuttalelse når det gjelder
Ekebergskogen hvor NOA går inn for en tilsvarende forvaltning som den som gjelder for
Kongeskogen på Bygdø; oppfølging av forvaltningen av øyene i havnebassenget etc.
NOA har vært synlig og profilert i de to paraplyorganisasjoner vi er medlem av: Oslo og
Omland Friluftsråd (OOF), når det gjelder de lokale arbeidsoppgaver og forbundet (NNV) når
det gjelder de nasjonale og internasjonale oppgaver. På hver sin måte har det bydd på
utfordringer.
Lokalt kan vi konstatere at NOA står nokså alene i OOF i det vi oppfatter som en lojal og
konsekvent iverksettelse av Markaloven. Presset på Marka til bruk som tomtegrunn for idrett,
næring og boliger bare øker. De ideelle organisasjoner som taler på vegne av fellesskapet ser
for tiden ut til å tape terreng i forhold til pressgrupper som har en egeninteresse i å få billige
tomter.
I forbundet har NOA dessverre heller ikke i foregående år kunnet underbygge den legitimitet
og det særtrekk som en landsomfattende demokratisk naturvernorganisasjon som forbundet
trenger som basis og mandat på den nasjonale og internasjonale arena. Det skyldes i hovedsak
prioriteringen av lokalt naturvern, men bunner igjen i mangel på menneskelige og
økonomiske resurser.
Av strategiske valg i perioden må spesielt nevnes NOAs vektlegging av naturopplevelse og
friluftsliv som viktige faktorer for folkehelsen, jf. Miljøverndepartementets rapport Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse, samt det arbeid som nå pågår i regi av Miljøverndepartementet for å lage en samlet plan for arealdisponering og transport i Oslo og Akershus.
Fra det indre liv i NOA kan nevnes at onsdagsforaene har vært holdt regelmessig og har høy
kvalitet og har vært godt besøkt, og at det er oppnevnt en rekke komiteer som forberedelse til
jubileet i 2014, i tillegg til de vanlige grupper. Alle er i sving med å løse sine oppdrag.
NOAs virksomhet drives uten å forurense det ytre miljø. I løpet av året har det ikke vært noe
langtidsfravær og minimalt med sykefravær. NOA tilstreber aktivt likestilling mellom
kjønnene og har hatt to kvinner og 5 menn i styret og en kvinne og en mann i sekretariatet. I
tillegg er styreformannen to dager i uken i sekretariatet. Styret takker Catrine, Helen og Elen
for utmerket hjelp på kontoret.
Oslo i februar 2010
For styret i perioden 2010 – 2011
Knut Frigaard
styreleder

-1-

Årsberetning 2010

ORGANISASJON
Årsmøtet 2010
NOAs årsmøte 2010 ble arrangert i møtelokalene i Grensen 9 med 23 medlemmer til stede.
Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2009, og fastsatte arbeidsprogram og budsjett.
Årsberetningen for 2009 ble tatt til orientering – nødvendig med enkelte endringer og
utfyllende informasjon.
Valget på Årsmøtet ga følgende styre-sammensetning:
Knut Frigaard, leder, på valg i 2011
Bernt Bull, styremedlem, på valg i 2011
Kjersti Elisabeth Dahl Milvartsen, styremedlem, på valg i 2011
Jørn Erik Bjørndalen, styremedlem, på valg i 2012
Marte Blystad, styremedlem, på valg i 2012
Andreas Olsen, varamedlem, på valg i 2011
Johs Oraug, varamedlem, på valg i 2011
Siv Selvik, varamedlem, på valg i 2011
Valgkomite (alle på valg hvert år):
Sidsel Selvik
Christian Pedersen
Jan Häusler
Sekretær: Gjermund Andersen
Revisor:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA
Etter selve årsmøtet holdt professor Kine Halvorsen-Thoren fra UMB et engasjerende
foredrag om natur i byen.
Styrets arbeid
Styret har hatt 8 møter i arbeidsåret.
NOA´s sekreteriat
Gjermund Andersen. Daglig leder i hele perioden
Jørgen Huse. Regnskapsmedarbeider (frivillig) hele perioden
Catrine Curle. Prosjektmedarbeider, 50% stilling f.o.m 26.februar t.o.m 31.juli.
Kontorsekretær 50% stilling f.o.m 26.februar 2010 t.o.m 31.juli 2010.
Elen Margrethe Søreide Lie. Kontorsekretær 40% stilling, f.o.m 1.september 2010 og ut
perioden.
Jon Magnar Haugen: Hjemmeside-oppdatering (frivillig)hele perioden.
På grunn av arbeidsbelastningen i sekretariatet, har styreleder også i 2010 hatt to arbeidsdager
pr. uke i sekretariatet.
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”De vises råd”
Er et rådgivende organ bestående av æresmedlemmer og tidligere styreledere, nedsatt for å gi
råd om videreutviklingen av organisasjonen. Rådet har hatt 2 møter i 2010, og rådets
medlemmer har også engasjert seg i andre av NOAs komiteer.
Medlemstall
1.1.99.: 6.761
1.1.00.: 5.617
1.1.01.: 5.357
1.1.02.: 5.379
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

Lokallagsstatus
I 2010 hadde NOA totalt 18 lokallag, hvorav 2 i Oslo. Dette er ett mindre enn forgående år.
NOA ønsker å etablere velfungerende lokallag i Oslo øst og sør kommende periode. Sammen
med Natur og Ungdom har vi studentlag ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap på Ås. NOA har i tillegg lokalkontakter i 4 kommuner uten lokallag.
Oversikt over fungerende leder i lagene og lokalkontaktene trykkes i hver utgave av
medlemsbladet Grevlingen.
Aktive lokallag:
Asker
Bærum
Oslo Vest
Oslo Nord
Universitetet i Oslo (studentlag)
Fet
Lørenskog
Skedsmo
Nannestad/Gjerdrum

Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Ski
Sørum
Ås
UMB-Ås (Studentlag)
Vestby

Verving
Det ble lagt til rette for vervestand på Sognsvann i forbindelse med arrangementet
”Sidesprang” 30.05 og 12.09. NOA hadde også en stand på Markadagen ved
Kobberhaughytta 20.februar 2011. Sekretariatet fanger ellers opp potensielt nye medlemmer
på telefon og e-post, og får nyinnmeldinger via ”Bli medlem!”- skjemaet på hjemmesidene.
Hver måned sendes det ut en oversikt over nye medlemmer. Denne oversikten kommer fra
NNV, og sendes til styret, alle lokallag og kontaktpersoner.
Arbeidsgrupper
NOA har i årsmøteperioden hatt følgende arbeidsgrupper
• Markagruppa
30 medlemmer
• Samferdsel
9 medlemmer
• Grevlingens redaksjon
Frithjof Funder (redaktør), Tom Ekeli (red.ass.)
• Kalenderen
Anna Skog, Berit S. Mørck og Gjermund Andersen.
• Driftsstyre Frønsvollen
Nikolai Norman (leder), Jens Gram, Sigmund
Skeie, Jan Häusler, Kari Feiring? og Laila Holmen
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I tillegg er det opprettet følgende komiteer i forbindelse med 100-årsjubileet i 2014:
•
•
•
•

Bok-komité – forbereder utgivelse av en jubileumsbok
Økonomikomité – jobber for å styrke NOAs økonomi generelt og til jubiléet spesielt
Huskomité – vurderer alternative lokaler til sekreteriatet
Utstillingskomité

Kontoret på Vøienvolden
Vøienvolden fungerer bra for dagens sekretariatsstørrelse, men vi savner plass for å kunne ta
imot aktive som kommer innom for å ta i et tak, samt egnede møtelokaler for mellomstore
møter. Vi ser også behov for gjesteparkering. Personer nedsatt i en egen Huskomite, vurderer
mulighetene for mer egnede lokaler til foreningens 100-årsjubileum i 2014. Tankeren er et
felles hus for grønne organisasjoner i Oslo.
Frønsvollen
Vi har leiekontrakt på Frønsvollen frem til 2011, og NOA har søkt Friluftsetaten, Oslo
kommune, om utvidelse av denne. Dette året er det nedlagt noe færre dugnadstimer enn
forgående år, fordi Frønsvollen i stor grad har blitt det stedet NOA ønsker det skal være;
NOAs møteplass og markasenter for markakultur og eventyrskoger. Mesteparten av
vedlikeholdsarbeidet er sluttført, og både låven og huset er nå i brukbar forfatning. Låvens
informasjonsrom har blitt et trivelig lokale med informasjonstavle, prosjektor, kjøkkenkrok,
langbord og peisovn – her arrangeres møter / seminarer, og her serveres toddy, kaffe og kjeks
til forbipasserende turfolk i helgene. Brannforskriftene tillater 9 overnattingsgjester i
hovedhuset og det samme antall på låven.
Det er etablert en dugnadsgruppe, hage- og kulturlandskapsgruppe og en energigruppe
tilknyttet Frønsvollen. Gruppene er i oppstartsfasen, og har god plass til flere deltagere!
Driftsstyret sitter uforandret? Det har vært avholdt ? driftsstyremøter. NOA kontoret svarer på
henvendelser tilknyttet leie og bruk av Frønsvollen, koordinerer booking, og legger ut
informasjon om Frønsvollen på hjemmesiden, i Grevlingen og i NOAs Ark.
Tradisjonen tro ble det arrangert sommerfest med god stemning på Frønsvollen 17.juni.
Grevlingen – NOAs medlemsblad
Bladet utkommer fire ganger i året, og trykkes på miljøvennlig papir hos IT grafisk i Oslo.
Hvert hefte er på 16 sider. For et fylkeslag som NOA med 18 lokallag tilsluttet og en serie
med kontaktpersoner i øvrige områder, er det viktig at bladet avspeiler det vesentligste av
NOAs saksområder, og blir et talerør for lokallagene og for faggruppene. Grevlingen fungerer
etter hensikten, men det er fremmet ønske om mer bruk av bilder i bladet. Dette vil
redaksjonen forsøke å etterkomme i tiden fremover.
Pr. februar 2011 er opplaget på 5600 blader. NOA oppfordrer nå studenter og andre
medlemmer til å bestille e-abonnement av Grevlingen. Dette for å spare papir,
distribusjonskostnader, samt forenkle utsendelsen.
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Det er utgitt fire utgaver av Grevlingen i perioden med følgende hovedartikler:
1/2010: Naturbetinget livskvalitet på Frønsvolen
2/2010: Høyesterett styrker miljøkrav!
3/2010: Det enkle friluftslivet
4/2010: Pressen priser NOA!
1/2011: Det er helse i hver fottur…
Grevlingen har dekket aktuelle nyheter om NOA og aktuelle saker innenfor NOAs arbeidsfelt,
samt formidlet artikler med innhold fra jussens og økofilosofiske verden. Ellers inneholder
Grevlingen stemningsartikler, bokspalte og petiter.
Redaksjon: Frithjof Funder, redaktør, Tom Ekeli, redaksjonssekretær. I tillegg medvirker
styreleder og daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark - NOAs nyhetsbrev
NOAs Ark kom ut 5 nummer i perioden mars 2010 – mars 2011. Vi har nå 1514 medlemmer
på adresselisten. NOAs Ark kan også lese på hjemmesiden vår.
Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 19. gang, med et opplag på 2000 eksemplarer. Bildene
i kalenderen er tatt av Øivind Grimmer, Erik Unneberg og Gjermund Andersen.
Tekstene på baksiden beskriver små og store turer i terreng med stor opplevelsesverdi.
• Natursti / vegetasjonskartene ble ferdigstilt i løpet av 2010, og teller nå 18 kart totalt.
• Eventyrbrosjyrer med kart i bakpermen er ferdigstilt for 9 områder, hvorav 7 er
trykket
Hjemmeside
NOA har i 2010 hatt fokus på å holde hjemmesiden mer oppdatert, og har i stor grad lykkes
med dette. Jon Magnar Haugen har vært svært behjelpelig i denne innsatsen. I 2011 får NOA
nytt utseende på sine nettsider. NNV har gått til innkjøp av nytt publiseringsverktøy,
Corepublish, for lettere å kunne lage gode nettsider. Alle lokallag og fylkeslag skal over på
denne nye plattformen. Mange har lagt om allerede, og NOAs nye nettsider ventes i drift
innen påsken 2011. Det er et klart mål at nettsidene til en hver tid skal være oppdatert i tiden
som kommer.
NOAs arkiv
Arkiv og fakturaprogram fungerer utmerket – og skal nå oppdateres i en nyere versjon. Ketil
Heyerdahl er mannen bak programmet, og NOA er svært takknemlig for jobben han gjør. I
løpet av kommende periode skal flere av kontorets maskiner få programmet installert slik at
frivillige kan hjelpe til med arkiveringsarbeid. Vi har startet arbeidet med å arkivere NOAs
lange og stolte historie - innholdsfortegnelse og stikkord digitaliseres, slik at dokumentene
lettere blir søkbare. Dette er spesielt viktig å få på plass i forkant av 100-årsjubileumet i 2014.
På sikt skal en stor del av NOAs dokumenter sendes til statsarkivet.
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AKTIVITETER
Vårskitur i Trillemarka
I strålende sol og på gnistrende føre fikk 14 av NOAs medlemmer en uforglemmelig
opplevelse av Trillemarkas urskogsnære partier. ledet an av Harald Baardseth fra
Naturvernforbundet i Buskerud og NOAs Gjermund Andersen gikk ferden til Vardefjell,
områdets høyeste topp og de mest uberørte delene av området øst for denne.
Inspirasjonsseminar
I samarbeid med Norges Naturvernforbund, arrangerte NOA seminar om de viktigste
miljølovene; Naturmangfoldloven, Miljøinformasjonsloven, Plan- og Bygningsloven og
Markaloven på Frønsvollen, helgen 28.-29.august. Deltakere var aktive medlemmer fra
lokallag og arbeidsgrupper
”Sidesprang”
NOA tilbyr turgåere en annerledes opplevelse på vei hjem fra Marka. Turfolket lokkes vekk
fra veien, og geleides langs merket sti gjennom eventyrskog frem til bålkos, kaffe, kjeks og
Markagruppas klare tale vedrørende eventyrskogens verdier. o truslene mot disse. Det ble
arrangert to ”sidesprang” i 2010; ved store Åklungen 30.05 og 12.09.
Vandringer i forbindelse med FNs Biomangfoldår
11.05. Tema: ”Biologisk vandring langs Ljanselva” ved Ida Hvoslef fra Oslo Elveforum
01.06: Tema: ”Biologisk mangfold på Osloøyene”, ved Kristina Bjureke fra Naturhistorisk
museum. Hovedøya og Gressholmen ble bevandret.
15.06: Tema: ”Biologisk mangfold på Bygdøy”, turleder professor Klaus Høiland, UiO.
22.08: Tema: ”Biologisk mangfold i kulturlandskapet”, turleder Hanne Sickel
Onsdagsforum
NOA tok i 2010 opp igjen tradisjonen med foredragskvelder knyttet til aktuelle temaer
innenfor NOAs fagfelt og arbeidsområde. Engasjerte og dyktige forelesere legger grunnlaget
for økt innsikt og varme debatter. Onsdagsforumene er populære, og skal videreføres
kommende periode.
De to første møtene ble avholdt i Potetkjelleren på Vøienvolden. Pga stor pågang ble de tre
neste møtene lagt til et møterom i Forskningsparken.
Onsdagsforumprogrammet i perioden mars 2010 – mars 2011 så slik ut:
14.april: ”Utbygging og opprusting av T-banen”. Byrådsleder Stian Berger Røsland og
plansjef i Ruter, Halvor Jutulstad
26.mai: ”Bevaring av naturmangfold – hva er de største utfordringene?” Professor Sigmund
Hågvar, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
9.juni: ”Løsninger på klimautfordringer, også om skogens betydning”. Professor Jørgen
Randers, BI
10.november: ”Allemannsretten; noen myter – mange nyheter”. Stipendiat Marianne Reusch,
Universitet i Oslo
24.november: ”Friluftsliv, natur og folkehelse. Hva kan friluftsliv og naturvern bidra med i
dagens helse-Norge?”. Professor Gunnar Breivik, Norges Idrettshøyskole
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8.desember: ”Arealbruk og samferdsel – hvordan spare Marka og matjord, skape grønne
bomiljøer, og samtidig redusere utslippene?” Seniorrådgiver Terje Kaldager,
Miljøverndepartementet
23.mars 2011: ”Hvordan avsløre lokale giftfyllinger?” Harald Baardseth, styreleder i
Naturvernforbundet i Buskerud
Lesesirkel
NOA ønsket høsten 2010 å etablere en møteplass for leseglade og samfunnsengasjerte
medlemmer. 7 medlemmer deltok på det første møtet i lesesirkelen rundt boka ”Nytt klima”
av Arne Johan Vetlesen. Tanken var at lesesirkelen skulle ha 3-4 møter også i 2011, men dette
har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre pga manglende kapasitet. Vi håper å kunne
gjenoppta lesesirkelen høsten 2011.
Åpning av biomangfoldåret
NOA deltok med stand ved åpningen av FNs biomangfoldår på Tøyen 20. mai.
Innlegg på åpent møte om Bymarka i Trondheim
Gjermund Andersen var invitert som hovedinnleder på et seminar om bymarkforvaltning i
regi av Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag i april.
Foredrag på Nordisk Park- og Friluftskongress 2010
Gjermund Andersen holdt foredrag om Eventyrskogene på kongressen i juni.
Markadagen på Kobberhaughytta
Sigmund Skeie og Jens Gram presenterte NOAs eventyrskoger på Markadagen i februar 2011,
på samme måte som året før. Meget vellykket arrangement, med mange deltakere og svært
positive tilbakemeldinger.
Foredrag/demonstrasjon av eventyrskog for forskere fra EU
Bjørn Faafeng demonstrerte eventyrskog og verdier i eventysrskog for en forskere fra EUprogrammet POLICYMIX i mai.
Innlegg om Byøkologisk Program for Miljø- og samferdselskomiteen
Gjermund Andersen innledet om NOAs syn på, og ønsker for, byøkologisk program og
kommuneplan for den blågrønne strukturen i Oslo for bystyrets miljø- og samferdselskomité i
september.
Innlegg om miljølovene og skogbruk for fylkesskogetaten
Gjermund Andersen innledet om hvilke føringer NOA mener følger av naturmangfoldloven,
markaloven og miljøinformasjonsloven i forhold til skogbruket i Marka for en samling for
skogoppsynet i Markakommunene i november.
Innlegg på MDs Markaseminar
Gjermund Andersen innledet om NOAs syn på erfaringene med Markaloven på et seminar
arrangert av Miljøverndepartementet i november.
Forelesning på Høgskolen i Nord-Trøndelag
Gjermund Andersen holdt forelesning om skog og skogbruk på Høgskolen i Nord-Trøndelag i
november

-7-

Årsberetning 2010

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2010, ble 513 321 kr. Fra og med 2010 har NNV
tatt en ny utbetalingsrutine i bruk, utbetalingene skal baseres på antall medlemmer per 30.09.
hvert år.
Økonomisk støtte
I 2010 har NOA mottatt 198 000 kr i driftsstøtte fra Oslo kommune, 90 000 kr fra Akershus
fylkeskommune og 29 000 kr i driftstilskudd fra Naturvernforbundet sentralt. Av disse var
20 000 kr aktivitetstilskudd til Frønsvollen og 9 000 kr driftstilskudd. I tillegg har Oslo
kommune gitt 15 000 kr i driftsstøtte til Frønsvollen.
Gaver
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2010. Totalt ga disse ca 27 910 kr i inntekt,
noe som gir oss motivasjon for videre arbeid. I tillegg ble vi tilgodesett med 35 032 kr i
Grasrotandel fra Norsk Tipping.
NOA har fra stiftelsen Biofokus mottatt en stor kartplotter til bruk i vårt arbeide med
eventyrskogene og ”Samlet Plan for Marka”.
MVA-kompensasjon
Fra og med 2009 kan det søkes om refusjon av MVA. NOA tilfredsstiller kriteriene for MVArefusjon. For 2009 utgjør dette 48 815 kr.
Prosjektstøtte
NOA har i løpet av 2010 mottatt 447 330 kr i støtte til prosjekter, i tillegg til tidligere avsatte
242 153 kr. Flere av prosjektene er ferdigstillet i 2010 og det er inntektsført 90 401 kr fra
avsluttede prosjekter. For prosjekter som videreføres til 2011 er det avsatt 405 352 kr
Økonomisk utvikling
Etter et underskudd på over 100 000 kr i 2009 var det budsjettert med et mindre underskudd
på 5 000 i 2010. Resultatet ble et underskudd på 1371 kr. Det medfører at NOA har tilnærmet
uendret egenkapital på kr. 284 000 kr. Dette tilsvarer ca 3 måneders normal drift når
prosjekter holdes utenfor.
I 2010 var det en stor svikt i forhold til budsjett på salg av kalender og nytegning av
medlemmer. Dette ble oppveid av lavere personalkostnader og inntekter på avsluttede
prosjekter.
NOA mottar økonomisk støtte øremerket til en rekke prosjekter og per 31.12.2010 utgjorde
dette 405 352 kr. NOA kan ikke benytte disse pengene til andre formål før evt. prosjektet er
avsluttet. Men disse pengene bidrar til at NOA generelt har en god likviditet.
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NÆRMILJØ
Ekeberg by- og skulpturpark
Planene om å omgjøre Ekebergskogen til en skulpturpark har vært en av foreningens mest
omfattende saker i 2010. To runder med høringsuttaleleser og et omfattende påvirkningsarbeid er nedlagt for å redusere planene, slik at skulpturene tilpasses naturen og ikke omvendt.
NOA s posisjon er at vi kan akseptere en del skulpturer nedenfor Ekebergrestauranten, men vi
går mot gondolbane og nye veier i skogen, som er kjøpt inn av kommunen til rekreasjonsformål for allmennheten allerede i 1889. NOAs saksbehandler, Marit Bache, har gjort en stor
innsats i saken.
Øyene i Indre Oslofjord
Statsbyggs planer om salg av festetomter og kommunens arbeid med reguleringsplan for
Lindøya, Bleikøya og Nakholmen er en av de vanskeligste sakene i året 2010. Øyene eies av
Staten og er regulert til friluftsliv. Både salget av hyttetomtene og reguleringsplanen vil
medføre en økt privatisering og tap av viktig rekreasjonsareale for allmennheten generelt, og
alle de nye innbyggerne i Bjørvika spesielt. NOA har uttalt seg i to runder til reguleringsforslag og søkt å påvirke salget av tomter gjennom møter med Statsbygg og byantikvar, og
henvendelser til politiske myndigheter.
Tryvann Vinterpark – utbygging i Tryvannsåsen
Den private utbyggeren lykkes med sin strategi om å framføre et ultimatum: Alt, eller ingen
utbygging av skianlegget. Politikerne lovet for mye i sluttbehandlingen av Markaloven, slik at
det ble vanskelig å sette foten ned for gigantutbyggingen. NOA har støttet vårt lokallag i Oslo
Vest så langt det har vært mulig i arbeidet, og oppnådde en del mindre justeringer av planene,
bl.a. beskyttelse av et myrområde på toppen av Tryvannshøgda, nektelse av restaurant og
sikring av skiløypa fra Bogstad til Tryvann. NOA og lokallaget har foreslått at det reises en
markering av stedet for det første Tryvannstårnet, som ble gitt som gave til befolkningen i
Kristiania kommune av Thomas Heftye i 1886.
Utvikling av Marikollen i Rælingen
NOA støttet deler av planene for en utvikling av idrettsanlegget i Rælingen, men gikk mot
utvikling av en langrennsarena i en liten, men svært verdifull eventyrskog rett utenfor
skoleporten til ungdomsskolen. Skogeieren har drevet forsiktig plukkhogst av området og har
ønsker om å fortsette en slik skjøtsel. Langrennsløypene er planlagt konsentrert nettopp
innenfor området med eventyrskog. NOA har fremmet verneforslag for eventyrskogen.
Utvikling av Varingskollen i Nittedal
NOA har ikke motsatt seg en utvikling av alpinanlegget i Varingskollen, men støtter krav fra
antikvariske myndigheter om en begrensning ned mot et historisk veifar. NOA har også
fremmet forslag om at området – særlig det visuelt utsatte toppområdet - tas inn i Marka.
Nordseterskogen
Grønne lunger i byggesonen ansees som ”fritt vilt” til utbygging il offentlige formål, til tross
for at de er regulert til friområde. Dette medfører en stor utfordring for NOA i form av å følge
med på planer og vedtak. Eller som i Nordseterskogen, der naboer reagerte på planene og
varslet NOA. Protest mot utbyggingen og avisoppslag ga resultater denne gangen, men
problemet flyttes antageligvis til en annen lunge, der forsvaret er svakere. NOAs gode
medhjelper i saken har vært Kristine Høgseth.

-9-

Årsberetning 2010

Bevaring av trær i byggesonen
Også i 2010 har NOA hatt svært mange henvendelser om felling av trær i bymiljøet. Det
dreier seg om felling av offentlige trær, trær på naboeiendommer og trær i sameier. Det
framkommer tydeligere og tydeligere at bytrærne er uten nødvendig rettsvern. Riktignok er to
rettssaker NOA har vært involvert i gitt tre-eierne medhold mot naboer som krever trærne
fredet, men generelt er det fritt fram å fjerne trær, selv om de er viktige for bymiljøet og for
menneskers og steders identitet.
Huken: Seier og fortsatt kamp
Bystyret vedtok 3.11. å si nei til utvidelse av Huken pukkverk innover i Marka. Dermed er
sluttstrek satt for en lang kamp. NOA gratulerer aksjonsgruppa! Samtidig gir ikke ledelsen for
Oslo Vei seg, og vil kompensere bortfallet av nye arealer med å gå dypere ned i det
eksisterende pukkverket, og på den måten opprettholde den vanskelige trafikk- og
miljøsituasjonen i området. NOA støtter aksjonsgruppa også i det videre arbeidet.
Bevaring av naturlig bergvegg på Grorud
NOA har støttet lokale naturvernere i kampen for å bevare en naturlig bergvegg i
Bergensveien på Grorud. Slett planarbeid fra kommunen medfører veibygging under
bergveggen, som derved må rassikres.
Inngrep i Lysakerelvas unike natur
Oslo og Bærum kommune har i sommer foretatt meget store inngrep langs Lysakerelva for å
få ram en turvei med universell tilgjengelighet. Området som er internasjonalt verneverdig, er
påført store skader. NOA har prøvd å gripe fatt i saken, men Friluftsetaten, som er utbygger,
viser en helt annen vilje til åpenhet og samarbeid enn de gjør i skogsakene. Skogutvalget i
Naturvernforbundet har tatt med Lysakerelva i rapporten ”Unike skoger” – de aller mest
verneverdige skogene i Norge.
Rv 22 i Fet
Lokallaget i Fet har gjennom mange år stått på skansen for å forsvare naturverdiene i Nordre
Øyeren naturreservat og ellers i kommunen. Og det mangler ikke saker å bryne seg på: Planer
om å legge 4-felts motorvei gjennom et reservat, som også er ett av Norges bidrag til Ramsaravtalen om våtmark, krever dyktige forsvarere. Og det har vi i lokallaget, som har latt seg
høre, protestert, anket på vedtak, stilt krav til erstatningsareal og foreslått alternativ løsning av
transportbehovet. De har benyttet Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven,
Offentlighetsloven og Miljøinformasjonsloven i arbeidet. I det hele en forbilledlig innsats, og
for NOA en fornøyelse å kunne få lov å bidra til.

KULTURLANDSKAP
”Bygdøy kongsgård og folkepark”
NOA har i brev til Miljøverndepartementet gitt sterk støtte til Riksantikvarens fredningsplan
for Bygdøy og Folkemuseets planer for bruk av området, som i store trekk er i samsvar med
NOAs og Norsk Botanisk Forenings verneforslag fra 2004. Fredningsplanen sikrer de
botaniske verdiene på Dronningberget og på Hengsåsen og med Folkemuseets museale drift
av jordbukslandskapet og med en opplevelsesbetinget skjøtsel av Kongeskogen, vil Karl
Johans kongstanke om en folkepark være vel ivaretatt, og en snart etthundre-årig kampsak for
NOA forhåpentligvis være ført til veis ende.
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Kulturlandskapet på Frønsvollen
Arbeidet med å restaurere beitene på Frønsvollen har fortsatt i 2010. Rydding av trær og
busker, i kombinasjon med beitende kuer gjør underverker. Kommunen er svært fornøyd med
NOAs innsats og har betalt ut en liten påskjønnelse for innsatsen.
Tanumplatået
NOA har i 2010 fremmet forslag om å innlemme Tanumplatået i Marka og hatt kontakt med
diverse myndigheter for å motivere til nasjonalt vern av området.
Stubberud skogpark
Etter initiativ fra lokallaget i Bærum har det vært to befaringer i skogparken for å se på
forvaltningen. To hovedproblemer trer tydelig fram: For lite skjøtsel i den yttre delen av
området, som medfører en gjengroing, og for stor påvirkning i den delen av området som skal
få utvikle seg fritt. Sammen med lokallaget vil NOA arbeide videre med saken overfor
kommunen og brukere av området.

AREAL OG SAMFERDSEL
Samferdselsgruppe
NOAs samferdselsgruppe har gjenopptatt arbeidet etter noe tids pause. Det er arbeidet med å
forberede et politisk møte i forkant av kommunevalget, for å sette søkelyset på om Oslo skal
løse sine transportutfordringer kollektivt eller gjennom økt veiutbygging.
Overordnet strategi for NOAs areal- og samferdselsarbeid
Bernt Bull har for styret utarbeidet et notat om overordnete prinsipper for areal- og samferdselspolitikken til NOA. Med en enorm vekst i antall innbyggere kreves det aktive grep innen
arealplanleggingen for at byen både skal være effektiv, miljøvennlig og ikke minst menneskevennlig. Viktige grep vil uansett være konsentrasjon av bebyggelse i knutepunkt for å minimere transportbehovet og arealforbruket. Utfordringen blir hvor disse knutepunktene bør ligge
og hvordan gjøre dem til gode steder å bo. Notatet vil danne et grunnlag når foreningen skal
uttale seg om samordnet arealplan for Oslo og Akershus i løpet av våren 2011.

MARKA
NOA seiret i Høyesterett
Etter 5 års arbeid med å få tak i data om de gamle skogene på Løvenskiolds eiendom, vant
NOA den siste og avgjørende runden i Høyesterett. Vi fikk medhold på alle punkter, og
saksomkostninger på kjøpet. Etter flere uker mottok vi informasjon fra Løvenskiold, ikke som
elektroniske filer – som kunne tas ut ved et håndgrep – men som et kart i Googlemap med
symboler for hver gammelskog. Etter flere måneders teknisk utprøving og etterprøving av
informasjonen i felt, så vi oss nødt til å klage, og be om å få ut grunnlagsdataene. Matererialet
vi fikk utlevert var fullt av feil og var svært unøyaktig. Når vi vet at det grunnlaget
Løvenskiold besitter er vesentlig mer nøyaktig, er det et brudd med dommen å levere ut data
som bevisst er gjort dårligere enn originaldataene. Saken blir fulgt opp i tiden som kommer.
Flaviuspisen for 2010
For innsatsen med å gjøre miljøinformasjon tilgjengelig i saken mot Løvenskiold, fikk NOA
Norsk Presseforbunds åpenhetspris, Flaviusprisen, for 2010.
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Markagruppa
Gruppa har hatt 9 møter i perioden. Følgende hovedsaker har stått i fokus i 2010:
•

•
•

•

Strategi for Markaarbeidet. Gruppa har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet
med Markasaken, der vern av de siste gammelskogene/eventyrskogene har en høy
prioritet
Organisering i prosjekter. Etter initiativ fra Øivind Grimmer har gruppa strukturert
arbeidet i mer avgrensede og tidfestede prosjekter
Vern av Eventyrskog. Arbeidet med å fastsette rutiner for verneprosesser etter
Markaloven er under utarbeidelse. NOA bidrar med erfaringer og konkrete
verneforslag
”Samlet Plan for Marka”. Markagruppa samler sammen all tilgjengelig informasjon
om verdier for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt om inngrep og ødeleggelse
av verdiene med sikte på å lage grunnlagskart for en samlet planlegging for ulike
formål i Marka

Markagruppas prosjekter
NOAs Markagruppe har delt opp arbeidet i avgrensede prosjekter med egen framdrift og
ansvar fordelt på gruppas aktive. I 2010/2011 har det vært arbeidet med følgende
delprosjekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markastrategi
NOA på sosiale medier
Gamle gårdsveier i midtre Nordmarka
"Levende Skog" i Marka
Løvenskiolds forvaltning av Nordmarka
Kulturvern i Marka
Eventyrskogdokumentasjon
Videogruppen
Oslomarka.no
Geocaching i Eventyrskogene
Mediedekning for NOA

Møte med statssekretær i MD, Heidi Sørensen
NOA hadde i september møte med statssekretæren i MD om forvaltningen av Marka. På
møtet tok vi opp behovet for grenseutvidelser, for vern av de siste gammelskogene/ eventyrskogene og for en samlet planlegging for bruk og vern av Marka i praksis. Særlig pekte vi på
behovet for å få en ny forskrift for skogbruket, som tar inn i seg de nye målsettingene og
kravene i Markaloven, og for et kartleggingsarbeid som samler all informasjon om verneverdier for biologisk mangfold, naturopplevelse, friluftsliv og kulturvern – som basis for hvor
inngrep kan tillates og for å beholde større områder uten store tekniske og skogbruksmessige
inngrep.
Innspill vedr. etablering av et Markaråd
NOA har sendt inn synspunkter på opprettelse av et råd, basert på egne erfaringer fra det
forrige Markarådet, som ikke hadde noen positiv effekt på Markaforvaltningen, og derfor ble
lagt ned. Rådet må etter NOAs syn være av begrenset størrelse og i hovedsak ha en
informasjons- og debattfunksjon.
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Forslag til utvideler av Markagrensa
NOA har i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslått at Marka utvides på følgende
steder: Tanumplatået, Hvalpåsen-Krokskogstupene i Hole, Stubdal, Lamannshaugen –
Ballangrudkollen, Bislingen, området rundt Rinilhaugen naturreservat, Varigskollen,
Linfåningshøgda, Bånkallia, utvidelse av Østmarka mot Øyeren i Enebakk, Svartskog og
Follomarka. På et møte med de berørte kommunene i regi av MD forsvarte NOA forslagene,
som i stor grad har fått Fylkesmannens støtte.
Politiske føringer for vernearbeidet
På et møte om erfaringene med Markaloven, arrangert av MD i november, gjentok
statssekretæren nok en gang at vernehjemmelen i § 11 i Markaloven skulle være
”eventyrskogparagrafen”, en slags plaster på såret for at skogbruket ikke ble underlagt
Markaloven. Hun sa også at eventyrskogområder som egnet for vern etter
Naturmangfoldloven skulle vernes etter denne. NOA applauderte disse synspunktene, og stilte
flere spørsmål om ivaretakelse av skogens opplevelsesverdier.
FMOAs arbeid med vern etter Markaloven
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som har fått ansvaret for oppfølging av Markaloven i hele
Marka, har igangsatt arbeid med å kartlegge egnede områder for vern etter lovens § 11. I
tillegg til de 12 områdene NOA spilte inn i 2009, har NOA spilt inn resten av de registrerte
eventyrskogene, fordelt på to grupper: de med ”terningkast” 1-3 som en gruppe, og de med
”terningkast” 4-6 som en annen.. En sammenstilling viser at 20 av NOAs registrerte eventyrskogområder allerede er sikret gjennom ”frivillig vern” eller administrativt vern i kommuneskogene, at ca 50 områder gjenstår som 1. prioritet og ca 40 områder som annen prioritet i
vernesammenheng. I oversendelsesbrevet påpekte vi sterkt behovet for midlertidig vern mot
inngrep under verneprosessen. 31 områder er allerede sikret gjennom administrativt vern.
Vern av eventyrskog ved Marikollen i Rælingen
NOA har i samarbeid med grunneieren foreslått et område med eventyrskog helt i
Markagrensa ved Marikollen vernet etter Markaloven. Fylkesmannen har avvist forslaget
fordi skogen etter deres mening ikke holdt eventyrskogkvalitet. Denne vurderingen er NOA
uenig i, og saken vil bli fulgt videre opp.
NINAs arbeid med registreringsmetodikk for eventyrskoger
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), som er ansvarlig for vernearbeidet etter
Markaloven, ønsker et mest mulig objektivt registreringsverktøy for å finne fram til egnede
eventyrskoger. Til å utvikle en slik metode har de gitt et oppdrag til NINA, som har utviklet et
strengt matematisk opplegg for registreringen. Opplegget ble møtt med skarp kritikk fra
mange hold, og ble sendt tilbake for en bearbeiding. Fra NOAs side har vi hevdet at det
registreringsopplegget vi utarbeidet i forbindelse med vår verneplan 1 for eventyrskoger på en
bedre måte fanger opp eventyrskogverdiene. Saken er ikke avgjort.
Ødeleggelse av Øskjevallsbrenna – krav om midlertidig vern”
NOA har i brev til MD fremmet spesielt krav om midlertidig vern av Øskjevallsbrenna, der
Viken skog har organisert omfattende og ødeleggende hogster innenfor NOAs verneforslag.
Imidlertid er rutinene etter Markaloven ikke innarbeidet ennå, så skogbruket fikk frie hender
til ødeleggelseshogstene uten innblanding fra miljømyndighetene. Og klager på hogstene ble
avvist av skogoppsynet, som primært arbeider for næringsmessig bruk av skogen. NOA
takker Øivind Grimmer for stor innsats for å søke å avverge inngrepene og dokumentere
illgjerningene (se Grevlingen nr 1/11).
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Flere ødeleggelser av eventyrskog
På slutten av arbeidsåret framkom det gjennom befaringer at en rekke områder på Krokskogen
og i Vestmarka er rasert av skogbruk og derved har mistet sin eventyrskog-verdi. For svært
mange av hogstene har Viken skogeierforening stått som søker og utførende entreprenør.
Eventyrskoger vernet – og flere er på gang!
Ravndalen i Romeriksåsene og Slattumsrøa (Lusevasan) i Lillomarka er vernet, etter
forutgående forslag og motstand mot hogst fra NOAs side. Det arbeides også med
verneforslag for Pershusfjell og Gaupesteinsåsen. Viktige områder sikres, som direkte følge
av NOAs og lokale naturverneres innsats.
Geocacher i eventyrskogene
NOA er i ferd med å hive seg på bølgen med moderne orientering. Ved hjelp av GPSmottakere kan man finne fram til tusenvis av poster bar i vårt nærområde. Markagruppa i
NOA er i ferd med å sette ut slike poster i våre 12 verneforslag, og håpet er at vi kan få ut
poster i alle eventyrskogene etter hvert.
Gamle gårdsveier i Marka
Gjennom Jens Grams detektivarbeid på gamle kart over Marka er vi kommet på sporet av en
til nå ganske ukjent opplevelseskvalitet: De gamle gårdsveiene som bandt Markas plasser og
setre sammen før bilens tid. Stikkprøver viser at de fortsatt finnes, der ikke flatehogstene og
store maskiner har most dem til det ugjenkjennelige. Et område i Nordmarka er plukket ut
som forsøksfelt for sporing av gårdsveiene.
Eventyrskogene i Vikipedia
”Eventyrskog” og ”Fairytale forest” er nå definert på Vikipedia. Så er du i tvil, er det bare å
slå opp!
Store naturverdier i eventyrskogene
Gjennom et prosjekt i regi av European Voluntary Service (EVS) gjennomførte NOA et
registreringsprosjekt for naturverdier i eventyrskogene. Gjennom to måneder hadde vi
biologistudenten Sten Svantesson arbeidende hos oss, det meste av tiden med feltarbeid i
eventyrskogene. Ikke uventet: Gammel skog har store opplevelsesverdier – det viste vi fra
eventyrregistreringen – og ikke uventet hadde mange av de samme områdene også store
naturverdier. Rapport er utarbeidet og sendt til grunneier Løvenskiold.
Ny forskrift for skogbruk i Marka
NOA har tatt initiativ til et omfattende innspill til Landbruksdepartementet (LMD) vedr.
Markaforskriften etter skogloven. Dette arbeidet fikk etter hvert OOFs tilslutning, og
sluttproduktet ble sendt inn som et felles forslag fra Markaorganisasjonene.
I forbindelse med Stortingets behandling av Markaloven ble Landbruksdepartementet pålagt å
utarbeide en ny skogbruksforskrift som er i samsvar med Markaloven. Stortinget definerte
formålsparagrafen i loven dit hen at framtidige generasjoner skal ha minst like god tilgang til
naturopplevelse som dagens. S lenge skogbruket slakter de siste gammelskogene og etablerer
industriskog på arealene, mister framtidige generasjoner denne rettigheten. Derfor har NOA
hengt på LMD som en klegg for å få fortgang i arbeidet med forskriften. En rekke brev med
krav om innsyn etter miljøinformasjonsloven er sendt, men er avvist eller ikke besvart av
depoartementet. Etter flere purringer fant NOA å måtte sende saken til Sivilombudsmannen,
som har besluttet å undersøke saken nærmere.
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”Hogstmeldinger etter Markaforskriften og forholdet til nyere lover”
NOA har i forbindelse med klager på hogster i Vestmarka og i Lillomarka utarbeidet et
omfattende notat, der vi går gjennom viktige bestemmelser i naturmangfoldloven, markaloven
og miljøinformasjonsloven vedr. medvirkning og adgang til å tillate hogst i de siste
gammelskogene. Notatet er benyttet som klagegrunnlag i flere saker, hvorav to prinsippsaker
nå har ligget i lang tid uten avgjørelse pga. usikkerhet om hvordan regelverket skal fortolkes.
Klager på hogster og behandlingsmåten av hogster
NOA har påklaget en rekke saker, der gammel skog er godkjent hugget. Fra 2009 ligger en
sak uavklart ved nordre Langvann i Lillomarka, og nye prinsippsaker av året er en godkjent
hogst nord i Ramsåsen i Vestmarka, og en i Småvasslia i Kjekstadmarka. En rekke andre
hogster er påklaget, det samme er forsøk fra skogoppsynet på å slippe unna NOAs
klagevirksomhet.
Ødeleggelse av pilgrimsleden på Krokskogen
I brev til Statens Landbruksforvaltning (SLF) har NOA påpekt ødeleggelse av den gamle
pilegrimsleden over Krokskogen ved Torget seter gjennom brutale kjøreskader etter
skogsdrift. SLF toer sine hender og henviser til skogoppsynet.
Skoglig status i Marka
NOA gjorde i april en henvendelse til Institutt for skog og landskap om en oversikt over status
for skogen i Marka i forhold til resten av landets skoger. Svaret var oppklarende, men ikke
oppløftende: Marka har mye mindre gammel skog enn resten av landet, mindre variert skog
og mye mer overtett planteskog. Med andre ord: Til tross for 30 år med egne miljøforskrifter
for skogbruket i Marka, drives skogen her hardere enn i resten av landet.
”Informasjon om gammelskogen”
Til Landbrukskontorene i Markakommunene sendte NOA brev med forespørsel om kartfestet
oversikt over skog eldre enn 120 år. Resultatet var skralt i første omgang, men saken følges
opp, slik at vi kan få en oversikt over disse mest verdifulle skogene i Marka.
Brosjyre om Markaloven
NOA har fått støtte til å utarbeide en brosjyre om Markaloven fra Konsul Haldor Viriks legat.
Arbeidet er forestått av Helen Svensson, og brosjyren vil bli ferdig våren 2011.
Eventyrskogbrosjyrer
NOA har mottatt midler til å lage litt større brosjyrer om eventyrskogene (kr 250.000,- fra
Sparebankstiftelsen pluss tippemidler og midler fra Akershus fylkeskommune). Til sammen er
nå 9 brosjyrer utarbeidet. Alle disse er trykket i løpet av 2010. Brosjyrene ligger også
tilgjengelig i elektronisk format på NOAs hjemmeside.
Eventyrskogsbrosjyre for Follo
På oppdrag av Bærekraftig Follo er nå 11 eventyrskoger registrert i Follo, og det er laget et
forslag til brosjyre for eventyrskoger i Follomarka. Dette er starten på en videre registrering
av eventyrskoger i Follo - området. I ett av områdene, Ødemørk i Vestby er lokallaget i
Vestby og NOA i ferd med å etablere en demonstrasjonssti for eventyrskoger, finansiert av
Akershus Fylkeskommune. Status?
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Samarbeid med Friluftsetaten i Oslo
NOA har et nært og fortrolig samarbeid med Friluftsetaten om forvaltningen av Osloskogene
og om Frønsvollen, som vi leier av etaten. Etaten og NOA har vært på separate befaringer to
ganger det siste året: Den første til et virvar av kjøreskader i forbindelse med
tynningshogst/plukkhogst i Skjervenmarka, den andre langs NOAs forslag til eventyrskog-sti
fra Frognerseteren via Frønsvollen til Skjennungsstua. I Skjervenmarka konkluderte etaten
med at driften skulle vært stanset før skadene oppsto, og møtte opp med en ny instruks for
hvordan slik saker skulle håndteres for å unngå gjentakelse. NOA på sin side roste
hogstføringen som forbilledlig - det var kjøreskadene som skjemmet arbeidet. Den aktuelle
eventyrskogstien er omsøkt etter Markaloven, og vil forhåpentligvis kunne merkes opp
allerede til våren.

SKOG
NOA har ut fra sin mangeårige erfaring med skogbruket i Marka vært ledende innen
Naturvernforbundet på skogbruk. NOAs Gjermund Andersen er således også leder i
skogutvalget i NNV, og har anledning til å ta seg av en del større skogsaker ved siden av
arbeidet i NOA.
Gampedalen
En av Norges 10 mest verneverdige skoger bli i vinter utsatt for hogst for andre gang på 2 år.
NNV krevet midlertidig vern av området, men DN avslo kravet. Skogutvalget utformet en
meget grundig anke på vedtaket. I bakgrunnen skinner skogeiernes kampstrategi: Går
myndighetene inn med lovfestede virkemiddel bryter de ethvert samarbeid. Og myndighetene
gir etter. Hvor lenge?
Unike skoger – nye registreringer
Med midler fra Finsefondet m.fl. har skogutvalget de siste to årene registrert fjellnære skoger
fra Finnmark i nord til Buskerud i sør. Registreringen har resultert i 20 nye ”unike skoger”,
skoger det ikke finnes maken til, skoger med nasjonal til internasjonal verneverdi.. Det er i
tillegg registrert om lag 100 andre verneverdige skoger. Rapport er under utforming.
Nagoya-krav i Norden
Brev til Riksrevisjonen
Skogutvalget har sluttet seg til et ønske fra flere organisasjoner om at Riksrevisjonen må
foreta en forvaltningsrevisjon av Landbruksdepartementets skogavdeling, og har i den
anledning sendt inn en lang rekke eksempler på slett forvaltning, både fra Oslomarka og ellers
i landet.
Kritikk av ”Frivillig vern”
Skogutvalget har i en rekke sammenhenger kritisert opplegget med ”frivillig vern”:
Hovedproblemet er monopolet skogeierne har skaffet seg til å avgjøre hva som skal fredes og
den manglende medvirkningen – i strid med miljøinformasjonsloven – som disse planene er
underlagt.
”Levende skog” er død
Skogbrukets grønnvaskings-middel nr. 1 gjennom mange år, miljøstandarden ”Levende skog”
avgikk ved døden i fjor, i det samtlige miljøorganisasjoner trakk seg fra videre samarbeid.
Dermed har sertifiseringen av skogprodukter ingen aksept fra miljøbevegelsen.
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Kronikk om skog og klima
Gjermund Andersen hadde en to-siders kronikk om skog og klima i Klassekampen for 14.
april 2010.
Ny bok om norsk urskog
Gjermund Andersen, med hjelp fra skogutvalget, har skrevet kapittelet om skogbruk i en ny
bok om norsk urskog og naturskog som kommer ut i april 2011.
TRN-møte i Stockholm
Gjermund Andersen representerte Naturvernforbundet på Taiga Rescue Networks (TRN)
årsmøte i Stockholm i november.
Nordisk skogmøte på Eiker
Som et resultat av årsmøtet i TRN, ble det arrangert et nordisk skogmøte på Eiker i februar,
for å gå gjennom felles utfordringer.

ANDRE SAKER
H.M. Kongen hedret Markalovens far
Etter anmodning fra NOA, fant HM Kongen å tildele Kongens fortjenestemedalje til Erik
Sture Larre, for dennes store innsats for å sikre Marka for allmennhetens friluftsliv. Særlig
innsatsen for å sikre grensene for Marka ble trukket fram. NOA gratulerer Erik med en
velfortjent påskjønnelse!
Hurdal kommuneplan 2009 – 2024
NOA har avgitt høringsuttalelse til kommuneplanen.
Østlandske Naturvernforening hundre år i 2014
NOA, eller Østlandske Natrvernforening som vi het tidligere, fyller 100 år i 2014. Dette skal
feires, og planleggingen av jubileet er godt i gang. Av større satsinger kan nevnes arbeidet
med å få gitt ut en jubileumsbok, forsøk på å skaff et eget hus for NOA og andre
miljøorganisasjoner i distriktet og en styrking av økonomien.
Togstopp Sandermosen og Stryken
NOA har støttet krav om at stasjonen Sandermosen og Stryken på nytt blir stoppesteder på
Gjøvikbanen, slik at disse populære utgangspunktene for turer i marka kan tas i bruk igjen.
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