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2007 i Markalovens tegn
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 2007 har et forslag til en slik lov vært på høring, og
regjeringen har lovet å fremme en proposisjoni løpet av 2008. 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, og at vi i loven må få en egen hjemmel
for vern av områder av hensyn til friluftsliv.
NOA har også i denne perioden jobbet med opplevelseskvaliteten i Marka. Arbeidet med
eventyrskogene har her stått sentralt. Dette arbeidet skal nå sammenfattes og presneteres for
allmennheten, politikere, byråkrater og grunneiere. Både informasjonsark, brosjyrer og en
egen bok er på beddingen.
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 utarbeidet i forrige periode en verneplan for Svartskog i Oppegård. I denne perioden
har vi startet arbeidet med en tilsvarende plan for Tanumplatået i Bærum. Disse
planarbeidene er viktig, men det kommende styret må sikre at planene kommer inn i en god
prosess, og ikke bare blir liggende i en kontorskuff.
På samferdselssiden har arbeidet vært begrenset til en større høringsuttalelse om Oslopkakke
3. Styret vil påpeke viktigheten av at det bygges opp en arbeidsgruppe på tema knyttet til
areal- og samferdselssaker, da dette blir blant de viktigste faktorene for utviklingen i regionen
i tiden som kommer.
NOAs økonomiske situasjon er anstrengt og det er sterkt behov for å finne løsninger på
hvordan NOA skal kunne få inntekter i tiden framover. Styret foreslår i arbeidsprogrammet
for neste år at man engasjerer en student i en praktikantstilling for å søke å finne nye
inntektskilder innen næringslivet, i form av sponsing, annonser, kollektive medlemskap eller
lignende. Skal dette være mulig, må organisasjonen væøre villig til å benytte en del av
egenkapitalen som risikokapital for prosjektet.
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Styret har gjennomført et utvidet styremøte hvor lokallagene ble invitert til å delta med sine
saker. Det har i tillegg vært tilbudt et seminar om markaloven, som dessverre måtte avlyses
pga liten påmelding.
2007 har bragt med seg en oppvåkning for de store miljøspørsmålene, særlig truslene mot
klimaet. Det ser ut til at interessen for miljøspørsmål i Oslo og Akershus også er økende. Mer
enn 500 nye medlemmer i 2007 er gledelig, men desverre har vi noe frafall i øvre aldersgrupper. NOAs medlemstall er likevel økende og var ved årsskiftet på 5.881 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 5 kvinner og3 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 og alle dets hjelpere for iherdig innsats i denne perioden. Takk alle
sammen og velkommen igjen til ny innsats i neste periode!
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ORGANISASJON
Årsmøte 2007
NOAs årsmøte 2007 ble arrangert i møtelokalene hos Norsk forening mot støy i Akersgaten,
24.april med ca 50 medlemmer til stede. Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for
2005, og fastsatte arbeidsprogram og budsjett.
Valget ga følgende styresammensetning:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Rina Brunsell Harsvik
Anna Skog
Tommy Reinås
Elisabeth Koren
Live Solbrækken Danielsen

(på valg i 2009)
(på valg i 2008)
(på valg i 2008)
(på valg i 2009)
(på valg i 2009)

1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

Anne Siri Haddeland
Erling Christiansen
Erik Christiansen

(på valg i 2009)
(på valg i 2009)
(på valg i 2009)

Valgkomitéen fikk følgende sammensetning:
- Christian Pedersen
- Sidsel Selvik
- Johs Orhaug
Arne Brænden ble gjenvalgt som NOAs revisor.
Styret fikk fullmakt til å konstituere seg selv og å oppnevne NOAs delegasjon på Landsmøtet
og NOAs Landsstyrerepresentant.
Etter årsmøtet holdt ”Tre lett rustne herrer” (Jens Gram, Sigmund Skeie og Bjørn Faafeng)
foredrag om Markas siste eventyrskoger.
Styrets arbeid
Styret har hatt 9 møter i arbeidsåret. Da det ikke ble foretatt valg av styreleder på Årsmøtet,
konstituerte styret seg med Rina Brunsell Harsvik som leder og Anna Skog som nestleder.
Rina Brunsell harsvik ble utnevnt til NOAs representant i Landsstyret. Undeveis i arbeidsåret
fikk styret tre frafall: Live Solbrækken Danielsen og Anne Siri Haddeland trakk seg fra styret
som følge av at de fikk nye jobber som umuliggjorde deltakelse i NOAs styre. Tommy Reinås
trakk seg før jul, da han flyttet til et annet fylke.
NOA´s sekretariat
Gjermund Andersen, daglig leder i hele perioden
Laila Holmen, 50%, kontorsekretær i hele perioden
Jørgen Huse, regnskapsmedarbeider hele perioden
Hilde Friis, prosjektmedarbeider fram til svangerskapspermisjon mai 2007.
Helèn Svensson, prosjektmedarbeider i 12 uker med produksjon av eventyrskogbrosjyrer.
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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

Lokallagsstatus
Ved årsskiftet har NOA 12 lokallag i Akershus og 3 i Oslo. Sammen med Natur og Ungdom
har vi studentlag ved Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.
NOA har i tillegg lokalkontakter i 7 kommuner uten lokallag, flere av disse er svært aktive.
Oversikt over fungerende leder i lagene og lokalkontakter trykkes i hver utgave av
Grevlingen.
Aktive lokallag:
Asker
Bærum
Oslo Vest
Oslo Nord
Østkanten
Universitetet i Oslo (studentlag)
Lørenskog
Skedsmo

Nannestad/Gjerdrum
Nes
Nesodden
Oppegård
Ski
Ås
UMB-Ås (Studentlag)
Vestby

Verving
Sekretariatet sender hver måned ut oversikt over nye medlemmer til styret, alle lokallag og
kontaktpersoner. Det er også fast rutine at det sendes ut velkomst til alle nye medlemmer med
diverse info om arbeidet vårt.
Arbeidsgrupper
NOA har i årsmøteperioden hatt følgende arbeidsgrupper
• Markagruppa
Jens Gram, Bjørn Faafeng, Sigmund Skeie,
Nikolai Norman, Henrik Sinding-Larsen, Helen
BM Svensson, Anna Skog, Knut Maarud, Ketil
Heyerdahl, Christian Børs-Lind, Roar Skålin,
Susanne Lemmingson, Erling Christiansen og
Gjermund Andersen (koordinator)
• Grevlingens redaksjon

Tom Ekeli (redaktør), Frithjof Funder (red.ass.)

• Kalender

Anna Skog og Gjermund Andersen

• Tregruppe

Berit Lind Andersen (leder), Ragnar Vik, Siri
Haavie, Anna.Skog, Guro Hessner, Laila
Holmen, Marit Bache, Eirik Werner, Yvonne
Dengin, Kirsti Gjermundsen, Gjermund Andersen
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• Driftsstyre Frønsvollen

Nikolai Norman (leder), Jens Gram, Sigmund
Skeie, Kari Feiring, Helèn Svensson og Laila
Holmen

• Onsdagsforum

Karl Georg Høyer, Jens Gram, Frithjof Funder,
Susanne Lemmingson, Anna Skog, Sigmund
Hågvar, Gjermund Andersen (koordinator)

Kontoret på Vøienvolden
Kontorlokalene fungerer bra. Omrokeringer har gitt bedre plass og bedre orden. En fjerde
samling med historisk materiale fra NOAs virksomhet er gjort klar for oversendelse til
Stasarkivet. det gjenstår fortsatt noe opprydding av eldre materiale. Fortidsminneforeningen i
Oslo og Akershus er nå også lokalisert på Vøienvolden, noe som skaper bedre miljø og nye
muligheter for samarbeid.
Grevlingen
Det er utgitt 4 utgaver av Grevlingen i 2007 med følgende hovedtemaer
1/2007:
Markaloven kommer
2/2007:
Gamle trær mangler vern
3/2007:
Politikk og grønne verdier
4/2007:
Kulturlandskaper – verdt å verne
Redaksjon: Tom Ekeli, redaktør, Fridtjof Funder, redaksjonssekretær. Fra og med nr 1/2008
byttet disse roller, slik at Frithjof Funder overtar som redaktør.
I tillegg medvirker daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark
NOAs Ark kom ut i 7 nummer i 2007. Vi har nå nesten 1500 på adresselisten.
(Hvis noen ønsker å komme på adresselisten til arken eller ønsker å reservere seg mot forsendelsen, ta kontakt
med oss, så ordner vi det!) NOASs Ark kan også lese på hjemmesiden vår.

Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 16. gang, med et opplag på 1.500 eksemplarer. Det ble
bestilt 2000, slik at de resterende 500 blir brukt til markedsføring og gaver.
•

Natursti / vegetasjonskartene er videreført

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. I januar 2008 hadde vi nær 1700 besøk på siden.
Det er opprettet en egen kampanjeside for vårt arbeid med loven for Oslomarka,
www.oslomarka.no. Arbeidet med denne side utføres av en del av Markagruppas
medlemmer. Fra mars 2007 da siden ble etablert og til februar 2008 har det vært 44.000
besøkende / nær 5.000 i januar 2008.
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”Onsdagsforum”
NOA har igangsatt en foredragsserie under tittelen ”onsdagsforum”, der vi ønsker å heve
blikket ut over de daglige utfordringene. Forumet ble først arrangert på Frønsvollen, men
begrenset deltakelse der førte oss til Vøienvolden, noe som medførte økt tilstrømning.
Følgende temaer er belyst:
13. juni:
20. juni:
12. september:
10. oktober:
31. oktober:
7. november:

”Fra cowboyøkonomi til romskipsøkonomi.” (Øystein Dahle)
”Markaloven kommer. Hva så?” (Gjermund Andersen)
”Solidaritet? Med hvem? Solidaritetsbegrepets innhold i forhold til
natur- og miljøvernutfordringene.” (Arne Johan Vetlesen)
” Brutto Nasjonal Lykke (BNL) i stedet for BNP, Alternative verdier
som drivkraft for en bærekraftig utvikling. (Per Espen Stoknes)
”Ikke bare klima – Norges ansvar for å stanse tapet av biologisk
mangfold før 2010. Rødlister, svartelister, verneplaner…" (Rune
Aanderaa)
”Svikter miljøorganisasjonene? Hvordan fyller de sine roller?” (Karl
Georg Høyer)

Arbeidet i NOAs arbeidsgrupper
• Tregruppa
Tregruppa er gjennom sin virksomhet blitt kjent som trærnes forsvarere, noe som
medfører en stri strøm av henvendelser fra fortvilte trevenner som ser sine trær truet.
Gruppa prøver så godt som mulig å hjelpe disse, men har igangsatt et arbeid med sikte på
å få bedret det generelle regelverket for bytrær, med innføring av speilvendingsprinsippet
som målsetting (trærne er automatisk fredet inntil en hugstgodkjenning foreligger). NOA
har hatt møter med Trepleieforum, Byråden for byutvikling og direktøren for
Friluftsetaten med sikte på å få på plass slike regler.
•

Driftsstyret for Frønsvollen
Det er nedlagt en formidabel innsats på Frønsvollen gjennom året. Både stua og uthuset er
underlagt vedlikehold, restaurering, oppgradering og ansiktsløftning. Beitevoller er
ryddet, ”Frønsstallen” er innredet som informasjonrom for NOAs Markaarbeid. Det er
arrangert sidesprang og annen informasjonsvirksomhet. Og det har vært storstilt åpning,
med byråd Peter N. Myhre, direktør for Friluftsetaten, Anne Smedsrud og ca 200
deltakere. Til sammen ble det nedlagt rundt 1.200 timers arbeid på Frønsvollen i 2007.

•

Markagruppa
To hovedaker har stått i fokus i 2007: Markaloven og Eventyrskogene. Gruppa har
arbeidet med høringsuttalelse og andre innspill vedr. lovforslaget, deltatt i en rekke møter,
bl.a. med politisk ledelse i MD. Det er utarbeidet et omfattende bakgrunnsmateriale på
skogbruk og friluftsliv i Marka. En egen kampanjeside (www.oslomarka.no) er opprettet.
Eventyrskogregistreringene har fortsatt i Markas ytterkanter (Gaupestein,
Krokskogstupene, Vestmarka), og arbeidet med å lage enkle brosjyrer for alle
eventyrskogene er gjenopptatt. NOA har også mottatt midler til å lage litt større brosjyrer
om eventyrskogene (kr 250.000,- fra Sparebankstiftelsen): Vi arbeider for at disse
brosjyrere skal kunne få tilskudd fra tippemidler, slik at vi fåpr et enda mer romslig infobudsjett for eventyrskogene.
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NOAs arkiv
Lisen Andersen bidrar fremdeles til å holde orden på eldre arkivmateriale og biblioteket. En
fjerde samling av historisk materiale fra NOAs virksomhet er samlet og klargjort for
oversendelse til Statsarkivet. Også NOAs bibliotek er ordnet, og deler av dette er sendt til
Frønsvollen til allmenn bruk der.
Det er utarbeidet et spesialtilpasset dataprogram for NOAs arkiv og bibliotek (takk til Ketil
Heyerdahl!), og hele arkivet, inkludert innholdsfortegnelsen for det som er sendt Statsarkivet,
og biblioteket vil nå bli lagt inn på data, og blir derved søkbart.

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2007, ble tilnærmet lik året før - ca 474.500
kroner.
Økonomisk støtte
I 2007 har NOA mottatt 190.000 kroner i driftsstøtte fra Oslo kommune, 45.000 kroner fra
Akershus Fylkeskommune og 30.000 kroner i driftstilskudd fra Naturvernforbundet sentralt.
Gaver
NOA har mottatt flere gaver fra private givere i 2007. Totalt var dette ca 50.000, som setter
oss i stand til å fortsette arbeidet og er til stor inspirasjon! Alle som har bidratt er oversendt
NNV for rapportering til skattemyndighetene.
Prosjektstøtte
Fra konsul Haldor Viriks legat ble vi tildelt totalt 50.000 kroner til Skogutvalgets prosjekt
”Last of the last” og 30.000 kroner til en informasjonsbrosjyre om Markaloven.
Fra Nordmarken Velforening har vi mottatt kr 12.000,- til vårt arbeid med Markaloven.
NOA har mottatt til sammen kr 264.000 i støtte til prosjekt ”Naturkart”. Summen dekker
arbeidskostnader, kontorhold og andre driftsutgifter. Trykking av kartene kommer i tillegg, og
bekostes av kommunale instanser. Prosjektet har fått nye midler for 2008.
Eventyrskogbrosjyrer (ESB)
Vi startet sommeren 2007 med utvikling av større brosjyrer om eventyrskogene. I første
omgang har vi fått finansiert en brosjyre for eventyrskogene rundt Frønsvollen (fra Båntjern
til Skjennungsåsen). Videre arbeider vi med finansiering av en brosjyre for
Gaupesteinsmarka. I slutten av februar 2008 fikk vi den hyggelige meldingen om at dette
prosjektet var tildelt kr 250.000 fra Sparebankstiftelsen.
Økonomisk utvikling
NOA gikk med et driftsunderskudd på kr 202 288,- Dette skyldes i hovedsak en feil i
regnskapet for 2006, der kr 170.000 var inntektsført til NOA, men skulle vært inntektsført til
prosjekt ”vegetasjonskart”. Pengene ble overført til prosjektet i 2007. Videre hadde budsjettet
for 2007 en forutsetning om at et bokprosjekt om Markas opplevelsesverdier skulle
igangsettes, og en sum på kr 100.000,- inntektsføres til NOA. Grunnet stort arbeidspress i
forbindelse med Markaloven har ikke dette prosjektet latt seg igangsette.
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NÆRMILJØ
USA ambassade på Huseby
NOA og de lokale verneorganisasjonene rundt Husebyskogen tapte første runde i retten om
ambassade-saken. Etter grundige overveielser vedtok NOAs styre å bli med på en anke,
forutsatt at de lokale organisasjonene samler inn de nødvendige økonomiske midlene til
saksomkostninger.
Byrådet innstilte overfor Bystyret på at ambassaden skulle få igangsettingstillatelse, men et
flertatt i bystyret vedtok at saken skal stilles i bero inntil rettskraftig dom foreligger.
Trefellingssaker
NOAs tregruppe har involvert seg i en lang rekke saker der flotte bytrær er truet. Det dreier
seg om flere typer saker: trær på kommunal grunn, trær i borettslag, trær som naboer vil ha
bort og fjerning av private trær med stor viktighet for lokalmiljøet. Vår erfaring med disse
sakene, som er svært arbeidskrevende, er at det er et åpenbart behov for allmenne regler for
trær i byen, og NOA har tatt initiativ overfor Oslo kommune for å få til slike regler for
byggesonen i Oslo.
Snødeponi på Bånnkall
NOA har støtte Lillomarkas Venner m.fl. i arbeidet mot et snødeponi ved Bånnkall i
Groruddalen.
Prosjekt ”Naturkart”
Dette prosjektet utarbeider undervisningsmateriell for skoler som vil utforske nærmiljøet. Det
utarbeides brosjyrer med kart som beskriver en tur med poster som egner seg for
undervisning/informasjon om naturforhold, kulturhistorie eller spesielle opplevelsesverdier
(eventyrskog). I arbeidsåret ble det utarbeidet 5 nye kart, og 3 nye områder vil få sin brosjyre
i 2008. Prosjektet er fullfinansiert gjennom separate prosjektmidler.

KULTURLANDSKAP
Frønsvollen
Sommeren 2007 ble Frønsvollen gjenåpnet som ”seter”. Med tre storfe på beite gikk de
nyryddede vollene over fra skogpreg til kulturlandskapspreg i løpet av noen få
sommermåneder. Dyra hører kommunen til, NOAs roll har vært å rydde beitene og føre tilsyn
med dyra.
Svartskog
Verneplanen for Svartskog er ferdig utarbeidet fra NOAs side, men det gjenstår ennå arbeid
med å få satt den i prosess.
Tanumplatået
Et arbeid med utarbeidelse av en ny verneplan for Tanumplatået er igangsatt, og vil bli søkt
ferdigstilt våren 2008. Arbeidet tar utgangspunkt i NOAs verneforslag fra 1990, nyere
registreringer, samt innspill fra de lokale velforeningene.
Fredning av kulturmiljøet på Bygdøy
NOA har delegert arbeidet med denne saken til lokallaget i Oslo Vest.

-9-

MARKA
Lov om Oslomarka
Sammen med OOF har NOA påtatt seg en ledende rolle i arbeidet med å få på plass en god
Markalov. Det er utarbeidet et fyldig bakgrunnsmateriale, som er spilt inn til MD i prosessen.
NOA har skrevet en grundig høringsuttalelse og det har vært avholdt flere titalls møter om
saken. NOA har, i samarbeid med de andre Markaorganisasjonene og lokallagene spilt inn
forslag til utvidelser av Marka – først og fremst områder som fallt ut i 1986, men også en del
nye, bl.a. ”Follomarka”. Gjermund Andersen og Jens Gram har sittet i en rådgivende gruppe i
MD som har diskutert ulike sider av saken. I valgkampen ble NOA invitert til å innlede om
Markaloven på en tur i regi av Oslo SV, med miljøvernministeren som samtalepartner. Det er
avholdt et møte med den nye politiske ledelsen i MD om saken.
Eventyrskogene
Nyregistreringer har foregått i Gaupesteinsmarka, på Krokskogen, i Vestmarka og på
Vardåsen. en del justeringer av grenser er foretatt. Produksjonen av brosjyrer er gjenopptatt,
og det er skaffet midler til ytterligere presentasjon av områdene.
Miljøinformasjon fra Løvenskiold
NOA henvendte seg til Løvenskiold – Vækerø med forespørsel om miljøinformasjon, vinteren
2005. Svarene vi fikk var ikke tilfredsstillende, og det er kjørt en lengre oppfølging overfor
firmaet. Høsten 2007 bragte NOA saken inn for Klagenemnda for miljøinformasjon, som ga
oss fullt medhold og beordret Løvenskiold til å gi oss den etterspurte informasjonen innen 30
dager. Løvenskiold har antydet muligheten av å gå til rettssak mot vedtaket.
Reguleringsplan for Ringkollen
NOA har uttalt seg mot at Ringkollstua skal bygges ut til et konferansesenter. Saken er
endelig behandlet i MD, som har gitt NOA og de andre Markaorganisasjonene medhold.
Skytebane Prinsdal
Skytebanen i Prinsdal ble stengt fra 1. januar 2008. NOA har arbeidet sterkt mot at en ny
bane skal etableres i Marka. Vi har i stedet pekt på mulighetene for en samlokalisering inntil
Åsland pukkverk og E-6.
Holmenkollen nasjonalanlegg
NOA har støttet lokallaget i Oslo Vest i deres arbeid med å få utbyggingen av riksanlegget inn
i bærekraftige former. Godt hjulpet av budsjettoverskridelser er nå de verste planene for
utbygging av hoppbakker lagt om, men striden ståpr fortsatt om langrennsløypene og anlegg
av publikumsfasiliteter.
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. Det er avholdt 3 samarbeidsmøter om planens gjennomføring i
arbeidsperioden, og Friluftetaten har besøkt Frønsvolden for å høre NOAs syn på veien videre
for kommuneskogene.
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Hogster i Lillomarka
NOA har påklaget vedtak om Hogst øst for nordre Langvann i Lillomarka. Orådet inngår i et
5 kilometer langt, sammenhengende belte med gammelskog som NOA mener må vernes. det
er avholdt en rekke befaringer vedr. saken. Avgjørelse foreligger ikke pr. 26.2.08.
Hogst ved Tvetjerna i Nordmarka
NOA stanset en hogst i området sørøst for Spålen i februar 2008. Hogsten var planlagt inn i
en nøkkelbiotop som NOA ved Siste Sjanse hadde meldt inn til grunneier og myndigheter i
1998. Grunneier hadde oversett registreringene. Befaring er tillyst og avgjørelse ventes primo
mars 2008.
Sykkelvei Maridalen
NOA har gått sterkt ut mot å bygge en gang-/sykkelvei parallelt med maridalsveien gjennom
det vernede kulturlandskapet. Vi har akseptert at det bygges en parallell sykkelvei fra
Hammeren til Brekke langs kanten mellom jorder og skog i vest. Vi har motsatt oss
asfaltering og lyssetting av den nye traséen.
Frønsvollen
Våren 2006 fikk vi leiekontrakt for Frønsvollen fra 2006 til 2011.
I løpet av 2007 har det vært nedlagt ca. 1150 dugnadstimer. Våningshuset innvendig er
oppgradert med møbler, gardiner og maling. Utvendig er det også malt.
Stallen og låven har krevd omfattende arbeider, og fremstår nå nesten som det vi ønsker.
Østveggen på låven hadde omfattende skader av råte. Dette arbeidet var ikke planlagt og har
krevet mye innsats. Frønsstallen, som vi kaller stallen, har fått informasjonstavler, sitteplasser,
kokeplate og muligheter for å sitte ned med en kopp varm drikke og matpakken. Kjelleren i
låven er også ryddet og delvis innredet. Driftsstyret ønsker alle som kan tenke seg å bidra med
arbeidet hjertelig velkommen! Vi viser ellers til omfattende ”Årsrapport for Frønsvollen
2007”, som kan leses på hjemmesiden eller fås på forespørsel.
De forskjellige arbeidsgruppene og ansvarlige er under omarbeidelse nå i 2008.

ANDRE SAKER
Oslopakke 3
NOA har utarbeidet en fyldig høringsuttalelse til Oslopakka, i samarbeid med NNV sentralt
og Ove bengt Berg, tidligere leder i Aksjon Nærmiljø og Trafikk og i Syklistenes
Landsforening. NOA går inn for ytterligere innstramninger på biltrafikk, gjennom at ingen
nye tilførslesveier til Oslo tillates utbygd, inndragning av gratis
parkeringsplasser/avgiftsbelegging, køprising og sterk satsing på kollektivtransport, så vel
investeringer som drift.
Ringeriksbanen
NOA har deltatt på ”konseptutviklingsmøte” om Ringeriksbanen. slike møter skal avholdes
for alle større samferdselsprosjekter, for å sikre at all relevant informasjon, alle alternativer er
kommet på bordet. For Ringeriksbanens del tok NOA til orde for at det først må tas stilling til
hvor en framtidig høyhastighetsbane skal legges. å bygge ut Ringeriksbanen bare som en
lokalbane er ikke samfunnsøkonomisk. de store natur- og kulturverdiene på Ringerike må
spares.
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Skogsaker
NOA fungerer som sekretariat for NNVs skogutvalg, der Gjermund Andersen er leder.
Mye av arbeidet har gått med til å sikre Norges siste, store, gjenværende villmark i skog –
Trillemarka – Rollagsfjell. Regjeringen besluttet i januar 2008 å verne ca 75% av området
som vi har arbeidet med. Vernevedtak er ventet sommeren 2008.
”Lats of the last”
Skogutvalget fikk høsten 2007 Finsefondets pris for 2007 til et fellesnordisk prosjekt for å
dokumentere all kjent verneverdig skog i et gedigent fjellskogbelte fra den finsk/russiske
grensen, via nord-finland og nord-Sverige og nedover langs svenskegrensen i Norge til
Hedemark, og med utløpere i den boreale skogen i resten av østlandet. Arbeidet består dels i å
samle eksisterende registreringer, dels nyregistrere områder med dårlig databelegg og dels
nyregistrere områder som forventes å ha verdier (ut fra flyfoto). Arbeidet skal være ferdig
våren 2009, og har et budsjett på 280.000 kroner.
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