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Styrets vurdering av arbeidsåret 2009-2010
Styret har i foregående år fortsatt arbeidet med å finne en hensiktsmessig organisatorisk
arbeidsform som forener styrets ambisjoner om aktivitet med den tid styret og medlemmene
for øvrig har av tid til disposisjon for NOAs oppgaver. Skal NOA spille den rolle i vårt
distrikt som fremgår av våre vedtekter forutsetter det stor frivillig innsats av styret,
arbeidsgrupper, lokallag og enkeltmedlemmer.
Selv med en betydelig frivillig innsats kommer vi ikke utenom at økonomien også spiller en
rolle. Den er for tiden ikke tilpasset forventningene til oss eller våre aktiviteter. Vi er landets
største lokallag med en tredel av medlemmene i et distrikt med en fjerdedel av befolkningen.
Regnskapet viser et underskudd på drøye 100 000 av 2 000 000. Vår situasjon er formodentlig
bedre enn andre lag. Samlet får lagene mindre enn halvparten av sine medlemsinntekter og
intet av organisasjonens tilskudd. Det sentrale sekretariat har til sammenlikning et budsjett for
2010 på 40 mill og ca 30 årsverk. NOA har tatt opp denne skjevdelingen på landsmøtet i
Bergen i august 2009 og i landsmøtene uten å få gehør for det. Økonomien må derfor få
styrets oppmerksomhet i kommende år.
Styret har forsøkt å øke medlemsengasjementet for kjerneaktivitetene med å fastlegge en
terminliste som skal publiseres i Grevlingen. Styret erkjenner at kvartalstidsskriftet
Grevlingen er kostbart men har forsøkt – i en tid hvor slike publikasjoner ofte går inn av
budsjettmessige grunner - å gjøre tidsskriftet til et fortrinn for NOA.
Styret vil nevne følgende saker fra perioden: Markaloven (vedtatt i april), 12 verneforslag
etter markaloven (oktober) dispensasjon fra Markaloven for idrett, (lokallagets Oslo Vest
arbeid med reguleringssaken vedrørende Tryvvannsåsen, uttalelse om Linderudkollen etc.)
rettssaken mot Løvenskiold (Lagmannsretten juni, Løvenskiold anket), etablering av en areal
og samferdselsgruppe, politikerkonferansen, policydokument, Øyene i havnebassenget, stort
styremøte med lokallagene, nye lokallag i Nittedal og Sørum, påbegynt arbeidet med
hundreårsjubileet i 2014, og arbeide med bymiljø og natur i by.
Styret har i løpet av året hatt 9 møter og behandlet ca 60 saker.
Medlemstallet er i det foregående år økt med 63 medlemmer (netto).
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 for utmerket samarbeid
vår trofaste kontordame Laila Holmen som fratrådte i februar.
Årsberetningen er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at regnskapet gir
et uttrykk for foreningens stilling og resultat i året og at det ikke har inntrådt forhold etter
regnskapsårets utløp som påvirker årsregnskapet.
Oslo i februar 2010
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ORGANISASJON
Årsmøtet 2009
NOAs årsmøte 2009 ble arrangert i møtelokalene i Grensen 9 med ca 34 medlemmer til stede.
Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2008, og fastsatte arbeidsprogram og budsjett.
Tillitsvalgte
Valget på Årsmøtet ga følgende styresammensetning:
Leder Knut Frigaard (på valg i 2010)
Styremedlem Andreas Olsen (på valg i 2010)
Styremedlem Bernt Bull (på valg i 2011)
Styremedlem Berit Saghaug Mørck (på valg i 2011)
Styremedlem Jørn Erik Bjørndalen (på valg i 2010)
1.varamedlem Marte Blystad (på valg i 2010)
2. varamedlem Johs Oraug (på valg i 2010)
Revisor:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA ble valgt
Nominasjon av NOAs Landstyremedlem og varamedlem
Ble delegert til det nye styret. Styret valgte Knut Frigaard og Bernt Bull.
NOAs representater til Landmøtet
Ble delegert til det nye styret. Styret valgte Knut Frigaard, Bernt Bull, Marte Blystad,
Andreas Olsen, Karin Olsen og Gjermund Andersen som NOAs representanter.
Etter selve årsmøtet holdt professor Mickael Ohlson fra UMB en meget interessant innledning
om skogens rolle i klimasammenheng.
Styrets arbeid
Styret har hatt 9 møter i arbeidsåret og behandlet i rundt 60 saker.
”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 ett møte, der markering av NOAs
100-års-jubileum i 2014 var hovedtema.
NOA´s sekretariat
Gjermund Andersen, daglig leder i hele perioden
Laila Holmen, 50%, kontorsekretær ut februar 2010.
Jørgen Huse, regnskapsmedarbeider hele perioden
Hilde Friis, prosjektmedarbeider til mars og deretter i permisjon ut året.
Helén Svensson, prosjektmedarbeider fra 15. juli og ut januar 2009 med fremstilling av
eventyrskogbrosjyrer.
Catrine Curle, prosjektmedarbeider fra 15.april og ut perioden, og kontorsekretær (vikar) fra
og med februar 2010.
På grunn av arbeidsbelastningen i sekretariatet, har styreleder hatt to arbeidsdager pr. uke i
sekretariatet.

-3-

Årsberetning 2009

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

Lokallagsstatus
I 2009 fikk vi to nye lokallag i Nittedal og Sørum. Nå er det totalt 19 lag, hvorav 4 i Oslo.
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 lokalkontaktene trykkes i
hver utgave av medlemsbladet Grevlingen.
Aktive lokallag:
Asker
Bærum
Oslo Vest
Oslo Nord
Østkanten
Universitetet i Oslo (studentlag)
Fet
Lørenskog
Skedsmo
Nannestad/Gjerdrum

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

Verving
Det har ikke vært arrangert spesielle verveaksjoner i 2009. Sekretariatet fanger opp
interesserte på telefon og e-post, og 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.)
• Kalenderen
Anna Skog, Berit Saghaug Mørck og Gjermund A.
• Samferdselsgruppa
Sidsel Selvik, Holger Schlaupitz, 10 medlemmer
• Klimagruppe
Anders Olsen, Anders Haug. 6 medlemmer
• Tregruppa
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. Styret har diskutert mulighetene for å få tak i et eget hus
for miljøorganisasjoner i Oslo til vårt 100-årsjubileum i 2014.
Frønsvollen
Vi har leiekontrakt på Frønsvollen fram til 2011, og det er allerede startet samtaler mellom
NOA og Friluftsetaten, Oslo kommune, om utvidelse av denne.
Dugnadsånden er fremdeles i live, og dette året er det nedlagt rundt 850 timer. Vi tror at dette
tallet er atskillig høyere, da vi ofte glemmer å føre timer. I tillegg har vi hatt 9
driftsstyremøter. Dette representerer ca 125 timer i administrasjon. NOA kontoret svarer og
administrerer på henvendelser, legger ut info på hjemmesiden, i Grevlingen og i NOAs Ark,
noe som også er ressurskrevende.
Frønsvollen fremstår nå omtrent som det stedet vi har jobbet for at det skal bli. Det verste av
vedlikeholdsarbeidet er sluttført, og både låven og huset er nå i brukbar forfatning. Låven har
fått et informasjonsrom som også kan brukes til møter / seminarer. I tillegg kan det brukes til
soveplass, 4-5 kan sove der. Det er også et lite avdelt rom som har to køyesenger. Det er ovn
både informasjonsrommet og i Frønsstallen. Frønsstallen er et flott rom med
pleksiglassveggen mot tunet som slipper lyset inn og som holder varmen inne i den kalde
årstiden. Vi har nå plass til 9-18 overnattere. Brannforskriftene sier at det kan ligge maks 9 i
hovedhuset og det samme antall på låven.
Dugnadsgruppen vår vokser sakte, vi skulle gjerne ønske oss flere "tilhengere". De som er
med er gjengangere. Driftsstyret sitter uforandret.
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 forskriftene har vært den enkeltsak som har dominert også i 2009, særlig i
første halvår. I siste halvår har også byplan med bærekraftig utvikling, grønne lunger i byen
og samferdsel kommet skarpere i fokus. Omtale av Grøntplan for Oslo, Naturkartene og
Eventyrskogene har også fått sin plass.
Lokallagene har også kommet til orde; gjerne fremskyndet av redaksjonen. Et lokallag har
startet opp i Nittedal, særlig renere Nitelv, veibygging og Markagrensen er satsingsområder.
Oslo Vest har vært opptatt av Tryvannsåsen, Holmenkollanleggene og Sørkedalselva. Bærum
har omtalt turveiene i et par artikler – der truer utbyggingspresset med å kvele det grønne.
Faggruppa Samferdsel har markert med en plan for hvordan NOA bør engasjere seg på dette
feltet.
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 stemningsartikler,
en bokspalte og petiter.
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Det er utgitt fire utgaver av Grevlingen i 2009 med følgende hovedtemaer:
1/2009: Glad i trær og skog
2/2009: Med Marka i ryggen ser vi nå på byen og byggesonen
3/2009: Storbyregionens utvikling er også vår sak
4/2009: Grøntplanen for Oslo
Redaksjon: Frithjof Funder, redaktør, Tom Ekeli, redaksjonssekretær. I tillegg
medvirker styreleder og daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark - vårt e-post brev
NOAs Ark kom ut med 5 nummer i 2009. Vi har nå 1450 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 18. gang, med et opplag på 1.5000 eksemplarer.
Bildene i kalenderen er tatt av Bård Løken, Erik Unneberg, Espen Bratlie og
Gjermund Andersen. Tekstene på baksiden er beskrivelse av NOAs 12 verneforslag
for eventyrskoger som ble overlevert MD i november.
• Natursti / vegetasjonskartene er videreført med 3 nye kart: Akerselvas nedre del,
Maridalen og Nyland og teller nå 15 totalt. 3 nye kart er straks klare og ytterligere 2
kommer i løpet av sommeren 2010.
• Eventyrbrosjyrer med kart i bakpermen er nå fremstilt for 9 områder, hvorav 4 er
ferdigstilt i løpet av driftsåret 2009/2010:
o Rundt Spålen i Nordmarka 22 sider (ferdigstilt i 08/09)
o Krokskogen nord 22 sider(ferdigstilt i 08/09)
o Romerriksåsene 18 sider (ferdigstilt i 2009)
o Follomarka ferdigstilt i 09/10
Hjemmeside
Hjemmesiden har dessverre ikke fått så god innholdsmessig oppdatering som vi ønsket oss i
året som gikk. Vi kommer til å prioritere dette i større grad i 2010 ved å gå gjennom gamle
ting som ligger der og være flinkere til å legge ut nytt stoff. Den tekniske delen har fungert
godt takket være Jon Magnar Haugen.
NOAs arkiv
Vi har et arkiv og fakturaprogram som vi ikke kunne greid oss uten (takk til Ketil
Heyerdahl!). Biblioteket vårt er nå lagt inn i NOAs arkiv, men ikke digitalisert. Målet er å få
innholdsfortegnelsen og stikkord digitalt, slik at det blir lettere søkbart.
Møter og turer
I mars ble det satt opp 21 fuglekasser rundt i kulturlandskapet på Frønsvollen. Kassene var
gaver til NOAs gamle kjempe, Bjørn Faafeng, som kun hadde fuglekasser til Frønsvollen som
ønske til sin 60-årsdag.
NOA arrangerte kveldsseminar om den nye Markaloven 26. mai, med
Miljøverndepartementets Jannis Rippis som hovedinnleder. En grundig gjennomgang av
loven og dens intensjoner for ca 60 frammøtte.
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27. mai var styret på en stor befaring rundt i hele byen hvor temaet var arealbruk og
samferdsel. Bernt Bull var den naturlige cicerone.
NOA har i år hatt en byvandring, som gikk i Gamlebyen-Ekeberg-området 25. august, med
tema byutvikling og arealbruk. Turleder var Bern Bull.
26. august arrangerte samferdsels- og arealgruppa i NOA en åpen høring om samferdselsproblemene i Oslo og Akershus. Deltakerne var Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (V),
Stortingsrepresentant Ahktar Chaudhry (SV), Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap),
Stortingskandidat Voldner Rutle (Rødt), Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og Jarand
Felland (Sp). Temperaturen var høy, både i salen og i ordvekslingen mellom politikerne.
I september arrangerte NOA møte om byutvikling og grønne lunger i Oslo, med professor
(em) Magne Bruun og professor Ola Bettum, begge UMB, som innledere. Et spennende dykk
inn i byens historiske utvikling og tanker og strategier for den videre utvikling for fullsatt
lokale.
NOA har hatt en rekke møter med myndighetene om saker vi jobber med, bl.a. med Byrådet,
Stortings- og kommunepolitikere, Direktoratet for Naturforvaltning, Riksantikvaren,
Friluftsetaten, Byantikvaren.
Det er i ferd med å etableres et aktivitetsprogram for NOA som skal oppdateres i hver utgave
av Grevlingen og fortløpende på www.noa.no.

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2008, ble tilnærmet lik året før - ca 489.000
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 2009 har NOA mottatt 198.000 kroner i driftsstøtte fra Oslo kommune, 83.000 kroner fra
Akershus fylkeskommune og 45.000 kroner i driftstilskudd fra Naturvernforbundet sentralt.
Av disse var 20.000 aktivitetstilskudd til Frønsvollen og 25.000 driftstilskudd.
Gaver
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2009. Totalt ga disse ca kr 15.500 i inntekt,
noe som gir oss motivasjon for videre arbeid. I tillegg ble vi tilgodesett med kr 10.000 fra den
nye ordningen til Norsk Tipping med grasrotandel til en selvvalgt organisasjon.
Prosjektstøtte
NOA har i løpet av 2009 fått 751.00 i fersk støtte til prosjekter, i tillegg til tidligere avsatte kr
558.000. Mange av prosjektene er ferdigstillet, og prosjektporteføljen som videreføres til
2010 er således betydelig mindre enn i 2009 – til sammen kr 242.000,-
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Økonomisk utvikling
NOA hadde et vanskelig år rent økonomisk i 2009. Årsmøtet godkjente et budsjett med
beregnet underskudd på kr 68.000,- På grunn av innstramninger i regelverket rundt
tippemidler, tapte vi kr 40.000 på et allerede gjennomført prosjekt innenfor vegetasjonskart. I
tillegg var vi for sent ute med kalenderen, slik at vi ikke torde satse på den budsjetterte
opplagsøkningen. heller ikke nyvervingen ble fulgt tilstrekkelig opp, og havnet langt under
budsjett-tallene. Utgiftene til pensjon ble betydelig større enn forventet. På den positive siden
har prosjektene bidratt med mer enn beregnet i form av kontorutgifter og andel av
lønnsutgifter, og det har vært en stram budsjett disiplin på utgiftssiden. Årsunderskuddet er på
kr 105.000,- og det sier seg selv at økonomitiltak må prioriteres sterkere i foreningen.

NÆRMILJØ
Oslopakke 3, høringsuttalelse 091209
I forbindelse med høringen til Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013, uttalte NOA
seg om hvor viktig det er at det blir satt av betydelige midler til kollektivtransport og
sykkelveier. Vi kom også med konkrete forslag til endringer i handlingsprogrammet om hvor
viktig det er at tiltak innen kollektivtransport og tilrettelegging for myke trafikanter blir
prioritert framfor veibygging.
Plattform for samferdselsarbeidet
Samferdsels- og arealgruppa har fortsatt arbeidet om en felles plattform i samferdselsarbeidet,
og har også funnet fram til en arbeidsform som kan fungere godt.
Åpen høring om samferdselssaker
26. august arrangerte NOA en åpen høring om samferdselsproblemene i Oslo kommune. Alle
politiske partier ble invitert til å sende en representant til høringen.
26. august arrangerte samferdsels- og arealgruppa i NOA en åpen høring om
samferdselsproblemene i Oslo og Akershus. Deltakerene var Odd Einar Dørum (V), Ahktar
Chaudhry (SV), Truls Wickholm (Ap), Elin Voldner Rutle (Rødt), Nils Aage Jegstad (H) og
Jarand Felland (Sp). Temperaturen var høy, både i salen og i ordvekslingen mellom
politikerne.
Grøntplan for Oslo – høring
I forbindelse med høringen angående Grøntplan for Oslo kom NOA med konkrete merknader
til planen. NOA slutter seg til de gode intensjonene i Grøntplanen, men etterlyser konkrete
tiltak. Slik den fremstod i september var planen lite forpliktende.
Ekebergskråningen
Det har vært en høringsrunde i forbindelse med den planlagte skulpturparken i
Ekebergskråningen. NOA kom sent på banen i den forbindelse, men vi har nå vært så heldige
at vi har fått et lokalt medlem, Marit Backe, til å følge saken tett. Planskissen for skulptur- og
kulturminneparken ligger tilgjengelig på nettsidene og hadde frist for uttalelse 19.mars 2010.
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Brinken – Høringsuttalelse 15.01.09.
NOA sendte en protest mot utbygging i Brinken 63-65 i januar. Vi mener at en slik bygning
ikke hører hjemme i et lite, grønt område som har slik stor verdi for bymiljøet. Vi viste til det
rike fuglelivet i Kampen park og behovet for å ivareta de store, gamle trærne de oppholder
seg i. Brinken 63 er dessuten en del av et bevaringsverdig, historisk bymiljø som forringes
ved bygging av høye hus.
Grønn Rute – Blindernveien 10.09.09.
NOA uttalte seg i september angående planforslaget til Blindernveien 6. NOA finner det
uakseptabelt at grøntområder der det ferdes og oppholder seg nærmere 1000 barn bygges ned.
Planområdet er nabo og hovedadkomst til Marienlyst skole, barnehage og SFO. Vi ettersendte
også vår overordnede plan for Grønn Rute.
Nakholmen, Bleikøya og Lindøya, Reguleringsplan og påtale av ulovligheter
NOA har engasjert seg i arbeidet med å bevare øyene i indre Oslofjord som rekreasjonsressurs
for befolkningen. På en del av øyene finnes det gammel hyttebebyggelse som gjennom
modernisering og privatisering er i ferd med å presse allmennheten ut. NOA har arbeidet både
med reguleringsplanene for øyene, med ulovligheter som er avdekket og gjennom møter med
forvaltning og politikere. NOA har hatt flere møte med Plan- og Bygningsetaten, og flere
ganger prøvd å få møte med Statsbygg som grunneier på øyene.
USA ambassade på Huseby
NOA, sammen med en rekke lokale organisasjoner, har gjennom flere år prøvd å stanse
planene om bygging av en ny USA-ambassade i Husebyskogen. Husebyskogen inngår i byens
overordnede grøntstruktur. Da vi ikke vant fram gjennom ordinær saksbehandling, ønsket de
lokale grupperingene å gå til rettssak mot vedtaket. Saken var gjennom alle tre rettsinstanser,
og ble avgjort av Høyesterett i mai. Organisasjonene tapte saken, men slapp å betale
motpartens saksomkostninger, da det ble ansett som rimelig at frivillige organisasjoner ønsket
å prøve enkelte forvaltningsavgjørelser for rettsapparatet.
Prosjekt ”vegetasjonskart”
I 2009 ble det lagt ut 3 nye Naturkart på våre hjemmesider. Disse kartene er nor
nærområdene: Maridalen, Nyland og Akerselvas nedre del. Ytterligere 3 kart er laget ferdig,
men legges først ut på nettsidene i begynnelsen av 2010. Vi har også hatt en undersøkelse av
årsaker til at lærere ikke tar med barn ut i undervisningen. Som et resultat av undersøkelsen er
det laget veiledning til bruk av naturkartene. Disse legges ut på være hjemmesider i
begynnelsen av 2010.
NOA har også utviklet et samarbeid med Forskerfabrikken for bruk av naturkart. De har kurs
for lærere i hele Oslo og deler ut våre naturkart til alle lærere i tillegg til å dele ut veiledning
for bruk av kartene.
”Den naturlige skolesekken”
Den Naturlige Skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og
Kunnskapsdepartementet. NOA, v. Catrine Curle og Helén Svensson, har bidratt med å lage
undervisningsmateriell til skoler med temaer ”nærnatur” og ”skog”. Disse oppgavene skal
legges ut på hjemmesiden www.natursekken.no. I tillegg var NOA, v. Catrine Curle, med på
åpningen av Hvaler Nasjonalpark og bidro med et undervisningsopplegg om strandplanter.
Aktivitetskolen i Oslo arrangerte naturfagsuke i uke 45. I den forbindelse laget NOA et
undervisningsopplegg som ble sendt ut til alle barneskoler i Oslo.
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KULTURLANDSKAP
Kulturlandskapet på Frønsvollen
NOA ved Jens Gram, har innledet et samarbeid med Friluftsetaten, Oslo og Omegn
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.
Fredning av kulturmiljøet på Bygdøy
Etter NOAs og Norsk Botanisk Forenings vellykkede arbeid med en verneplan for Bygdøy i
2004, har offentlige instanser ”sloss” om å få styringen på verneprosessen. Direktoratet for
Naturforvaltning var tidlig ute med en verneplan for Oslofjorden med 4 områder på Bygdøy.
Oslo kommune startet et omfattende reguleringsplanarbeid, der NOA deltok. Og
Riksantikvaren har fremmet et forslag om vern av hele Kongsgården og Folkemuseet etter
Kulturvernloven. NOA har støttet Riksantikvaren, senest på en åpen høring på Bygdøy i
januar 2010.

MARKA
Markagruppa
Gruppa har hatt 7 møter i perioden. Fire hovedsaker har stått i fokus i 2009: Markaloven,
Markaforskriften, Eventyrskogene og en verneplan med hjemmel i den nye Markaloven.
Gruppa har arbeidet med høringsuttalelse og andre innspill vedr. lovforslaget, deltatt i en
rekke møter, bl.a. med politisk ledelse i MD og stortingspolitikere. Det er utarbeidet et
omfattende bakgrunnsmateriale om skogbruk og friluftsliv i Marka..
Det har vært ført kontroll med hogstaktiviteten i Marka, og erfaringene fra dette arbeidet er
benyttet til et omfattende og grundig innspill vedr. utforming av ny forskrift for skogbruket i
Marka. Det er påklagd en rekke hogster i Marka som NOA anser i strid med friluftslivets og
naturvernets interesser.
Eventyrskogregistreringene i form av systematiske registreringer er nå sluttført. Så langt er
150 områder registrert, på til sammen ca 7 % av Marka. Gruppa arbeider med å utarbeide
foldere om de enkelte eventyrskogområdene, som publikum kan trykke ut fra vår hjemmeside.
Bjørn Faafeng er koordinator for dette arbeidet.
I 2009 er det foretatt en grundig dokumentasjon av 12 områder og fremmet et verneforslag for
disse etter den nye Markaloven. I forbindelse med dette arbeidet er det utviklet et sett med
indikatorer knyttet til vernehjemmelens kriteriesett, og disse er benyttet i dokumentasjonsarbeidet.
Lov om Oslomarka
2009 har vært preget av arbeidet med Markaloven og vedtakelsen av denne i Stortinget. NOA
har, i nært samarbeid med de andre Markaorganisasjonene, arbeidet tett opp mot politikerne
for å berge forslaget helskinnet gjennom behandlingen.
NOA tok initiativ til en befaring for Stortingskomiteen, og benyttet anledningen bl.a. til å
argumentere for en hjemmel for vern av områder av hensyn til friluftsliv og naturopplevelse.
NOA fikk anledning til å demonstrere hva en eventyrskog er og kontrastene til kulturskogen.
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Etter kraftige angrep på lovprosessen fra en allianse av skogbruk, hytteeiere, eliteidrett og
kommersielle interesser, bidro NOA vesentlig til at prosessen pånytt kom på skinner, gjennom
utarbeidelsen av et felles opprop fra alle Markaorganisasjonene, der vi tok til orde for at vi
ønsket Markaloven slik den forelå og vi ønsket den nå. Fra politikerne har vi senere fått høre
at dette innspillet var avgjørende for at saken ikke ble sendt i retur til Regjeringen. Om vi da
hadde fått noen Markalov er uvisst.
Fellesbrevet fra Skiforeningen, Turistforeningen, Friluftsrådet, Østmarkas Venner og NOA, som NOA initierte:

”Markaloven, slik den foreligger fra Regjeringens hånd, fremstår som et kompromiss mellom ulike
hensyn. Vi har alle under høringene gitt uttrykk for støtte til loven, selv om vi hver for oss kan se
enkelte mindre tilfredsstillende sider ved den. Vi er enige om at loven vil være av grunnleggende
betydning for friluftslivet i Oslomarka i framtida og vil derfor henstille til Stortinget å vedta loven nå.
Vi ber samtidig om at det i forbindelse med at loven vedtas, presiseres at loven må praktiseres på en
slik måte at man kan videreføre et aktivt og variert friluftsliv 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 2010.03.05
Markaforskriften etter skogloven
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.
NOA har gjentatte ganger bedt om å få tilsendt dokumentasjon fra LMD om
forskriftsarbeidet, slik at vi kan delta i prosessen på stadier som gir reell medvirkning, slik
miljøinformasjonsloven foreskriver: LMD prøver å avspise oss med at vi får saken til høring.
Korrespondansen er ikke avsluttet.
Eventyrskogene
Registreringsarbeidet er for det meste sluttført, og hovedtyngden av arbeidet går nå på bruk av
registreringen i forhold til vern og ulike trusler, bekjentgjøring og planer om synliggjøring for
publikum. Konkret har det vært arbeidet med brosjyrer, planer om 4 demonstrasjonsstier,
utsetting av geoposter med mer. Det er innledet samarbeid med DNT-Oslo og Omegn, med
”Friluftslivets hus” og med Friluftsetaten om å få på plass de første eventyrskogstiene.
Verneforslag for 12 eventyrskoger
NOA fremmet i november en ”Verneplan 1 for eventyrskoger” omfattende 12 svært verdifulle
områder. Forslaget ble overlevert Statssekretær Heidi Sørensen i MD og sendt til relevante
myndigheter. Forslaget er basert på Markalovens kriterier og bygd opp etter samme lesten
som benyttes ved vern etter naturvernloven. NOA ba om midlertidig vern mens prosessen
pågår, men har i skrivende stund ikke fått tilbakemelding på det kravet.
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. To av disse er trykket, de øvrige er foreløpig bare tilgjengelige
elektronisk på NOAs hjemmeside.
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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.
Kurs i fleralderskogbruk
NOA arrangerte i samarbeid med Friluftsetaten i Oslo kommune kurs i fleralderskogbruk
(”plukkhogst”) i uke 19. Uken begynte med en fagdag på Frønsvollen, tirsdag-torsdag ble det
arrangert praktisk kurs i skogene rundt Frønsvollen og på fredag var det seminardag i Grensen
9. Som kursleder hadde vi fått med oss professor Mats Hagner fra Sveriges Lantbruksuniversitet. Det var i alt med 60 deltagere på kurset, som ga en overbevisende innføring i fordelene
med et fleralderskogbruk, biologisk, kvalitetsmessig, økonomisk, opplevelsesmessig.
Saksbehandlingen av hogster i Marka
NOA har arbeidet gjennom året med å få bedre tilgang til hogstmeldingene, med sikte på å
komme med innspill før kommunen fatter vedtak. NOA har fått gjennomslag i 10 kommuner
som nå sender kopi av søknadsskjema og godkjenning direkte til NOA på e-post.
Hogstplaner i Lillomarka
NOA har i over et år greid å stanse en omfattende hogst i ”indrefileten” i det foreslåtte
verneområdet som strekker seg fra Nordre Langvatn til Slengfehøgda i Lillomarka. NOA fikk
delvis medhold i vår klage til Fylkesmannen, men Statens Landbruksforvaltning har
overprøvet den avgjørelsen. NOA har påklaget SLFs vedtak til Landbruksdepartementet, med
henvisning til at Stortingsflertallet har ønsket av friluftsliv og naturopplevelse skal prioriteres
foran næringsvirksomhet i Marka. Avgjørelse i saken er ventet på senvinteren 2010.
Hogstplaner på Krokskogen
Rett før Jul påklaget NOA to hogstgodkjenninger inne i Øskjevallsbrenna-området på
Krokskogen. Etter Jul ble vi oppmerksomme på at det var gjennomført omfattende hogster i
området i tiden etter NOA fremmet sitt verneforslag. Det er igangsatt en omfattende
undersøkelse av hogster og godkjenninger for å vise hvor svakt de frivillige
Markaorganisasjonene og skognaturen står i forhold til næringsinteressene.
Miljøinformasjon fra Løvenskiold
NOA vant i juni fram i Borgarting Lagmannsrett med sitt krav om å få utlevert miljøinformasjon fra Løvenskiold. Vi fikk medhold i at avgrensning av gammel skog er å anse som miljøinformasjon, at det er informasjon vi har krav på å få utlevert, at det ikke kan ansees som
forretningshemmeligheter, og at det er informasjon vi må få ut skriftlig eller elektronisk.
Dette er fullstendig i samsvar med vår påstand i saken. Godseieren gir seg imidlertid ikke, og
anket saken til Høyesterett, som skal behandle saken 9. og 10. mars 2010. Norges Skogeierforbund og NORSKOG stiller opp som partshjelpere for Løvenskiold. Det er Løvenskiold
som har brakt saken inn for rettssystemet for å fri seg fra NOAs krav om utlevering av
miljøinformasjon.
”Frivillig vern”
Så godt som alle NOAs verneforslag fra 1998 er nå vernet eller kommet opp i forbindelse
med ordningen ”frivillig vern”. I 2009 ble både Slattumsrøa (Lusevasan) og OppegårdskollenRamndalen vernet som reservater. Tilsvarende prosesser pågår for Pershusfjell og
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Svenådalen, og vi har i 2009 arbeidet for å få til tilsvarende prosesser for områdene ved
Nordre Langevann i Lillomarka og ved Småvanna i Kjekstadmarka.
Gamle gårdsveier i Marka
Jens Gram har funnet fram kart utarbeidet på slutten av 1800-tallet og har gått en del av
detaljene etter i sømmene. Det viser seg at det finnes betydelige rester av et nett av gårdsveier
som ble benyttet før bilens tidsalder. Disse ”veiene” er også viktige kulturminner for
friluftslivet, da det var på disse de første blåmerkede stiene ble lagt. I terrenget kan flere av
dem gjenfinnes i form av oppbygde traseer og steinbruer. NOA har presentert saken for
myndigheter, andre organisasjoner og i media. VI inviterer folk som interesserer seg for
Markas kulturminner til å bli med å lete opp de gamle veiene. Arbeidet vil skje i samarbeid
med DNT-OO.
Tryvann vinterpark
Tryvann Vinterpark har fremmet et nytt reguleringsforslag for Tryvannsåsen. NOA har sluttet
opp om lokallaget i Oslo Vest sitt arbeid med saken, og engasjert seg særlig i tre forhold:
Opprettholdelse av Strømsborgveien som eneste turvei inn i Marka fra vest, motstand mot
restaurant på toppen for å verne eksisterende virksomhet i området (Tryvannsstua og
Frognerseteren hovedrestaurant), samt opprettholdelse av verningen av Tryvannshøyden (som
inkluderer Thomas Heftyes gave på tårn og turmål til Kristiania kommune (”Tryvannshøiden”
- 1886)
Tryvannstårnet og Hefteys testament
NOA har sendt brev til Byantikvaren og Friluftsetaten og bedt om at området rundt
Tryvannsåsen som ble gitt i gave til Oslo kommune i 1886 må identifiseres og markeres.
Marikollen
NOA har i forståelse med en lokal skogeier gått mot planene om et langrennsstadion i skogen
øst for dagens anlegg i Marikollen. Skogen har klart eventyrskogpreg.
Ulovlig vei til Øst-Hakloa i Nordmarka
NOA har i to brev krevd at Regionkontor Landbruk skulle anmelde skogeieren for ulovlig
veibygging, i stedet for å godkjenne ulovligheter i ettertid og søke å dekke over ulovligheter.
Sykkelvei i Lillomarka
NOA går ikke mot utbygging av sykkelvei Lilloseter – Sinober – Burås, men vil ha en
alternativ trasé som ikke påvirker eventyrskogen negativt. Vi gikk også inn for en standard
der bare et smalere midtparti på en meter gis grusdekke, mens resten av veien gis bæreevne
for preppemaskin, men påføres jord og sås igjen for mest mulig grønt preg sommerstid.
Seminar om bymarkforvaltning i Trondheim
NOAs Gjermund Andersen innledet på seminar om Bymarkforvaltning i Trondheim i januar
2010. Trønderne ønsker å lære av arbeidet med Oslomarka. NOA har søkt midler for å
gjenoppta arbeidet med en utvidet bymarkforvaltning, der Markaregimet spres til andre
bymarker.
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. NOA har innledet forhandlinger om tillatelse til å
etablere 3-5 demonstrasjonsstier for eventyrskoger i Marka
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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. Klubben hadde en større samling på Frønsvollen, sommeren 2009.

ANDRE SAKER
Klimagruppe i NOA
Det har vært avholdt tre møter i klimagruppa i løpet av året. Vi har utarbeidet en plan for
arbeid med fokus på utfasing av oljefyr. i Oslo kommune. Vi har vært i møter med politiske
partier i bystyret og ENØK-etaten i forhold til dette, levert Høringsvar for
klimahandlingspakke for Oslo, og arrangert møte på Litteraturhuset om Klimatoppmøtet i
København. med Harald Francke Lund, nestleder i Norges forhandlingsdelegasjon Harald
Nyeggen Sommer, og Bård Lahn klimarådgiver i Naturvernforbundet
Høring klimapakke for Oslo
NOA avga i mars en høringsuttalelse til klimahandlingspakke for Oslo med hele 19 konkrete
forslag til tiltak innen energiforsyning, energisparing og samferdsel.
Klimaplan for Ullensaker
NOA roste Ullensaker kommune for initiativet til en slik plan og støttet planen. Vi fant
imidlertid grunn til å fremme forslag om en sterkere satsing på binding av karbon i skogsjord
og i treprodukter med lang varighet. Anbefalte tiltak: Vern av naturskog, forlenget omløpstid,
plukkhogst (og derigjennom produksjon av varige treprodukter) og forebygging av ulike
former for terrengskader.
Kommuneplan for Nittedal
NOA skrev i januar en høringsuttalelse til kommuneplan for Nittedal der vi oppfordrer til
bærekraftig forbruk og kommer med kommentarer til hovedpunktene i planen vedr. Marka,
konvertering av hytter til boliger, vassdrag, arealstrategi, befolkningstilvekst og jordvern.
Kommuneplan Hurdal
NOA har avgitt høringsuttalelse til kommuneplan for Hurdal, der vi påpeker at mange av
tiltakene som forslås er strid med kommunens visjon om at kommunen skal være kjent for en
tydelig miljøprofil. Særlig uttrykkes behovet for å bevare naturen rundt vassdraget. Konkret
fremmet NOA 7 forslag til konkrete endringer i planen.
Skogsaker
NOA fungerer som sekretariat for NNVs skogutvalg, der Gjermund Andersen er leder.
Hovedsakene i 2009 har vært supplement av listen ”Unike skoger” (Norges mest verneverdige
skoger) gjennom registreringsopplegget ”Last of the Last”, finansiert av Finsefondet, lokale
organisasjoner, og privatpersoner. Videre er det arrangert kurs i registreringsmetodikk i
samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud. Det er også lagt ned betydelig arbeid med å
klargjøre en argumentasjon i forhold til skogens klimabetydning.
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