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Styrets oppsummering:

2006: MARKALOVEN KOMMER
NOA har over lang tid jobbet for å fremme en egen lov for Oslomarka. Dette langvarige
arbeidet ser nå ut for å føre frem. I Soria-Moria erklæringen lovet regjeringen at det skulle
utarbeides en egen lov for Oslomarka. Det tok sin tid fra regjeringserklæringen til arbeidet ble
igangsatt. NOA har ikke som intensjon å overlate dette viktige arbeidet til politikerne alene.
NOA har derfor opprettet et eget Markalov utvalg som jobber spesifikt med lovarbeidet.
Utvalget ser det som viktig å ikke kun jobbe med Markagrensen men også hvordan Marka
skal se ut innenfor grensen. NOA mener for eksempel at en Markalov må omfatte skogbruket.
NOA har også i denne perioden jobbet med opplevelseskvaliteten i Marka. Arbeidet med
eventyrskogene har her stått sentralt. Det har også i år blitt gjennomført sidesprang for å få
folk bort fra hovedferdselsårene og inn i den flotte eventyrskogen som ofte kun er noen
hundre meter unna, men likevel ukjent for mange.
Det er en økende bekymring blant Oslos innbyggere at det stadig vekk hogges trær innenfor
bygrensen. Trær i bybildet skaper livskvalitet og er viktig for trivsel og helse. Det har blitt
etablert en egen Tregruppe i løpet av dette året som skal jobbe for å bevare trærne i bybildet.
Et særdeles viktig arbeid.
Selv om Trillemarkas mytiske landskap ligger i Buskerud, har kampen for dette fantastiske
området også hatt innflytelse på NOAs arbeid. NOA sitter på noe av den største kompetansen
innen skogvern i Naturvernforbundet og sitter som sekretariat for Naturvernforbundets
skogutvalg. NOA og Gjermund spesielt har nedlagt et betydelig (og imponerende) arbeid i
denne saken. Dette har ført til at noe av kapasiteten på Vøienvolden har blitt begrenset til
tider. Dette er en av hovedgrunnene til at ikke alle målsetningene i det omfattende
arbeidsprogrammet ble oppnådd. Men styret fant det nødvendig at Trillemarka saken ble
prioritert. Håpet er at denne prioriteringen skal redde det siste store, sammenhengende
naturskogområdet i Norge.
NOA har i løpet av dette året utarbeidet en egen verneplan for Svartskog. Arbeidet har blitt
utført av Mariela Memo. Denne planen vil bli lagt fram for miljømyndigheten og er av
betydning også i forbindelse med arbeidet med ny Markalov hvor nye områder kan tas inn.
På samferdselssiden har vært holdt en møteserie hvor prinsipper for NOAs arbeid, krav til
politiske partier og utvikling av et landsiktig prosjekt for å følge opp regionale
samferdselssaker har stått sentralt.
NOAs økonomiske situasjon er anstrengt og det er sterkt behov for å finne løsninger på
hvordan NOA skal kunne få inntekter i tiden framover. Det er viktig at NOA som
organisasjon tenker helhetlig på hvilke prosjekter det er mulig å sette i gang og hvilke andre
alternative former for inntjening NOA kan satse på. Grunnet god økonomisk kontroll og stram
pengebruk har dette året gått kr. 29 729,41 i overskudd.
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Planene om utvidelse av Huken Pukkverk i Lillomarka samt store areal- og
samferdselsproblemer i Groruddalen viser at det er sterkt behov for et lokallag av NOA i den
delen av Oslo. NOA har i inneværende år gjennomført flere forsøk på i få etablert et lokallag i
Groruddalen uten å lykkes. Selv om behovet er der, ser det for tiden ikke ut som det er nok
engasjementet til å få etablert et lokallag.
Styret har gjennomført et utvidet styremøte hvor lokallagene ble invitert til å delta med sine
saker.
Det ser likevel ut til at det er en økende interesse for miljøspørsmål i Oslo og Akershus.
NOAs medlemstall er økende og var ved årsskiftet på 5.722 medlemmer.
NOAs virksomhet drives uten å forurense det ytre miljøet. I løpet av året har det ikke vært
noen langtidsfravær og minimalt med sykefravær.
NOAs vedtak om å aktivt tilstrebe likestilling mellom kjønnene har for dette styret vært fulgt
opp ved at det har vært 4 kvinner og 4 menn. I sekretariatet har det vært en mann og en
kvinne.
Styret vil takke alle aktive i lokallag og arbeidsgrupper som legger ned et enormt arbeid for
natur- og miljøvern i Oslo og Akershus. Mange takk til de som har bidratt med økonomisk
støtte, frivillig innsats og som på andre måter har gitt hjelp og støtte til NOA og miljøet. Takk
til NOAs sekretariat for iherdig innsats i denne perioden. Takk alle sammen og velkommen
igjen til ny innsats i neste periode!
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ORGANISASJON
Årsmøte 2006
NOAs årsmøte for 2005 ble arrangert i konferansesenteret G9, 4. april 2005, med 29
medlemmer til stede. Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2004, og fastsatte
arbeidsprogram og budsjett.
Valget ga følgende styresammensetning:
Leder:

Christian Pedersen

(på valg i 2006)

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anna Skog
Elisabeth Koren
Elin Lerum Boasson
Tommy Reinås

(på valg i 2006)
(på valg i 2006)
(på valg i 2007)
(på valg i 2006, ett år etter eget ønske)

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Øystein Haarklou Johansen (på valg i 2006)
Ingeborg Wessel Finstad
(på valg i 2006)
Anders Ettestøl
(på valg i 2006)

Valgkomitéen fikk følgende sammensetning: Sigmund Skeie, Sidsel Selvik og Finn Roar
Halvorsrud.
Arne Brænden ble gjenvalgt som NOAs revisor.
Etter årsmøtet holdt ”Tre lett rustne herrer” (Jens Gram, Sigmund Skeie og Bjørn Faafeng)
foredrag om Markas siste eventyrskoger.
Styrets arbeid
Styret har hatt 12møter i arbeidsåret. Styrets medlemmer har i tillegg deltatt på en rekke
styremøter i lokallagene, for å styrke kontakten mellom NOA og lokallagene.
Etter eget ønske fratro Elin Lerum Boasson styret fra årsskiftet, for å vie seg til arbeidet i
NNVs sentralstyre. Øystein Haarklou Johansen fratro i september for å reise ut i oppdrag for
Leger uten grenser.
NOA´s sekretariat
Gjermund Andersen, daglig leder i hele perioden
Laila Holmen, 40% (50% fra 15.01.07.), kontorsekretær i hele perioden
Hilde Friis, prosjektmedarbeider.
Jørgen Huse, regnskapsmedarbeider hele perioden
Kontor- og fylkessekretær
Fylkessekretærstillingen som vi har arbeidet for å etablere, har ikke det finansielle grunnlaget
som er nødvendig. Økende medlemstall og evt. eksterne midler er nødvendig, dersom
stillingen skal etableres. Telefonbemanningen fra 8-12 mandag tom torsdag, virker å være
tilfredstillende.
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Medlemstall
1.1.99.: 6.761
1.1.00.: 5.617
1.1.01.: 5.357 (usikkert kildemateriale fra NNV. Tallet er beregnet.)
1.1.02.: 5.379 (usikkert kildemateriale fra NNV. Tallet er beregnet.)
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
Lokallag Groruddalen
Vi har gjort flere forsøk på å opprette et lokallag i Groruddalen. På forsommeren ble det sendt
ut et brev til alle medlemmer i dalen, men det var dessverre liten respons på dette. Markering
mot utvidelse av Huken pukkverk samlet over 100 deltakere, men primært fra lokale
velforeninger o.a. eksisterende organisasjoner i dalen. Vi ønsker sterkt at det kunne etableres
et lokallag der, eventuelt en interessegruppe, da bydelen har mange saker som burde engasjere
beboerne.
Lokallagsstatus
Ved årsskiftet har NOA 11 lokallag i Akershus og 3 i Oslo. Sammen med Natur og Ungdom
har vi studentlag ved Universitetet i Oslo. NOA har i tillegg lokalkontakter i 6 kommuner
uten lokallag. Oversikt over fungerende leder i lagene og lokalkontakter trykkes i hver utgave
av Grevlingen.
Verving
For første gang på mange år har NOA greid å oppfylle budsjettmålet for verving. Sterkt fokus
på miljøsaker i media gir håp om ytterligere resultater i 2007.
En søndag i desember hadde vi stand ved Badedammen på Grorud, hvor det ble delt ut
materiale og fokusert på verving. Vi har i løpet av vinteren laget spesielle innbetalingsgiroer
og plassert ut under vindusviskerne på biler på utfartsparkeringsplasser. I skrivende stund
kjenner vi ikke mye til hvilken respons dette har fått. Det var en stand på Folkemuseet sent på
høsten, der ble det vervet et tjuetalls medlemmer. Hver måned får sekretariatet oversikt over
antall nye medlemmer, tendensen er gledelig oppadgående.
Arbeidsgrupper
NOA har i årsmøteperioden hatt følgende arbeidsgrupper
• Markagruppa (eventyrskog)
Sigmund Skeie (leder)
• Markalovgruppe
Gjermund Andersen
• Grevlingens redaksjon
Tom Ekeli (redaktør), Frithjof Funder (red.ass.)
• Kalender:
Anna Skog og Gjermund Andersen
• Tregruppe
Berit Lind Andersen (koordinator)
• Intrerimstyre Frønsvollen
Jens Gram, Knut Maarud, Nikolai Norman
• Frønsvollenutvalg
Jens Gram, Nikolai Norman, Sigmund Skeie,
Kari Feiring og Laila Holmen
• Areal og samferdsel
Elin Lerum Boasson
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Kontoret på Vøienvolden
Stiftelsen Siste Sjanse (nå BioFokus), flyttet ut fra kontorene hos NOA i desember.
Dette innebærer at vi har fått bedre plass, og at vi har kunnet redusere leiearealet, med kr
35.000 i årlig innsparing. Vi har nå et fungerende møterom og bedre plass til arkivmateriale,
og det vi trenger å ha tilgjengelig.
Vi har fått ny leieavtale med Fortidsminneforeningen. Denne løper til 2012.
Vår ”nye” kopimaskin og printer har åpnet en helt nye verden for oss. Vi har nå mulighet for
å lage mye bedre materiell og presentasjoner enn tidligere. Lokallagene har også begynt å
bruke den til selvkost. I tillegg har Fortidsminneforeningen en avtale om å bruke maskinen.
Fortidsminneforeningen, avd. Oslo / Akershus, har nemlig flyttet sine kontorer fra sentrum til
Vøienvolden. Det betyr en del mer aktivitet her, noe som er svært hyggelig.
Grevlingen
Det er utgitt 4 utgaver av Grevlingen i 2006 med følgende hovedtemaer
1/2006:
Vi trenger en ny Markalov!
2/2006:
Friluftslivets kulturlandskap
3/2006:
Groruddalen og andre utkantstrøk
4/2006:
Friluftsliv – slik vi ønsker det
Redaksjon: Redaktør: Tom Ekeli. Redaksjonssekretær: Fridtjof Funder I tillegg medvirker
daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark
I løpet av høsten ble det etablert et e-post brev til medlemmer vi har e-postadresse til.
Målsettingen var at dette skulle være informasjon mellom utgivelsene av Grevlingen.
I 2006 ble det sendt ut 4 ganger og det er blitt godt mottatt. (Hvis noen ønsker å komme på
adresselisten til arken eller ønsker å reservere seg mot forsendelsen, ta kontakt med oss, så ordner vi det!)

Nye arbeidsgrupper
• Ny tregruppe
Endelig har vi fått etablert en tregruppe! Etter alle henvendelser fra medlemmer og
andre som reagerer med forferdelse på all unødvendig hugging av trær, måtte denne
gruppa komme. På kort sikt ønsker vi å fokusere på hjelp til personer som får spørsmål
om felling av sine trær og kartlegging, langsiktig hvordan vi kan bidra til bedre
bevaring og forvaltning av trær i bykjerne og villastrøk.
•

Frønsvoldenutvalget: Frønsvollen er godt i gang! I løpet av 2006 jobbet et
interrimsstyre med Jens Gram, Knut Maarud og Nikolai Norman med å sette i gang
abeidene på stedet. På et møte i februar 2007 ble det valgt et driftsstyre for stedet,
bestående av Jens Gram, Nikolai Norman, Sigmund Skeie, Kari Feiring og Laila
Holmen

•

Arbeidsgruppe for Markaloven. Arbeidet med Markalov er kommet i gang, og
miljøverndepartementet har nedsatt et rådgivende kontaktutvalg, der Gjermund
representerer NOA, med Jens Gram som vara. Til å støtte arbeidet med loven er
Markagruppa utvidet, slik at også lokallagene inviteres til møter om loven.
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Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 15. gang, med et opplag på 1.500 eksemplarer. Dette
året var kvaliteten bedre på papiret enn året før, slik at inntrykket av bildene ble større.
Men: fremdeles 100% resirkulert papir!
•

Natursti / vegetasjonskartene er videreført og nå foreligger det 7 kart, mens 4-5 andre
er underveis. Kartene legge fortløpende ut på vår hjemmeside.

Hjemmeside
NOAs hjemmesider (www.noa.no) brukes til løpende informasjon om aktiviteter og liknende.
Kapasitetsproblemer er fremdeles bakgrunnen for at siden ikke har vært fullt oppdatert til
enhver tid. Nå har vi endelig et par frivillige som ønsker å bidra, noe som vi håper gir siden
bedre kvalitet og aktualitet.
Det vil i tillegg bli opprettet en egen kampanjeside for vårt arbeid med loven for Oslomarka.
Arbeidet med denne side foreståes av en del av Markagruppas medlemmer.
NOAs arkiv
Lisen Andersen bidrar fremdeles til å holde orden på eldre arkivmateriale og biblioteket. Vi er
svært glade for at hun kommer til oss et par dager i uka! Det papirarkivet hun har ryddet skal
legges inn på data. Dette trenger frivillig hjelp til. Vi har gode rutiner på daglig
korrespondanse og arkivering.

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2006, ble ganske nøyaktig like stor som året før ca 473.000 kroner.
Økonomisk støtte
I 2006 har NOA mottatt 258.000 kroner til driftsstøtte. 183.000 fra Oslo kommune, 50.000 fra
Akershus Fylkeskommune og 25.000 fra Naturvernforbundet sentralt.
Gaver
NOA har mottatt flere gaver fra private giver i 2006 og begynnelsen av 2007. Disse setter oss
i stand til å gjøre en enda større innsats, og er til stor inspirasjon!
Prosjektstøtte
Fra konsul Haldor Viriks legat ble vi tildelt totalt 40.000 kroner til brosjyre for Skogutvalget
og en informasjonsbrosjyre om bymarker. NNV bidro med et aktivitetstilskudd på 8.000 til
arbeidet med Frønsvollen.
NOA har mottatt til sammen kr 480.000 i støtte til prosjekt ”Naturkart”. Summen dekker
arbeidskostnader, kontorhold og andre driftsutgifter. Trykking av kartene kommer i tillegg, og
bekostes av kommunale instanser. Prosjektet vil bli foreløpig sluttført våren 2007, men det tas
sikte på å søke nye midler for 2008.
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Økonomisk utvikling
NOA gikk med et driftsoverskudd på kr. 29 729. Driftsoverskuddet i 2005 var kr 133 064. I
ettertid er det oppdaget en intern posteringsfeil mellom "prosjekt NOA" og prosjektet
vegetasjonskart i 2005 som bidro til et "godt" resultat i 2005. Det var lønnskostnader på kr.
119 218 som var utgiftsført prosjekt vegetasjonskart og følgelig inntekstført på prosjekt NOA.
Dette er rettet opp i 2006 ved at dette beløpet er tilbakeført prosjekt vegetasjonskart. Sett
under ett over 2 år har det ikke betydning for NOAs økonomi eller økonomien i prosjektet,
men driften har vært tilpasset denne ekstraordinære utgiften i dette regnskapsåret.

NÆRMILJØ
Areal- og samferdselsseminar
NOA har arrangert 3 åpne møter for lokallagene om arealbruk og samferdsel. Fokus av å
samordne arbeidet med areal- og samferdselssaker iblant lokallagene i NOA.
Første møte diskuterte prinsippene for NOA arbeid, andre møte formulerte ti krav til
politikerene i Oslo og Akershus fra NOA, mens på siste møte ble det lagt planer fremmot og
etter valget. Arbeidet etter møtet har dreid seg om å skaffe finasiering til en prosjektstilling
som skal følge opp de største areal og samferdselssakene i regionen og lokalagene som jobber
med areal og samferdsel.
USA ambassade på Huseby
Oslo kommune har vedtatt å bygge ny USA-ambasade i grøntområdet Husebyskogen. I januar
2006 ble det levert inn klage på Bystyrevedtaket fra Oslo og Omland Friluftsråd, som ble
støttet av NOA. Til tross for massive protester fra miljøorganisasjoner, naboer og fagfolk,
valgt Fylkesmannen å se bort fra klagen.
For å stanse utbyggingen, har en allianse av velforeninger, aksjonsgruppa og NOA bragt
saken inn for retten, med påstand om at vedtaket må kjennes ugyldig fordi saken feilaktig ikke
ble underlagt en konsekvensanalyse, og fordi det ikke er skaffet fullverdige erstatningsarealer
for de lekeområdene som går tapt. Saken forventes tatt opp høsten 2007.
Fredning av trær
Tregruppa ble etablert mot slutten av 2006. Gruppa har allerede bistått en rekke
enkeltpersoner med råd og dåd i konkrete tresaker. Gruppa har lagt planer for en omfattende
virksomhet i 2007, bl.a. en ”fredningspakke” som skal gi bidrag til personer som ønsker å
bevare trærne sine.
Trefellingssaker
I løpet av 2006 har vi også hatt mange henvendelser vedrørende trær. Sent på året gikk også
en av sakene ”våre” til retten. Det dreide seg om en villaeier som av sin nabo ble bedt om å
felle tre til dels gamle trær. I januar i år kom den gledelige beskjeden med resultatet fra
rettssaken. To store trær blir stående og kun det minste og yngste måtte felles. Dette vil være
en inspirasjon til andre som er involvert i liknende saker.
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Ekebergveien
Samferdselsetaten har kommet med planforslag om oppgradering ev Ekebergveien, fra Sæter
til Ljabru, til full bredde med fortau og sykkelfelt. Vi har hatt kontakt med den lokale
velforeningen som sterkt motsetter seg forslaget. Hvis planene følges vil området stå igjen
nakent og uten trær, i dag er det en grønn gate. I tillegg vil utvidelsen føre til enda større
trafikk, da Ekebergveien allerede i dag brukes til avlastning både for E18 og E6. Det er sent
inn en høringsuttalelse fra NOA som påpeker disse tingene.
Huken
Oslo Vei (kommunalt foretak) har framlagt planer for betydelige utvidelser av pukkverket inn
i Lillomarka, på innsiden av markagrensen. NOA har selvsagt protestert og i tillegg arrangert
demonstrasjon mot planene. Mer enn 100 mennesker møtte opp i et vårens syndeflodsregnskyll. NOA har avgitt høringsuttalelse om planene om konsekvensutredning. NOAs styre
sto på stand i juni påT-banen og samlet underskrifter mot utvidelsen.
Bjørvika
Til planforslaget om Bjørvika sendte NOA inn høringsuttalelse. På bakgrunn av at presset på
indre by og grøntområder over de siste tiårene, må det i Bjørvika som har strandsone og
arealer, skapes en ny bydel som tar vare på elementene som er ”menneskelige”: lys og luft,
grøntarealer, mindre biltrafikk, bedre kollektivmuligheter, prioritet for fotgjengere og enkel
tilgang til sjøen.
Prosjekt ”Naturkart”
NOA igangsatte i mars 2005 prosjektet ”Naturkart”, som fortsetter for fullt. Det er å utarbeide
illustrerte turveiledere for spesielt interessante steder i vårt område. Det er hittil trykket opp
utgaver fra 5 områder og ett som nettversjon. I løpet av våren 2007 vil ytterliger 6 kart være
ferdige for trykking eller annen utgivelse.
Naturkartene skal være hjelpemidler for skoler, frivillige organisasjoner og andre som ønsker
lett tilgjengelig informasjon om interessante steder.

KULTURLANDSKAP
Svartskog
NOA har, i samarbeid med lokallagene i Oppegård og Ås, utarbeidet et forslag om
Landskapsvernområde på Svartskog, fra Hvitebjørn i nord til Breivoll i sør, og avgrenset av
Bunnefjorden i vest og E-6/bebyggelsen på Vinterbro i øst. Det er framskaffet en meget solid
dokumentasjon av områdets natur-, kulrtur- og rekreasjonsverdier. Utkastet er utarbeidet av
Mariella Memo, og er sendt DN og MD.
NOA jobber i tillegg, sammen med de andre Markaorganisasjonene, for at Svartskog på nytt
tas inn i Oslomarka, en beskyttelse området hadde fram til 1986.
Sørkedalen
Oslo kommune vurderer å starte arbeid med en verneplan for Sørkedalen. NOA har gjennom
året deltatt på 2 møter om temaet i regi av Friluftsetaten og Sørkedalen Velforening.
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Tanumplatået
NOA har, i samarbeid med lokallagene i Bærum og Asker og Tanum Vel, startet arbeidet med
et forslag om Landskapsvernområde på Tanumplatået, fra Skuibakken og Jordbru i nord til
Skaugumåsen naturreservat i sør. Arbeidet utføres av Mariella Memo med finansiell støtte fra
arbeidsmarkedsetaten. Forslaget skal etter planen bli ferdig i løpet av høsten 2007.
NOA har sluttet opp om Naturvernforbundet i Bærum og Skui Vels arbeid med å få flyttet
skiskytteraktiviteten fra Jordbru til et interkomunalt anlegg for alle kommunene på vestsiden
av Marka ved Sollihøgda
Vern av Bygdøy
NOA er represenetert ved Gjermund Andersen i en referansegruppe for kommunens arbeid
med en kommunedelplan for hele Kongsgården og Folkemuseets arbeidet med sine planer.
Arbeidet med en egen kommunedelplan blir trolig lagt bort, til fordel for en verneplan etter
kulturvernloven. Dette styrker mulighetene for en langsiktig bevaring, selv om NOA fortsatt
vil arbeide for at enkelte spesielle naturforekomster sikres, selv om dette kommer i konflikt
med kulturminne-/museums-interessene.

MARKA
Markagruppens aktiviteter i 2006
Markagruppen har i 2006 konsentrert arbeidet om eventyrskogene og arbeidet med den
kommende Markaloven. Det er i tillegg arrangert ”sidesprang” fra Skjennungen til
Frønsvollen. Mange av gruppas aktive er også sterkt engasjert i arbeidet med å etablere
Frønsvollen som NOAs senter i Marka.
Lov om om Oslomarka
NOA og de andre Markaorganisasjonenes arbeid for en egen lovhjemmel for sikring av
Marka er kommet viktige skritt nærmere realisering, gjennom at en egen lovhjemmel er
programfestet av den nye regjeringen. Arbeidet har vært i en forberedende fase i hele 2006,
men fra nyttår 2006/2007 har arbeidet kommet i gang for fullt, med et eget rådgivende utvalg
for MDs arbeid med saken. I dette sitter Gjermund Andersen fra NOA, med Jens Gram som
vara. De samme sitter også i OOFs samrådningsorgan for saken.
Det er i perioden holdt 7 lysbildeforedrag om saken eller spesielle sider av saken, bl.a på
OOFs 70-års jubileumskonferanse og for MDs rådgivende utvalg.
NOA og de andre Markaorganisasjonene går inn for en rekke utvidelser av Marka, særlig de
områdene som ble tatt ut av Marka i 1986. I tillegg har NOA fremmet forslag om vern av
”Follomarka” (områder som lokallagene våre i Follo og Bærekraftig Follo har kartfestet) og at
også Hurummarka tas med i Markabegrepet, for å sikre et helhetlig og kvalitetsrikt
rekreasjonsområde for hele befolkningen i distriktet.
NOA har utarbeidet et meget grundig notat om friluftsliv og skogbruk som grunnlag for
Markaorganisasjonenes arbeid med disse sidene av den nye loven. I notatet foretas en grundig
gjennomgang av Markas friluftsverdier, friluftslivets ønsker og behov i forhold til skogbruket,
status for skogbruket i Marka og framlegger et alternativt forvaltningsopplegg. Notatet
fastslår at NOA ikke er mot skog bruk i Marka, men at vi ønsker å være med å bestemme hvor
og hvordan det utføres. det dokumenteres at det ikke er mer enn mellom 10 og 15 % av den
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gamle, mest verdifulle skogen igjen, inkludert det som er innenfor verneområdene. På denne
bakgrunn tas det til orde for at det ikke skal være lov å hugge de siste naturskogene, uten etter
en grundig konsekvensvurdering. Videre tas det til orde for en soneinndeling av Marka mht.
skogbruk.
NOA har utført kartproduksjon både for egne formål og på vegne av OOF i forbindelse med
lovarbeidet. Bl.a. er det utarbeidet oversiktskart og detaljkart over foreslåtte utvidelser av
Markagrensa, tilsvarende for eventyrskogene. Jan Häusler har vært NOA svært behjelpelig i
arbeidet.
I forbindelse med markalovarbeidet har NOA utarbeidet hogststatistikk for Løvenskiolds
hogster i perioden 1994-2000 og 2004-2005. videre har vi under utarbeidelse hogststatistikk
for hele Marka i perioden 2003-2005. Arbeidet er utført av Helen Svensson, Marit Bache og
Sigmund Skeie.
Eventyrskogene
Ved årsskiftet var ca 100 områder registrert. Arbeidet er stort sett fullført i Romeriksåsene,
Lillomarka, Nordmarka og nordre Krokskogen, delvis fullført i Østmarka og det er i 2006
startet opp arbeid i Vestmarka og Sørmarka (Gaupesteinsåsen). Kurs i metodikken er avholdt i
Gaupesteinsmarka, i regi av lokallaget i Ski. Arbeid med kart og brosjyrer har kommet i gang
igjen vinteren 2007, og styret har vedtatt å sette av arbeidskapasitet til å ferdigstille manus til
en bok om opplevelsesverdiene i Marka, der eventyrskogene vil stå sentralt.
Alle eventyrskoger som er registrert innenfor Oslos kommuneskoger er sikret administrativt i
den nye flerbruksplanen som i skrivende stund ligger til behandling i Bystyret.
Miljøinformasjon fra Løvenskiold
NOA henvendte seg til Løvenskiold – Vækerø med forespørsel om miljøinformasjon, vinteren
2005/2006. Svarene vi fikk var lite presise, og inneholdt ikke kartfesting av den
informasjonen vi ba om. Saken følges videre opp i forbindelse med lovarbeidet for Marka.
Ørfiskeveien, Nittedal
Nittedal kommune har vedtatt å bygge ut Ørfiskeveien i Nittedal for å skape lettere tilgang til
Marka. Traséen går i eksisterende sti, og ble derfor påklaget av NOA. Naturinngrepene, fare
for større motorisert ferdsel og unødvendig tilrettelegging er noen av momentene som NOA
påpeker som negative. Veien er nå bygd.
Reguleringsplan for Ringkollen
Fra NOA og Naturvernforbundet i Buskerud ble det i september sendt felles høringsuttalelse i
forbindelse med reguleringsplan for Ringkollen. Planen er omfattende, fra mulighet for større
hytter, tilførsel av elektrisitet, skiskyteranlegg, lysløyper og inngripen i naturområdene. Da
Markaloven er under utarbeidelse, må denne planen etter NOAs mening bero til arbeidet med
loven er fullført. Planene om en skiskytterarena er senere trukket tilbake.
Skytebane Prinsdal
NOA la ut et opprop for skytebanen ut på hjemmesiden i forbindelse med at skytebanen i
Prinsdal skulle flyttes. To alternativer ble utredet; ett langs med E18 og ett ved det idylliske
kulturlandskapet og turveiene ved Myrer gård. Et lokalt pukkverk har senere tilbudt
underjordisk bane for skytterne.
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Områder for idrett i flerbruksplanen for Oslokommunes skoger
Kommuneplanen for idrett og friluftsliv foreligger og NOA støtter bystyrets vedtak av planen
med unntak av omfanget i deler av planen. Dette er
- at Tryvannsområdet må prioriteres for vanlig friluftsliv og naturopplevelser og at flere
nedfarter i Wyllerløypa skrinlegges
- at Linderudkollen idrettsområde etableres, og at en eventuell kunstsnøløype legges i
tilknytning til idrettsanlegget og ikke utenfor. Det forutsettes at vannuttaket til
snøkanonene underlegges en konsekvensutredning omkring vannkilde. Ellers at det stilles
strenge krav for tilrettelegging og istandsetting av terrenget. Regler for drift av snøkanonanlegget bør få egne regler på bakgrunn av støyen som produseres.
- at Grefsenkollen og Trollvann idrettsområde ikke utvides ytterligere og at den østvendte
lia av Grefsenkollen blir bevart for sin naturopplevelse. Trollvann ønskes ikke tappet for
vann til produksjon av kunstsnø.
- At planene for Skullerudområdet aksepteres dersom allmennhetens bruk av stier og løyper
ikke hindres.
Friluftsliv i Lillomarka
Til konsekvensutredningen vedr utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk, ble det laget et
fyldig brev fra NOA. Området omfatter flere av våre registrerte ”eventyrskoger” og 100metersskogene er av spesiell betydning i Groruddalen med sitt store folketall. Faren ved
inngrep som er foreslått, er at vanlige turgåere blir fremmedgjort og mister sin tilknytning til
området.
”Sidesprang” fra Skjennungen til Frønsvollen
Stor aktivitet på registreringsfronten, i flerbruksplanarbeidet i kommuneskogene og med
Markaloven medførte at det kun ble arrangert ett sidesprang i 2006. Årets arrangement ble
prøvd ut i nye omgivelser; fra Skjennungsstua til Frønsvollen. I tillegg til de som gikk den
oppmerkede løypa, kom nesten like mange forbi Frønsvollen på ordinær søndagstur. Tunet på
Frønsvollen var gjort om til informasjonsstand, og det ble servert kaffe, saft og kaker. På
denne måten kom vi i kontakt med, og fikk presentert eventyrskogene og Frønsvollen for flere
hundre mennesker.
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Etter flere års innsats i målsettingsutvalget for kommuneskogene har NOA på nytt fått en
betydelig seier. Den nye målsettingen for kommuneskogene ble vedtatt enstemmig av
bystyret. Dokumentet legger et meget godt grunnlag for en forvaltning av friluftsområder slik
NOA ønsker det. NOA måtte dessverre gi tapt i kampen mot ordinær jakt i kommuneskogene.
Flerbruksplan for kommuneskogene i Oslo
NOA har vært representert i arbeidsutvalget for ny flerbruksplan med Gjermund Andersen
som medlem og Jens Gram som varamedlem. Arbeidet er en oppfølging av mål og
retningslinjene som Bystyret har vedtatt. . En rekke nye områder, bl.a. NOAs eventyrskoger,
er foreslått sikret gjennom administrativt vern. Plukkhogst skal i hovedsak erstatte flatehogst,
og det skal jobbes videre med tynningsprogrammer som muliggjør plukkhogst i framtiden.
Det ble også vedtatt å videreføre oppbyggingen av gammel skog på eiendommen, av hensyn
til opplevelsesmulighetene.
Hogster i Lillomarka
NOA har satt søkelyset på meget store hjulspor ved Vennervann i Lillomarka. NRK-Østafjells
brakte en fyldig reportasje, det samme gjorde ”Groruddalen” og ”Nordre Aker Budstikke”.
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Skiløype Langvassbrenna
Naturvernforbundet i Jevnaker og NOA har protestert mot veibygging/anlegg av skiløype
over Langvassbrenna i Nordmarka. Klagen har medført en klar reprimande til skogeieren
(Jevnaker allmenning) og Skiforeningen for åp ta seg til rette, uten å søke godkjenning.
Skaden er imidlertid skjedd, og løypa har gitt en ny preparert skivei mellom Tverrsjøstallen
og Mosjøen. Vi greide imidlertid å stanse anlegg av en helt ny trasé, som ville gitt påvirkning
av helt nye områder.
Informasjonsplakater for verneområder i Buskerud
NOA fikk i 2005 kr 100.000 til utarbeidelse av manus til fire informasjonsplakater i
Buskeruds del av Marka. På grunn av prosjektlederens fratreden har prosjektet blitt stående i
stampe.
Frønsvolden
Våren 2006 fikk vi leiekontrakt for Frønsvollen fra 2006 til 2011.
I løpet av året har det vært flere dugnader og stedet begynner virkelig å ta form. Det er utført
omfattende arbeider inne i hovedhuset og på låven. Ute er det foretatt opprydding og hogst
rundt på vollen. Antallet dugnadstimer er ikke kjent i skrivende stund, men det er formidabelt!
I januar 2007 ble det konstituert et driftsstyre. Det er også opprettet undergrupper med hver
sin ansvarlige:
Jordbruksgruppe
- Helèn Svensson
Energigruppe
- Nikolai Norman
Kulturlandskap og dyr
- Jens Gram
Vedlikehold
- Sigmund Skeie
Kommunikasjon
- Laila Holmen
Forsommeren 2007 vil det være formell åpning, og husdyrene kommer i første halvdel av
juni. Det er flere sengeplasser på stedet og hittil har det vært noen overnattinger.
OOFs jubileumskonferanse 2006
Gjermund Andersen innledet om tilrettelegging og idrett i Markas randsoner på OOFs 70-års
jubileumskonferanse på Voksenkollen.
Kunstsnøproduksjon på Solemskogen
NOAs og Solemskogens Vel sin innsats mot etablering av ”verdens lengste kunstsnø-løype” i
en rundsløyfe fra Solemskogen, inn i Lillomarkas hjerte og ut via Linnerudkollen, er kronet
med seier. Idrettsetaten går inn for at kunstsnøløypene konsentreres i området rundt
Linnerudkollen. Flere av høringsinstansene har stilt kritiske spørsmål til uttaket av vann til
produksjonen, men ser positivt på utviklingen i saken mot et mer konsentrert anlegg i et
område som fra før har sterkt idrettspreg.
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ANDRE SAKER
3 utfordringer fra Naturvernforbundet
Til de politiske partienes partiprogram laget Gjermund et ”opprop” som ble sendt alle
partiene. Hovedpunktene er som følger:
- En naturvern- og friluftsbasert lov om Oslomarka
- Bevar byens trær og grønne lunger
- Mer, og enda bedre kollektivtransport: - gjør kollektivtransporten til et godt alternativ til
bruk av bil
Skogsaker
NOA fungerer som sekretariat for NNVs skogutvalg, der Gjermund Andersen er leder.
Hogst på Vinterbro. Brennpunktprogram
Etter henvendelse fra lokallagene i Ås og Ski aksjonerte NOA mot hogst ved Vinterbro i Ås i
januar 2006. Klare brudd på miljøsertifiseringen, med hogst i nøkkelbiotop og innenfor en
høyt prioritert naturtype i vernesammenheng, ga store oppslag i Aftenposten og Østlandets
Blad. Vår aksjon ble filmet, og saken dannet grunnlaget for Brennpunkt-programmet
”Skogens konger” i NRK som avslørt skogbrukets dobbeltspill. Programmet avslørte at
tømmeret helt uhindret havnet i Borregaards produksjonsanlegg i Sarpsborg, at skogbruket
bryter sin egen miljøstandard og at landbruksministeren har svært lite greie på skogens
miljøutfordringer.
Trillemarka = ”thriller-marka”
Skogutvalgets innsats det siste året har i stor grad vært konsentrert om vern av Trillemarka –
Rollagsfjell i Buskerud. Saken er trukket fram som en av de vanskeligste sakene for den ”rødgrønne” regjeringen, da SV krever en kunnskapsbasert forvaltning – noe som tilsier fullt vern
– mens SP krever lokalbasert forvaltning, og vern kun av det skogeierne er villige til å gi
avkall på. Det er vært utført et betydelig informasjonsarbeid, skrevet utallige leserinnlegg og
gjennomført en hektisk møtevirksomhet i saken.
På bakgrunn av den ekstraordinære innsatsen for Trillemarkasaken, med stort tidsforbruk på
bekostning av NOAs egne saker, har NOA søkt NNV om refusjon av ett månedsverk for
Gjermunds innsats med saken.
Unike skoger
Skogutvalget ga ut rapporten unike skoger, en oversikt over og verneforslag for de de mest
verneverdige skogområdene vi kjenner til. Rapporten er sendt MD og DN, samt hele
forvaltningsapparatet og skogeiersamvirket i de aktuelle områdene.
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