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Styrets vurdering av arbeidsåret 2008-2009
Styret fikk ved tiltredelsen arbeidsprogrammet, som ble vedtatt på samme møte for sitt arbeid
og hadde derfor ingen innflytelse på det. Som det fremkommer av ingressen, understrekes det
at gjennomføringen av arbeidsprogrammet forutsatte stor frivillig innsats av styret,
arbeidsgrupper, lokallag og enkeltmedlemmer.
Arbeidsprogrammet var delt inn i Marka, Bymiljø, Kulturlandskap, Klima, Organisasjon og
Økonomi. For å kunne overkomme dette valgte styret å organisere seg slik at styrets,
medlemmer og varamedlemmer ble delt inn i tre utvalg og innenfor hvert utvalg fikk ansvar
for hver sine sektorer:
Organisasjons-, økonomi- og administrasjonsutvalget
- administrative- og juridiske saker
- økonomi og
- profilering og IT
Naturvernutvalget
- Skog, flerbruk, vassdrag, kulturlandskap Svartskog
- Artsmangfold (svart- og rødliste ), rovdyr, natur i Oslofjorden, kulturlandskap
Sørkedalen).
- Marka, eventyrskogene og løpende saker, trær i byggesonen,
kulturlandskap Tanum
- Marka, lovarbeidet, skogforskrifter, grønne lunger, kulturlandskap i Marka (plasser, setre
etc.)
Miljøutvalget
Klimagruppen og
areal og samferdselgruppen
Det viste seg raskt at arbeidsprogrammet var for ambisiøst for den tid styrets medlemmer
hadde til disposisjon.
Styret har i løpet av året hatt 9 møter og behandlet ca

70 saker.

I den arbeidssituasjon styret befant seg, fant styret å måtte prioritere de to rettssakene som
NOA er involvert i (Bevaring av Husebyjordene – Miljøinformasjonsloven), arbeidet med
markaloven og markaforskriften, de tyngste høringsuttalelsene, bevaring av havnebassengets
øyers rettslige struktur, deltakelse i landsstyremøtene, etablere nettverk, arbeidsordning i
sekretariatet etc.
Medlemstallet er i det foregående år økt med 182 medlemmer.
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 1 kvinne og en mann i sekretariatet.
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ORGANISASJON
Årsmøte 2008
NOAs årsmøte 2008 ble arrangert i møtelokalene i Grensen 9 med ca 60 medlemmer til stede.
Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2007, og fastsatte arbeidsprogram og
budsjett.
Valget ga følgende styresammensetning:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Knut Frigaard
Elisabeth Koren
Rina Brunsell Harsvik
Olav Hjeljord
Andreas Olsen

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

Erling Christiansen
Erik Brenna
Joha Oraug
Beit Saghaug Mørck

(trakk seg i løpet av 2008)

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

Valgkomitéen for 2009 fikk følgende sammensetning:
- Christian Pedersen
- Sidsel Selvik
- Jan Häusler
Arne Brænden ble gjenvalgt som NOAs revisor.
Etter selve årsmøte holdt Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar innledning med smakebiter fra
den nye boka ”Norsk Natur – farvel?”
Styrets arbeid
Styret har hatt 9 møter i arbeidsåret.
”De vises råd”
Styret har tatt initiativ til å opprette et rådgivende organ bestående av æresmedlemmer og
tidligere styreledere for å gi råd om videreutviklingen av organisasjonen. Rådet har hatt ett
møte, der et førsteutkast til en ny langtidsstrategi ble drøftet.
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 fra mai og ut året etter svangerskapspermisjon
Helèn Svensson, prosjektmedarbeider fra 15. juli og ut januar 2009 med fremstilling 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
1.1.09: 6.063

NNV har implementert nytt medlemsregister i løpet av året. I den forbindelse vil vi
gjennomføre en del arbeid med kvalitetssikring.
Lokallagsstatus
I 2008 fikk vi et nytt lokallag i Fet. Nå er det totalt 17 lag, 3 i Oslo og to studentlag. 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 5 kommuner uten lokallag.
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)
Fet
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 månedlig velkomst til alle nye
medlemmer med diverse info om arbeidet vårt.
Arbeidsgrupper
NOA har i årsmøteperioden hatt følgende arbeidsgrupper
• Markagruppa
20 faste medlemmer, 5 assosierte. Ingen leder
• Grevlingens redaksjon
Frithjof Funder (redaktør), Tom Ekeli (red.ass.)
• Kalender
Anna Skog, Berit Saghaug Mørck og Gjermund A.
• Samferdselsgruppa
Sidsel Selvik, Holger Schlaupitz, 10 medlemmer
• Tregruppe
Berit Lind Andersen (leder), 12 medlemmer
• Driftsstyre Frønsvollen
Nikolai Norman (leder), Jens Gram, Sigmund
Skeie, Jan Häusler, Kari Feiring og Laila Holmen
• Hjemmeside oppdatering
Jon Magnar Haugen (www.noa.no)
Roar Skålin (www.oslomarka.no)
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Kontoret på Vøienvolden
Kontorlokalene på trivelige 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. Datautrustningen begynner å bli gammel, og står foran en
fornyelse. Styret har diskutert mulighetene for å få tak i et eget hus for miljøorganisasjoner i
Oslo til vårt 100-årsjubileum i 2014.
Grevlingen – NOAs trykte medlemsblad
Bladet utkommer fire ganger i året, trykkes selvsagt på miljøvennlig papir hos Grefslies
trykkeri på Mysen Hvert hefte er på 16 sider. For et fylkeslag som NOA med 17 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.
Markaloven og Markasaken har vært den enkeltsak som har dominert også i 2008.
Andre relevante lover har vært gjennomgått, så som ny plan- og bygningslov, lov for
motorferdsel i utmark, og miljøinformasjonsloven.
Lokallagene har også kommet til orde; gjerne fremskyndet av redaksjonen. Vestby har
fremstilt truslene mot Sonstranda. Lokallag har startet opp i Fet. Follo har et bredt spekter å
verne. Oslo Vest har vært opptatt av Tryvannsåsen og Sørkedalselva, samt
Holmenkollanleggene. Bærum har laget og markedsfører en bok om 150 grønne lunger i
Bærum. Nannestad/Gjerdrum ser salting av veiene som et betydelig naturvernproblem.
For øvrig har Frønsvollen, restaurert av NOA-folk, blitt et samlingssted for NOA i
Nordmarka, og omtales fast i Grevlingen. Av mer spesielt stoff kan nevnes en bokspalte og
diverse petiter.
Det er utgitt 4 utgaver av Grevlingen i 2008 med følgende hovedtemaer
1/2008:
Arealer nok?
2/2008:
Gammelskog nok?
3/2008:
”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”
4/2008:
Løvenskiold bryter avtale!
Redaksjon: Fridtjof Funder, redaktør, Tom Ekeli, redaksjonssekretær. I tillegg medvirker
daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark
NOAs Ark kom ut i 7 nummer i 2008. Vi har nå 1300 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!) NOAs Ark kan også lese på hjemmesiden vår.

Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 17. gang, med et opplag på 2.000 eksemplarer. Bildene
i kalenderen er tatt av Erik Unneberg, Jørn Areklett Omre, Pål Hermansen, Bård
Løken, Berit Saghaug Mørck, Merete Mølbach, Are Hodne, Kai Jensen og Gjermund
Andersen. Turforslagene er skrevet av Georg Reiss, Henrik Mestad, Lise Henriksen og
Gylve Fenris Nagell
• Natursti / vegetasjonskartene er videreført, og teller nå 12 utgivelser totalt.
• Eventyrskogbrosjyrer i større omfang, var nye i 2008, og de er nå produsert for 8
områder, hvorav 7 er ferdigstilt i løpet av driftsåret 2008 – 2009.
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Hjemmeside
NOAs hjemmesider (www.noa.no) brukes til løpende informasjon om aktiviteter og liknende.
Vi har fremdeles kapasitetsproblemer, og siden er ikke har fullt utnyttet. Vi er i ferd med å
organisere oss, slik at brev ut fra NOA og lokallagene gis tidsavgrenset oppslag på forsiden
og deretter lagres på en av undersidene. I januar 2009 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 2009 har det vært 44.000
besøkende / nær 5.000 i januar 2009.
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 allment bruk der.
Vi har et arkiv og fakturaprogram som vi ikke kunne greid oss uten (takk til Ketil
Heyerdahl!). Arkivet og biblioteket er ennå ikke lagt inn på data. Men når det nye
datautstyret er på plass våren 2009 vil vi ha kapasitet til å gjennomføre dette. To frivillige har
meldt seg til å gjøre jobben. Når dette arbeidet er gjennomført vil arkiv og bibliotek være
søkbart.
Langtidsstrategi
Det er påbegynt et arbeid med ny langtidsstrategi for NOA fram til 100-års-jubileet. En
komité bestående av Knut Frigaard, Sidsel Selvik, Gert-Fredrik Malt, Johs Oraug og
Gjermund Andersen har stått bak førsteutkastet. Arbeidet vil sluttføres i neste styreperiode.
Historieutvalget i NNV
Etter gjentatte ganger å ha påpekt at det egentlig er NOA og de andre fylkeslagene på
Østlandet som fyller 100 år i 2014 og ikke NNV (som hadde sitt første styremøte seinhøsten
1916), har NOA blitt tilkjent en plass i NNVs historieutvalg. Dette utvalget går inn for at
Naturvernforbundets tilblivelse skal feieres i 2014, med en egen historiebok og større
arrangementer. Det gjenstår å finne fram til NOAs rolle i en slik markering.

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2008, ble tilnærmet lik året før - ca 474.500
kroner. Fra og med 2009 tar NNV en ny utbetalingsrutine i bruk, utbetalingene skal baseres
på antall medlemmer per 30.09. hvert år.
Økonomisk støtte
I 2008 har NOA mottatt 190.000 kroner i driftsstøtte fra Oslo kommune, 57.000 kroner fra
Akershus Fylkeskommune og 30.000 kroner i driftstilskudd fra Naturvernforbundet sentralt.
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Gaver
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2008. Totalt var dette ca 26.000, noe som gir
oss motivasjon for videre arbeid. I tillegg ble vi tilgodesett med 20.000 fra et dødsbo. Alle
som har bidratt er oversendt NNV for rapportering til skattemyndighetene.
Prosjektstøtte
”Last of the last” (Skogutvalget, 2008 og 2009): kr 250.000,”Vegetasjonskart”(Oslo kommune, bydeler, tippemidler) : kr 502.500,”Eventyrskogbrosjyrer” (Sparebankstiftelsen, Akershus fylkeskommune,
tippemiddelordningen): kr 336.000,Økonomisk utvikling
NOA hadde et overskudd på kr 36.725,- mot et budsjettert underskudd på kr 111.000,Innsparinger på lønnsutgifter, god spareånd i Grevlingeredaksjonen, og relativt god
budsjettdisiplin, kombinert med en uventet merutbetaling fra Akershus Fylkeskommune og
bidro til det positive resultatet.

NÆRMILJØ
Tregruppa
Tregruppa har hatt liten aktivitet i 2008. 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. NOA har tatt initiativ overfor Oslo
kommune for å få til slike regler for byggesonen i Oslo.
USA ambassade på Huseby
NOA og de lokale verneorganisasjonene rundt Husebyskogen tapte rettssaken om ny USAambasade i Husebyskogen da saken gikk for Lagmannsretten, høsten 2008. Saken står i
hovedsak om Oslo kommune kan hoppe bukk over en lovpålagt plikt til å utarbeide en
konsekvensutredning. Denne plikten er lagt inn i lovverket for å sikre gjentatte muligheter for
medvirkning fra allmennheten og skal også sikre at det utarbeides alternative løsninger. Etter
grundige overveielser vedtok NOAs styre å bli med på en anke til Høyesterett, 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
flertall i bystyret vedtok at saken skal stilles i bero inntil rettskraftig dom foreligger.
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/opplysning om naturforhold, kulturhistorie eller særlige opplevelsesverdier
(eventyrskog). I arbeidsåret ble det utarbeidet 5 nye kart, og 3 nye områder vil få sin brosjyre
i 2009. Prosjektet er fullfinansiert gjennom separate prosjektmidler.
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”Den naturlige skolesekken”
I regi av Regjeringen vil det bli utviklet et undervisningsopplegg for undervisning i friluft i
skolen. NOA har sett nytten av å knytte seg til dette arbeidet og har deltatt i en
referansegruppe for prosjektet. Vi vil prøve å integrere vårt Naturkart-prosjekt inn i
”skolesekken”.
Reguleringsplan for Nakholmen, Bleikøya og Lindøya
NOA har avgitt uttalelse i forbindelse med ny reguleringsplan for øyene, der vi går sterkt mot
en ytterligere privatisering av disse uvurderlige friområdene. I anledning denne saken har vi
også tatt opp med Statsbygg, som eier av grunnen, ulovlige byggetiltak og andre brudd på
bygslingsavtalene som har foregått på Lindøya. Videre har vi avdekket ulovlig hogst i
Lindøya naturreservat, noe som er meldt til forvaltningsmyndighetene.
Reguleringsplan for Idun-tomta ved Akerselva - høring
I høringsuttalelsen gikk vi inn for sikring av friområde og gangvei langs elva, og at dette
skulle skje før byggeaktivitet ble tillatt.

KULTURLANDSKAP
Frønsvollen
Vi har leiekontrakt på Frønsvollen fram til 2011.
I løpet av 2008 har det vært nedlagt ca. 800 dugnadstimer. Arbeidet er ledet og gjennomført
av et aktivt og engasjert driftsstyre. Det har vært foretatt ytterligere rydding av beite, særlig på
østsiden av husene. Våningshuset innvendig er oppgradert med møbler og ny rentbrennende
Jøtul peisovn. Utvendig er tak, pipe og takrenner reparert. Stallen og låven har krevd
omfattende arbeider. Østveggen på låven med omfattende skader, er endelig ferdigsstilt.
Frønsstallen, som vi kaller den gamle stallen, har fått mulighet ved hjelp av en plexiglassdør å
være lukket når utetemperaturen tilsier dette. Et allrom innenfor stallen deles av, isoleres i
himling og skal brukes til ytterligere informasjon, møter og overnatting.
Svartskog
Verneplanen for Svartskog er ferdig utarbeidet fra NOAs side. Framdriften for
miljømyndighetenes arbeid med saken ble etterlyst på møte med Statssekretær Heidi Sørensen
i MD
Tanumplatået
Sammen med Tanum Vel og Naturvernforbundet i Bærum, har NOA levert forslag til vern av
Tanumplatået til Miljøverndepartementet ved statssekretær Heidi Sørensen. Området vil ikke
få beskyttelse gjennom den nye Markagrensa, og selv om det ikke er store, akutte
utbyggingsplaner, tror vi at vern er det eneste som på sikt kan gi området nødvendig
beskyttelse.
Fredning av kulturmiljøet på Bygdøy
NOA har delegert arbeidet med denne saken til lokallaget i Oslo Vest.

-8-

MARKA
Markagruppa
To hovedsaker har stått i fokus i 2008: 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 i form av systematiske registreringer er nå sluttført. Vi vil fortsatt
registrere nye områder som vi får tips om fra Markabrukere. Så langt er 140 områder
registrert, på til sammen ca 7% av 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 om skogbruk og friluftsliv i
prosessen. NOA har skrevet en grundig høringsuttalelse og har deltatt på en rekke møter bl.a.
med politisk ledelse i Miljøverndepartementet (MD). Da saken kom til Stortinget, vinteren
2009, tok NOA initiativ til en befaring for komitéen og deltok i formell høring i Stortinget.
Loven skal etter planen vedtas i Stortinget før påske 2009.
NOA har, i samarbeid med OOF, spilt inn forslag til revisjon av Markaforskriften etter
skogloven.
Eventyrskogene
NOA har sluttført den systematiske registreringen av eventyrskoger. I 2008 foregikk arbeidet
hovedsakelig i Vestmarka, Kjekstadmarka og Vardåsen. Til sammen er 140 områder eller
delområder registrert. En betydelig seier er vunnet gjennom at NOAs begrepsapparat er
direkte benyttet som kriterier for vern av områder for friluftsliv i den nye Markaloven.
Dersom loven vedtas som foreslått, vil vi dermed ha et meget godt utgangspunkt for
ytterligere vern i Marka.
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 8 brosjyrer utarbeidet. To av disse er trykket, de øvrige er foreløpig bare tilgjengelig
elektronisk og på www.noa.no.
Miljøinformasjon fra Oslo kommune
Vi har etter forespørsel fra fått tilsendt Oslo kommunes driftplankart og kart over gammel
skog, verdifulle biotoper og adminstrativt fredede områder i digital form, tilpasset vårt
datasystem.
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 valgte å bringe saken inn for rettsapparatet. Oslo Tingrett ga NOA
medhold i at den etterspurte informasjonen var å anse som miljøinformasjon, som vi har krav
på å få utlevert. Informasjonen er vesentlig og den utgjør ikke forretningshemmeligheter.
Likevel falt retten ned på et standpunkt om at Løvenskiold ikke behøver å gi fra seg materialet
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skriftlig eller i digital form. Dette til tross for loven og forarbeidenes klare føringer for
skriftlighet for materiale som er omfattende eller kartfestet. NOA har anket avgjørelsen, og
Løvenskiold ønsker å prøve de spørsmålene som gikk ham i mot på nytt for Lagmannsretten.
Ankesaken er berammet til juni 2009.
Miljøinformasjon fra Landskogstakseringen
NOA har fått utarbeidet et utdrag fra Landskogstakseringen som viser at skogen i Marka er
hugget hardere enn resten av landets skoger. Det er per i dag mindre hogstmoden skog,
mindre gammel skog og mindre variert skog enn i resten av landets skoger og dobbelt så mye
overtett ungskog.
Mer overraskende var det at disse dataene tydeligvis var kjent for vår motpart i Tingretten, da
NOA møtte Løvenskiold om tilgang til miljøinformasjon. Dette avstedkom forespørsel fra
NOA til Landskogstakseringen om deres forretningsetikk. Henvendelsen ble aldri besvart.
”Frivillig vern”
Flere av NOAs verneforslag fra 1998 er kommet opp i forbindelse med ordningen ”frivillig
vern”. I 2008 ble både Slattumsrøa (Lusevasan) og Oppegårdskollen-Ramndalen vernet som
reservater. Tilsvarende prosesser pågår for Pershusfjell og Svenådalen, og vi jobber for å få til
tilsvarende prosesser for områdene ved Nordre Langevann i Lillomarka og ved Småvanna i
Kjekstadmarka.
Kulturminneåret 2009
NOA ved Jens Gram, har initiert et samarbeid med Friluftsetaten, Oslo og Omland Friluftsråd
og Fortidsminneforeningen om et prosjekt rundt Frønsvollen i forbindelse med
kulturminneåret. En av flere utfordringer består i å finne fram til seterens tidligere plassering
og utbredelse i terrenget.
Overføringsledning for drikkevann fra Langlia til Maridalsvannet
NOA har støttet lokallaget i Oslo Vest i deres uttalelse om dette tiltaket, der vi understreket en
rekke viktige prinsipper for gjennomføringen av en konsekvensundersøkelse.
Hogster i Lillomarka
NOA har påklaget vedtak om hogst øst for nordre Langvann i Lillomarka. Området 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. 26.2.09.
Sykkeltrasé/skiløype Lilloseter – Sinober – Burås
I samarabeid med Lillomarkas Venner har NOA engasjert seg i disse planene. Traséen går
gjennom relativt uberørte områder med både status som eventyrskog og som administrativt
fredet område for friluftsliv i flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger. NOA har gitt meget
klare føringer for valg av trasé innenfor eventyrskogene og for løypas utforming og tilpassing
til terrenget i disse urørte områdene som en forutsetning for støtte til prosjektet.
Hogst ved Tvetjerna i Nordmarka
NOA stanset en hogst i området sørøst for Spålen i februar 2008. Hogsten var planlagt 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 2009.
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Samarbeid med Den norske Turistforening – Oslo og Omegn
Det er opprettet kontakt med sikte på et samarbeid om egne eventyrstier i Marka og geoposter
i alle eventyrskogene. Det er også søkt om midler til å videreutvikle registreringsmetodikken
bak eventyrskogene og en spredning av denne til andre bymarker.
Samarbeid med Stifinner’n
NOA har hatt et godt samarbeid med Nydalen skiklubb om bruk av eventyrskogene i
Stifinner’n-opplegget. Samarbeidet vil fortsette i 2009.

ANDRE SAKER
Lokalt klimaarbeid i Oslo
Naturvernforbundet vedtok klima som ett av tre satsingsområder på Landsmøtet 2007. Det er i
samarbeid med fylkeslagene foretatt et forberedende arbeid med sikte på en kampanje i 2009.
Fra NOA-styret har Rina Brunsell Harsvik deltatt.
Samferdselsgruppe
NOA har etablert en egen samferdselsgruppe. Primus motorer for arbeidet har vært Sidsel
Selvik og Holger Schlaupitz. Gruppa konsentrerer seg første omgang om Oslopakke 3 og
strategi for langsiktig arbeid med veiutbygging, vridning mot kollektive løsninger, samt å
sette fokus på sykkelveier.
Ringeriksbanen
NOA har skrevet høringsuttalelse vedr. Ringeriksbanen. I uttalelsen gikk vi mot etablering av
denne jernbanetraséen, da den verken passer inn i et framtidig høyhastighetsnett eller dekker
et prekært behov for lokal transport. Når tiltaket vil ha svært negative virkninger for natur og
kulturlandskap på Ringerike, med betydelig arealpress som resultat, vil ulempene bli større
enn fordelene.
Miljøinformasjon Nittedal
NOA måtte gå flere runder for å få ut informasjon om Markagrensen og annen
miljøinformasjon fra Nittedal kommune i forbindelse med fastsettelse av Markagrensen.
Skøytebane på Bogstad
NOA har støttet lokallaget i Oslo Vest i deres avgjørelse om at dette tiltaket ikke påkrever
noen protestaksjon fra vår side. En del medlemmer var uenig i denne avgjørelsen, og fremmet
kritikk mot vedtaket. For NOA var det særdeles viktig å gi lokallaget den nødvendige
ryggdekningen når de, etter nøye vurdering og overveining, inntar et upopulært standpunkt i
sitt eget nærmiljø.
Frognerseterbanen, forlengelse eller forkortelse?
Politisk forslag i bystyret om forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion og forslag
fra Ruter om at endeholdeplassen bør være under hoppet av nye Holmenkollbakken, er drøftet
i styret. NOA ønsker at dagens trase og holdeplassmønster opprettholdes.
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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 2009.
”Last of the last”
Skogutvalget fikk høsten 2007 Finsefondets pris for 2007 til et fellesnordisk prosjekt for å
dokumentere all kjent verneverdig skog i et enormt fjellskogbelte fra den finsk / russiske
grensen, via nord-Finland og nord-Sverige og nedover langs svenskegrensen i Norge til
Hedmark, 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 videre
nyregistrere områder som forventes å ha verdier (ut fra flyfoto). Arbeidet skal være ferdig
våren 2009, og har et budsjett på 280.000 kroner. Arbeidet har bestått i registrering av
verneverdige skogområder i Finnmark, Nordland og Hedmark. Sammen med tidligere
registreringer, vil disse danne grunnlaget for et nordisk verneforslag for verneverdige skoger
langs grenseområdene mellom Russland og Finland, gjennom svensk og finsk lappland og
nedover i grenseområdene mellom Norge og Sverige. Muligens med utløper i nærliggende
norske fjellskoger. Arbeide vil være fullført ved påsketider 2009.
Bioenergi og skog
I forbindelse med NNVs arbeid med bioenergi, framkom det et ønske om å estimere hvor mye
bioenergi som kan tas fra skogen. Etter grundige diskusjoner ble det bestemt at dette ikke
kunne fastslåes uten at man først ble enige om en fornyet skogpolitikk for
Naturvernforbundet. Skogutvalget og NOA utarbeidet et forslag til en politikk som tilsier at
skogen best kan bidra til klimakampen ved økt binding i skogsjorda, vegetasjonen og
produktene. Bioenergiuttak må i hovedsak hentes i tynningsvirke og avvikling av skoger med
fremmede treslag. Dette standpunktet var ikke akseptabelt for forkjemperne for bioenergi, og
saken er utsatt til Landsstyremøtet og behandling sommeren 2009.
Kurs i alternativt skogbruk i Sverige
Gjermund Andersen deltok på kurs i alternativ hogstføring i Sverige i oktober. Det tas sikte på
å arrangere tilsvarende kurs i Oslo, i samarbeid med Friluftsetaten i 2009.
Oppstart av ”Pro Silva – Norge”
Gjermund Andersen deltok på oppstartsmøte for Pro Silva i Fyresdal i oktober. Pro Silva er en
europeisk organisasjon som arbeider for et hogstflatefritt skogbruk.
Regionalt miljøprogram for landbruk i Oslo og Akershus
NOA sluttet seg til høringsuttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv (FNF-Akershus) som
har gått grundig gjennom utkastets virkninger for natur og miljø.
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