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STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2011 – 2012
Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2011-2012.
Aktivitet som fordeler seg på forberedelser til jubileet i 2014 og vanlige driftsoppgaver. NOAs innsats
for åpenhet gjennom miljøinformasjonsloven, som vi tidligere har fått Norsk Presseforbunds
åpenhetspris, Flavius-prisen, for ble hedret med hederlig omtale og Oslo kommunes bymiljøpris på
kr. 10 000,- for 2011.
Det er avviklet Landmøte i Norges Naturvernforbund på Hamar og 75 års jubileum for Oslo og
Omland Friluftsråd (OOF), med aktiv deltagelse av NOA.
Hovedoppgavene også i år har dreid seg om det to sakene, naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske
helse, og den av staten pålagte felles plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den overlegent
største innsatsen innen denne ramme har nå som før vært Markagruppas innsats for å bevare
gammelskogen, også kalt eventyrskogen, og det tidløse skogbilde. NOA fremhever denne skogens
betydning for folkehelsen gjennom det enkle friluftsliv.
NOA konstaterer at det er fattet politiske vedtak i samarbeidsalliansen Osloregionen i 2008 som åpner
for en tilstrømning av nye innbyggere til Oslo og Akershus i størrelsesorden 350 000 – 400 000 i løpet
av de neste tyve år. På dette grunnlag har regjering og storting pålagt fylkene å lage en felles plan for
areal og transport. NOA har gjennom en høringsuttalelse støttet opp under denne tilnærming til
utformingen av et fremtidig samfunn, som gir naturvernverdier mulighet til å gjøre seg gjeldende i
prosessen.
Forberedelsen til jubileet er godt i gang, særlig skal nevnes bokprosjektet, som nå synes å ende i en
egen bok fra NOA. Husprosjektet med mål å skaffe eget hus for NOA til jubileet arbeider for tiden
med sitt andre konkrete prosjekt som er i kommunal eie, og hvor derfor kontakt med politikere er
viktig. En egen finanskomite ser på muligheten for å styrke økonomien, og en egen gruppe registrerer
de formelle forhold i Oslo Marka. Naturkartproduksjonen fortsatte med ny energi og imponerende 18
hefter ferdigstilt og 4 nye kommer til våren. Etterspørselen etter kartene resulterte i opptrykk av 7 kart
i 2011. Andre prosjekt er også nedsatt og er i oppstartfasen.
Vern av Marka er en hovedoppgave for NOA som i ulike fora krever en lojal og konsekvent
iverksettelse av Markaloven. Det gjelder også i det nyopprettede Markarådet som har som oppgave å
sikre at markaloven blir forvaltet etter sin intensjon. Det er fremdeles viktig å slå ring om Marka, idet
presset på å åpne marka for en rekke aktiviteter og anlegg synes bare å øke.
Av interne oppgaver nevnes onsdagsforum som har befestet sin posisjon som NOAs
populærvitenskapelige foredragsserie, og et påbegynt organisasjonsarbeid for å tilpasse organisasjonen
til dagens behov for Oslo og Akershus.
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 aktiv likestilling mellom kjønnene, og har
hatt 3 kvinner og 5 menn i styret, og en mann og tre kvinner i sekretariatet.
Årsregnskapet (bakerst i dette heftet) er framlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke
inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som endrer forutsetningene eller resultatet.
Oslo, 6. mars 2012
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ORGANISASJON
Årsmøtet 2010
NOAs årsmøte 2011 ble arrangert i Grensen 9B med 45 medlemmer til stede. Årsmøtet
godkjente enstemmig regnskapet for 2010, og fastsatte arbeidsprogram og budsjett.
Årsberetningen for 2010 ble gjennomgått, og utvalgte saker kommentert. Årsberetningen ble
etter dette enstemmig godkjent.
Valget på Årsmøtet ga følgende styre-sammensetning:
Knut Frigaard, leder, på valg i 2012
Øivind Grimmer, styremedlem, på valg i 2013
Kjersti Elisabeth Dahl Milvartsen, styremedlem, på valg i 2012
Jørn Erik Bjørndalen, styremedlem, på valg i 2012
Kristine Høgseth, styremedlem, på valg i 2013
Bern Bull, varamedlem, på valg i 2012
Johs Oraug, varamedlem, på valg i 2012
Helen Britt-Marie Svensson, varamedlem, på valg i 2012
Valgkomite (alle på valg hvert år):
Sidsel Selvik
Catrine Curle
Christian Pedersen
Sekretær: Gjermund Andersen
Revisor:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA
Etter selve årsmøtet holdt Espen Koksvik et engasjert og lærerikt foredrag om ”Friluftsliv,
naturopplevelse og vår psykiske helse”. Møtelyden viste stort engasjement og spørrelyst.
Styrets arbeid
Styret har hatt 9 møter i arbeidsåret.
NOA´s sekreteriat
Gjermund Andersen. Daglig leder i hele perioden. 100% stilling.
Jørgen Huse. Regnskapsmedarbeider (frivillig) hele perioden.
Elen Margrethe Søreide Lie. Kontorsekretær i hele perioden. 40% stilling
Prosjektmedarbeider f.o.m 01.06.11 og ut perioden.
Ketil Heyerdahl: Hjemmeside-arbeid (frivillig) hele perioden.
Vegard Brox: Hjemmeside-arbeid (frivillig) hele perioden.
Hilde Friis Solås: Prosjektleder i hele perioden. 60% stilling.
Helen Britt-Marie Svensson: Prosjektmedarbeider f.o.m 12.10.2011 t.o.m11.01.2012
På grunn av arbeidsbelastningen i sekretariatet, har styreleder også i 2011 hatt to arbeidsdager
pr. uke i sekretariatet.
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”De vises råd”
”De vises råd” er et rådgivende organ bestående av æresmedlemmer og tidligere styreledere,
nedsatt for å gi råd om videreutviklingen av organisasjonen. Medlemmer:
Anna Skog
Jens Gram
Bjørn Faafeng
Jørge Huse
Bredo Berntsen
Knut Frigaard
Christian Pedersen
Line Andersen
Eystein Husebye
Ragnar Akre-Aas
Frithjof Funder
Ragnar Vik
Helene Bank
Sigmund Hågvar
Rådet har hatt 2 møter i 2011, og rådets medlemmer har også engasjert seg i andre av NOAs
saker og komiteer.
Medlemstall
1.1.01.: 5.357
1.1.02.: 5.379
1.1.03: 5.674
1.1.04: 5.421
1.1.05. 5.274
1.1.06. 5.614

1.1.07: 5.722
1.1.08: 5.881
1.1.09: 6.063
1.1.10: 6.126
1.1.11: 6.468
1.1.12: 6.581

Lokallagsstatus
I 2011 hadde NOA totalt 15 lokallag, hvorav 2 i Oslo. Dette er ett mindre enn forgående år
(Sørum). Sammen med Natur og Ungdom har vi i tillegg 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, og ligger tilgjengelig på NOAs hjemmesider.
Aktive lokallag:
Asker
Bærum
Oslo Vest
Oslo Nord
Fet
Lørenskog
Skedsmo
Nannestad/Gjerdrum
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
UMB-Ås (Studentlag)
Universitetet i Oslo (studentlag)
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Arbeidsgrupper
• Markagruppa
• Samferdsel
• Økonomiutvalget
• Grevlingens redaksjon
• Driftsstyre Frønsvollen

28 medlemmer. Øivind Grimmer er leder. 11 møter
Kjersti Milvartsen og Bernt Bull har vært
styrets representanter i gruppa.
Roar Skålin, Kristine Høgseth, Øivind Grimmer, Nikolai
Norman, Knut Frigaard og Gjermund Andersen. 4 møter.
Frithjof Funder (redaktør), Tom Ekeli (red.ass.)
Nikolai Norman (leder), Jens Gram, Sigmund Skeie
Bjørn Faafeng, Jan Häusler, Kari Feiring og Laila
Holmen

I tillegg er det opprettet følgende komiteer i forbindelse med 100-årsjubileet i 2014:
• Bok-komité – forbereder utgivelse av en jubileumsbok. Redaktør: Frithjof Funder
• Økonomikomité – jobber for å styrke NOAs økonomi generelt og til jubiléet spesielt
• Huskomité – vurderer alternative lokaler til sekreteriatet. Leder: Eystein F. Husebye
Kontoret på Vøienvolden
Vøienvolden fungerer bra for dagens sekretariatsstørrelse, men vi savner plass for å kunne ta
imot aktive som kommer innom for å ta i et tak, samt egnede møtelokaler for mellomstore
møter. Personer nedsatt i en egen Huskomite, har i 2011 arbeidet med å finne mer egnede
lokaler til foreningens 100-årsjubileum i 2014. Sognssmia ble lenge vurdert som et alternativ,
men er nå lagt bort til fordel for husmannsplassen Søndre Sandås ved Sognsvann.
Huskommiteens arbeid fortsetter i kommende periode. Det har vært avholdt møter med Byråd
for miljø og samferdsel om saken, og NOA har møtt med deputasjon i Finanskomitéen.
Dugnad Vøienvolden
Takket være 5 snille medlemmer fikk vi gjort general-rent på kontorene på Vøienvolden før
Jul. Rene vinduer, støvtørk, nedvasking, rydding på lager. En real ansiktsløftning. Tusen takk
til dugnadsgjengen!
Frønsvollen
NOAs opprinnelige 5års leiekontrakt på Frønsvollen er fra april 2011 videreført som en
tidsubestemt avtale uten endring av leienivå.
NOAs henvendelse til kommunen om leieforholdet i oktober 2010 med etterfølgende
purringer er fortsatt ikke besvart. Omorganisering av eiendomsforvaltningen antas å være
årsaken. Driftsmessig samarbeid med kommunens representanter er fortsatt meget godt og
ungdyrene på beite så ut til å trives til tross for en fuktig sommer.
NOA ble i juni eier av en Agria tohjulstraktor fra 1959 med med plog, harv og annet
tilleggsutstyr. Tre transportturer fra Vest Telemark har nå komplettert landbruks utrustningen
betydelig! Rehabiliteringsbehov knytter seg til deler av utstyret. Kjelleren er tilrettelagt for
oppbevaring.
Det ble nedlagt ca 700 dugnadstimer i 2011. I tillegg til de etablerte dugnadsgruppene har
en prosjektgruppe stått for tegning og oppføring av et nytt staurhus. Byggingen samlet stor
interesse og oppfølgning fra unge byningsarbeidere / barn. Staurhuset er bygget med
godkjenning etter Markaloven, og er reist i god bygningstradisjon. Formålet er tørking av ved
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og selvskårene materialer. Treplugger er i hovedsak benyttet istedenfor skruer og spiker, og
det meste av materialene kommer fra trær i området - saget på egen sag på vollen Kranselaget
samlet godt fremmøte i oktober.
I november mottok Frønsvollen to store fuglematere + 150kg frø som gave fra hhv. Olav
Momyr og Hans Gammenthaler! Foringstibudet er nå virkelig oppdaget og det vrimler av
småfugl. Nok et bidrag til mangfoldet på Frønsvollen. Godt supplement til fuglekassene.

Frønsvollen fremstår i stadig sterkere grad som NOAs møteplass og senter for markakultur og
eventyrskoger. Mesteparten av vedlikeholdsarbeidet er sluttført, og både låven og huset er nå i
brukbar forfatning. Låvens informasjonsrom er et trivelig lokale med informasjonstavle,
prosjektor, kjøkkenkrok, langbord og peisovn – her arrangeres møter / seminarer, og her
serveres toddy, kaffe og kjeks til forbipasserende turfolk i helgene. Brannforskriftene tillater 9
overnattingsgjester i hovedhuset og det samme antall på låven.
Dugnadsgruppen for hagebruk kjemper en tapper kamp, mot jordrotter - satser på bistand fra
Agriaen i 2012! Dugnadsgruppene har i 2011 fungert bra, mens alle gruppene har god plass
til flere deltagere! Driftsstyret er uforandret, men oppfordrer interesserte til å melde seg. Det
har vært avholdt 6 driftsstyremøter, 2 hoveddugnader + en rekke prosjektdugnader.
NOA kontoret svarer på henvendelser tilknyttet leie og bruk av Frønsvollen, koordinerer
booking, og legger ut informasjon om Frønsvollen på hjemmesiden, i Grevlingen og i NOAs
ark.
Tradisjonen tro ble det arrangert sommerfest med god stemning på Frønsvollen 21.jun og
arbeidsåret for de mest aktive ble avsluttet med. julemiddag i stallen 15. desember.
Verving
Det ble lagt til rette for verving i forbindelse med arrangementet ”Sidesprang” 05.06 og i
september/oktober, og i forbindelse med salg av Markakalenderen fra stand på Sognsvann.
Sekretariatet fanger ellers opp potensielt nye medlemmer på telefon og e-post. Hver måned
sendes det ut en oversikt over nye medlemmer. Denne oversikten kommer fra NNV, og
sendes til styret, alle lokallag og kontaktpersoner.
Grevlingen – NOAs medlemsblad
Bladet utkommer fire ganger i året, og trykkes på miljøvennlig papir hos It grafisk i Oslo.
Hvert hefte er på 16 sider. For et fylkeslag som NOA med 15 lokallag tilsluttet og fem
kontaktpersoner i øvrige områder, er det viktig at bladet avspeiler det vesentligste av NOAs
saksområder, og blir et talerør for lokallagene og for faggruppene. Tidligere ønsker om mer
bruk av bilder i bladet er etterkommet i 2011.
Pr. februar 2012 er opplaget på 5100 blader. Dette er en nedgang på 500 eksemplarer
sammenlignet med februar 2011. Noe av dette skyldes at alle studenter nå får tilsendt en
elektronisk versjon av bladet istedenfor papirutgaven. NOA har via NOAs ark og Grevlingen
oppfordret også andre medlemmer til å bestille e-abonnement av Grevlingen. I underkant av
100 medlemmer har tegnet seg som e-abonnenter. Dette hjelper NOA med å spare papir,
distribusjonskostnader, og forenkler utsendelsen.
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Grevlingen har dekket aktuelle nyheter om NOA og aktuelle saker innenfor NOAs arbeidsfelt,
samt blant annet formidlet artikler om politiske vedtak og kommentarer til lover og rettssaker
som angår naturvernet, og om hvordan lovene anvendes, omtale av undersøkelser som viser
friluftlivets helseaspekt for alle aldere, og hvilken grad av tilrettelegging vi trenger av Marka,
grøntarealer og turveier. Ellers inneholder Grevlingen stemningsartikler, bokspalte og petiter.
Redaksjon: Frithjof Funder, redaktør, Tom Ekeli, redaksjonssekretær. I tillegg medvirker
styreleder og daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
NOAs ark - NOAs nyhetsbrev
NOAs Ark ble sendt ut 8 ganger i perioden mars 2011 – mars 2012. Distribusjonslisten teller
1516 medlemmer. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med fjoråret. NOAs ark kan også
leses på NOAs hjemmeside.
Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 20. gang, med et opplag på 2500 eksemplarer. Bildene i
kalenderen er tatt av Hilde Friis Solås og Gjermund Andersen. Tekstene på baksiden
beskriver turer i terreng med stor opplevelsesverdi. Kalenderen ble solgt via postordre, fra
NOAs kontor, på Markastuene og fra stand på Sognsvann med en pen salgsvekst som
resultat.
• Naturkartene teller nå 18 kart totalt. Fire nye kart er i produksjon.
• Eventyrbrosjyrer med kart i bakpermen er ferdigstilt for 9 områder, hvorav 8 er trykket
Hjemmeside
NOA fikk i 2011 nytt utseende på sine nettsider, etter at NNV anskaffet nytt
publiseringsverktøy; Corepublish. Alle fylkeslag og noen lokallag er over på den nye
plattformen. Det er et klart mål at nettsidene til en hver tid skal være oppdatert, og NOA
bruker nettsidene aktivt til å formidle ut aktiviteter og arbeid i foreningen. 6 av foreningens
aktive har vært på kurs i publiseringsverktøyet. Ketil Heyerdahl og Vegard Brox har gjort en
stor innsats med å legge over stoff til den nye plattformen.
Facebookside
Det er også opprettet en side for NOA på Facebook. Facebooksiden skal i hovedsak formidle
NOAs medlemsaktiviteter, og fungere som en link til NOAs hjemmesider. Vi har 81 personer
som "liker" siden og legger stadig ut relevante nyheter og informasjon.
NOAs arkiv
En nyere versjon av NOAs velfungerende arkiv- og fakturaprogram ble installert i 2011. Takk
til Ketil Heyerdahl for all god hjelp! Etter hvert skal programmet installeres på flere av
kontorets datamaskiner, slik at frivillige kan hjelpe til med arkiveringsarbeid. NOA har startet
arbeidet med å arkivere foreningens lange og stolte historie - innholdsfortegnelse og stikkord
digitaliseres, slik at dokumentene lettere blir søkbare. Dette er spesielt viktig å få på plass i
forkant av 100-årsjubileumet i 2014. På sikt skal en stor del av NOAs dokumenter sendes til
statsarkivet.
Organisasjonsstruktur – lokallag – fylkeslag
Styret har, etter innspill fra Naturvernforbundet i Fet, diskutert organisasjonens struktur, og
vedtatt å nedsette et bredt sammensatt organisasjonsutvalg for å se på foreningens oppbygging
og funksjon. Gruppa nedsettes etter årsnøtet 2012 og dens anbefalinger skal væøre ferdig
behandlet i organisasjonen med sikte på nødvendige vedtak på årsmøtet i 2013.
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Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)
Oslo og Omland Friluftsråd er paraply for Markaorganisasjonene. NOA deltar i styreledermøter og daglig-leder-møter i rådet i tillegg til mer saksorienterte møter. Rådet fylte 75 år i
2014, Knut Frigaard representerte NOA på jubileumsfesten. NOA bidro med en rekke innspill
og saksopplysninger til utarbeidelse av en jubileumsbok.
Landsmøtet
Norges Naturvernforbund (NNV), holdt sitt landsmøte 26. – 28. august 2011 på Scandic
Hotell Hamar. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) møtte med en fyldig kontingent, og hadde i tillegg med seg representanter fra noen lokallag. I forkant landsmøtet,
sendte NOA inn skriftlige forslag om større økonomisk overføring til fylkeslagene, og forslag
om enkelte endringer i arbeidsprogrammet og i prinsipprogrammet. NOA leverte også to
begrunnede spørsmål til Miljøvernminister Erik Solheim.
NOA begrunnet i det vesentligste sine innspill slik: Det er et misforhold mellom den økonomiske styrke til paraplyorganisasjonen med et budsjett på over 45 millioner kroner og de 19
fylkeslagenes økonomi på samlet under tre millioner, særlig fordi naturvern først og fremst er
et lokalt anliggende og berører folk der de bor. Prinsipprogrammet bør ikke være for stort, og
det bør ikke innføre nye begreper enn dem som allerede står i vedtektene etc. Arbeidsprogrammet er sentralstyrets styringsdokument for sekretariatet og bør ikke i en detaljert form
behandles av Landsmøtet. NOA ytret seg også om forbundets forslag om navnendring. Etter
NOAs skjønn kan navnendringen innby til forvirring, og en sammenblanding av de juridisk
og økonomisk uavhengig organisasjoner forbundet sentralt og lokallagene representerer.
De begrunnede spørsmålene til Miljøvernministeren tok opp to av hovedsakene som NOA
arbeider med: forholdet mellom naturvern og folkehelsen, og stortingets pålegg til fylkene
Oslo og Akershus om å utarbeide en felles plan for areal og transport i de to fylker.
Under innleggene ble det klart at NOA med sin størrelse på geografisk område og
befolkningsmasse, har andre problemer og utfordringer, enn de øvrige fylkeslag - også de
fylkeslag med større byer i sitt område. Disse har, slik NOA forstår det, tilstrekkelig hjelp av
sekretariatet sentralt, og ønsker ikke å styrke lagene på en måte som de frykter kan skade
sekretariatet.
Under landsmøtet ble det foretatt mindre endringer i forbundets arbeidsprogram og
prinsipprogram. Så godt som alle NOAs forslag ble forkastet.
Til å følge opp NOAs holdninger internt i forbundets organisasjon, lot NOA seg representere i
forbundets landsstyre.
NOAs evaluering av Landmøtet går i hovedsak ut på et forslag om å tilnærme
saksbehandlingen på Landsmøtet til saksbehandling og votering i folkevalgte organer. NOA
foreslår også å gi mer taletid til fagsaker og til landsmøtedeltakerne.
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AKTIVITETER
Paneldebatt om trær i byen
De mest kunnskapsrike organisasjoner knyttet til trær i byen, ble invitert til en debatt om trærs
verdi for bymennesket, byens landskap, mangfoldet og naturens økosystemstjenester. Møtet
ble avholdt 24.mai i Naturvernforbundets møterom i Grensen 9b.
Debattmøte: Bilby eller kollektivby?
4.april Litteraturhuset. Prognosene viser at Oslo-regionen vil vokse med 450 000 mennesker
på få tiår. Det betyr mer bilbruk, mer kø og store miljøproblemer, dersom politikken ikke
legges om. Transportetatene er tydelige på at trafikkveksten må begrenses.
Naturvernforbundet og NOA inviterte til faglig påfyll og debatt med politikere og eksperter.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, transportforsker Aud Tennøy, byrådsleder Stian Berger
Røsland (H) og byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn (Ap) var blant dem som deltok.
Møteleder var Aslak Bonde. Møtet var gratis og samlet mange interesserte.
Politikerduell mellom ordførerkandidatene i Oslo
22.juni i Litteraturhuset. Oslo er i sterk vekst. 200 000 nye innbyggere er ventet i løpet av de
neste 20 årene. Hvor og hvordan skal disse bo? Hvordan ivareta de miljøkvalitetene som
kjennetegner Oslo i dag? Hvilke visjoner har ledende politikere for byen?
Ordførerkandidatene Rune Gerhardsen (AP) og Carl I. Hagen (FrP) møttes til diskusjon.
Møteleder: professor Sigmund Hågvar (UMB).
”Sidesprang”
”Sidesprang” er et konsept der NOA tilbyr turgåere en annerledes opplevelse på vei hjem fra
Marka. Turfolket lokkes vekk fra veien, og geleides langs merket sti gjennom eventyrskog
frem til bålkos, kaffe, kjeks og Markagruppas klare tale vedrørende eventyrskogens verdier og
truslene mot disse. Det ble arrangert to ”sidesprang” i 2011; ved Store Åklungen 5. juni og
30.oktober. Arrangementet har fått svært god respons fra turfolket, og NOA ser store
nytteverdier i å videreføre denne typen arrangement.
Månedens tur
”Månedens tur” ble introdusert høsten 2011. Tanken var å aktivisere medlemsmassen, og
samtidig formidle informasjon om verdifulle naturområder og NOAs arbeid for å sikre disse.
Høsten 2011 gjennomførte NOA følgende turer med turleder Øivind Grimmer fra NOAs
Markagruppe:
17.september: – Åmotkollene i Lommedalen
15.oktober: Blåfjell i Røyken
12. november: Garlaushøgda i Bærum
Turkonseptet ønskes videreført i 2012.
Onsdagsforum
Onsdagsforum er foredragskvelder/befaringer med aktuelle tema innenfor NOAs fagfelt og
arbeidsområde. Engasjerte og dyktige forelesere legger grunnlaget for økt innsikt og gode
debatter. Onsdagsforaene er populære, og ønskes videreført i kommende periode.
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Møtene i 2011 ble i hovedsak avholdt i Potetkjelleren og i NOAs lokaler på Vøienvolden. I
tillegg benyttet NOA Trafikantens møterom på Jernbanetorget. F.o.m januar 2012 holdes alle
onsdagsfora på Café Abel. Her kan møtedeltakere få en matbit og noe å drikke før og/eller
etter møtene. NOA håper dette vil bidra til ytterligere å aktivisere medlemsmassen ved å
bygge et miljø rundt møtene.
Onsdagsforumprogrammet i perioden mars 2011 – mars 2012 så slik ut:
11.mai:”Naturopplevelse i skog. Tur i Lillomarka” Turleder Øivind Grimmer fra NOAs
markagruppe.
25.mai: ”Oslos elver. Vandring langs Akerselva”. Guidet tur i samarbeid med
Miljøforeningen Akerselvas venner og Oslo elveforum.
15.juni: ”Tur til Gressholmen og Rambergøya i Oslofjorden” Jørn Erik Bjørndalen
7.september: ”Forbilledlig skogsdrift i kommuneskogene” Befaring ved Ullevålseter. Knut
Johanson fra Bymiljøetaten var ciserone.
21.september: ”Skogøkologi og skogbrukets virkninger”. Rune Aanderaa, SABIMA
12.oktober: ”Status i Markasaken” Gjermund Andersen, NOA
26.oktober: Skog er mer enn bare trær. Gjermund Andersen, NOA
9.november: ”Skog og klima. Må Naturvernforbundet nyansere sitt syn på bioenergi?” Bjart
Holtsmark, SSB
23.november: ”Veisalt – en kilde til store miljøskader. Glenn Kullberg, Ski
11.januar: ”Geologi og jordsmonn i Osloområdet”. Tom V Segalstad fra Geologisk Museum
25.januar: ”Vær og klima i Osloområdet”. Øyvind Nordli, Meteeorologsik institutt
08.februar: ”Osloområdets spennende dyre- og fugleliv”. Svein Dale, UMB
22.februar: ”Vegetasjonen i Osloområdet”. Jørn Erik Bjørndalen, NOA
07.mars: ”Naturtyper i Osloområdet. Samspillet i naturen”. Jørn Erik Bjørndalen, NOA
21.mars: ”Truet og truende natur. Rødlister og svartelister”
Seniortur og trilletur
Seniortur og trilletur til Frønsvollen 18.mai. Tur arrangert av DNT i samarbeid med NOA.
Sommerfest på Frønsvollen
Tradisjonen tro samlet seg en rekke av NOAs aktive seg på Frønsvollen for å feire sommeren
og nok et semester med stor innsats. Årets arrangement gikk av stabelen 21. juni
Julelunch på Vøienvolden
Også i 2011 ble det arrangert en samling for de aktive i foreningen for å markere slutten på
arbeidsåret. 30 personer så innom arrangementet.

ØKONOMI
Årsregnskapet (bakerst i dette heftet) er framlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er
ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som endrer forutsetningene eller resultatet.
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA for 2011 ble kr 526 303 som er en økning på ca kr
13 000. Medlemstallet økte med ca 2%.
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Økonomisk støtte
I 2011 har NOA mottatt kr 220 000 i driftsstøtte fra Oslo kommune (økt fra 198 000) og kr
85 000 fra Akershus fylkeskommune (ned 5 000). NOA fikk Oslo Miljøpris 2011 som utgjør
kr 10 000.
Gaver
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2011. Totalt ga disse kr 18 802 i inntekt, noe
som gir oss motivasjon for videre arbeid. I tillegg ble vi tilgodesett med kr 52 908 i
Grasrotandel fra Norsk Tipping som er en økning på nesten kr 18 000 fra 2010.
MVA-kompensasjon
Fra og med 2009 kan det søkes om refusjon av MVA. NOA tilfredsstiller kriteriene for MVArefusjon. For 2011 utgjør dette kr 48 659 som er på nivå med 2010.
Prosjektstøtte
NOA har i løpet av 2011 mottatt kr 427 021 i støtte til prosjekter, i tillegg til tidligere avsatte
kr 405 352. Flere av prosjektene er ferdigstillet i 2011 og det er inntektsført kr 24 158 fra
avsluttede prosjekter, mens to prosjekter krevde dekning fra NOA med til sammen kr 44 562.
For prosjekter som videreføres til 2011 er det avsatt kr 332 726
Økonomisk utvikling
Etter et underskudd på over kr 100 000 i 2009 var det et underskudd i 2010 på kr 1372. I
2011var det budsjettert med et underskudd på kr 1000, mens resultatet ble et overskudd på kr
19 767. Det medfører at NOA har økt egenkapitalen til kr 303 768. Dette tilsvarer ca 3
måneders normal drift når prosjekter holdes utenfor.
Holder vi inntekter og utgifter NOA har fått/tatt på avsluttede prosjekter er overskuddet ca kr
40 000. Viktige bidra til et brukbart økonomisk resultat var kalendersalget som ga et pent
overskudd på over kr 80 000 (arbeidstid ikke inkludert), og lavere lønnskostnader enn
budsjettert. Det siste skyldes mye bruk av sekretariat til prosjektarbeid og overføring av
kostnad til disse prosjektene.
.
NOA mottar økonomisk støtte øremerket til en rekke prosjekter og per 31.12.2011 utgjorde
dette kr 332 726. NOA kan ikke benytte disse pengene til andre formål før evt. prosjektet er
avsluttet. Men disse pengene bidrar til at NOA generelt har en god likviditet.

NÆRMILJØ
Skulpturpark i Ekebergskogen – vedtak påklaget av NOA
Tiltross for to runder med høringsuttalelser og et omfattende påvirkningsarbeid fra NOAs side
gjennom hele 2010 og første halvpart av 2011, vedtok Oslos politikere det omstridte
skulpturparkprosjektet i Ekebergskogen, uten vesentlige endringer, i august. Skogen, som ble
kjøpt inn av kommunen til rekreasjonsformål for allmennheten allerede i 1889, bør ikke
omgjøres til skulpturpark med nye veier og hus, samt gondolbane, mener NOA. Et svært
begrenset antall skulpturer nedenfor og rundt Ekebergresturanten kan likevel aksepteres og
NOA ønsker normalt vedlikehold av grøntområdet velkommen. Bystyrets vedtak bryter med
Naturmangfoldsloven på en rekke punkter og NOA klaget derfor på vedtaket. Klagen er enda
ikke behandlet. Saksbehandler i NOA har vært Marit Bache.
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Øyene i Indre Oslofjord
Reguleringssaken ligger til behandling i kommunen. NOA arbeider for en løsning som sikrer
øyenes unike natur, og allmennhetens tilgang til arealene. Planen blir vedtatt våren 2012.
Seminar	
  om	
  bytrær	
  
NOA var medarrangør av et kveldsseminar om bytrær i mai. Målet er å få på plass en gruppe
som kan arbeide for speilvending av trærnes rettsvern, slik at ingen kan felle de store bytrærne
uten en eller annen form for godkjenning. I dag er det fritt fram for eieren av trærne.
Huken
NOA har deltatt aktivt i et samarbeid med en rekke lokale organisasjoner i Groruddalen i
kampen for å få lagt Huken pukkverk ned og forhindre at virksomheten eter seg lenger inn i
Marka. Aksjonskomitéen ledes av Frode O Hansen, som sammen med sine lokale
medarbeidere gjør en meget respektabel og god jobb.

KULTURLANDSKAP
Kulturlandskapet på Frønsvollen
Fire kviger fra Bogstad gård, kunne nyte sommeren 2011 på Frønsvollens beitemarker.
Ordningen med beitedyr fungerer fint. Kulturlandskapet og engenes biologiske mangfold
holdes i hevd, samtidig som dyrene bidrar til atmosfære og et hyggelig miljø. NOA leier ut
Frønsvollens hovedhus på ukesbasis til sine medlemmer sommerstid. Leietakerne plikter til å
føre tilsyn med beitedyr, og også delta i hagearbeid m.m. NOAs nyinnkjøpte Agria tohjulstraktor fra 1959 med med plog, harv og annet tilleggsutstyr, skal bidra til arbeidet på vollen.
Tanumplatået
Bærum kommune har gitt byggetillatelse til en stor ridehall på på en utskilt tomt ved Bjerke,
til tross for at eieren av Bjerke var blitt nektet igangsetting i påvente av en kommunedelplan.
NOA påklaget vedtaket, da tillatelsen ble gitt uten gyldig reguleringsplan, og fordi saken ikke
var vurdert etter naturmangfoldlovens kapittel II. Fylkesmannen avviste klagen og ga midlertidig byggetillatelse i tre år, under forutsetning av at tiltaket ble bragt i samsvar med ny reguleringsplan i løpet av perioden. NOA bragte saken inn for MD, med manglende vurdering i
forhold til naturmangfoldloven som argument. Også denne klagen ble avvist, med henvisning
til at den kommende reguleringsplkanen vil måtte vurdere alle forhold knyttet til denne loven.
Stubberud skogpark
Ingen seire er endelige i naturvernbransjen. Stubberud skogpark, Norges første edellauvskogsreservat, har vi måttet forsvare 14 ganger siden 1927, og i 2011 ble neste angrep startet:
Etablering av gang- og sykkelvei langs Griniveien. Som må gå østsiden av veien. NOA har
klart uttrykt at vi ikke har en kvadratmeter å gi (NOA er, etter grunneierens ønske ved
opprettelsen, gitt et spesielt ansvar for området), og foreslo at den nye traséen for myke
trafikanter ble lagt øst for skogparken, gjerne som en gammeldags utseende bygdevei.
Den store stormen i Osloområdet 2. juledag 2011 tok hardt for seg i skogparken. Forvaltningsmyndigheten har besluttet, etter samråd med NOA, å la alle trærne bli liggende, men at
trær som er til fare, eller hindrer ferdsel på hovedstiene kappes.
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Fossum
NOA foreslo i 2010 at Fossumområdet skulle tas inn i Marka når sagbruket ble lagt ned,
subsidiært at området ble benyttet til et grønt kommunalt formål (f.eks. kirkegård). Bærum
kommune har fremmet plan for omregulering fra industri til bolig, og har fått MDs
godkjenning for dette.

AREAL OG SAMFERDSEL
Planstrategi og regionalt planprogram areal/transport i Oslo og Akershus
NOA har uttalt seg om et utkast til planstrategi og planprogram for en samordnet areal og
transportplan i Oslo og Akershus. NOA anser dette arbeid som det viktigste overordnede grep
i vår tid og har derfor avgitt en gjennomarbeidet uttalelse. Høringsutkastet gir etter
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sitt syn et god oversikt over
problemstillingene og er derfor et godt grunnlag for det videre planarbeid.
NOA støtter en utbyggingsmodell som utpeker konsentrert utvikling av byer, den såkalte
knutepunktutbygging, antydningsvis 7 i Oslo og 13 i Akershus, fremfor videreføring av
dagens kommuneplaner eller fortetting i mange knutepunkter.
NOA tar også opp alle de nasjonale mål på området og presiserer tilslutt at biologisk
mangfold må skilles ut som et eget punkt for å fange opp situasjonen i byggesonen.
For øvrig vises til NOAs høringsuttalelse som ligger på hjemmesidene.
Oslopakke 3
NOA har skrevet et innlegg om Oslopakke 3 hvor vi ber om at midler til veiprosjekter må
vike til fordel for midler til kollektivprosjekter. Dette innlegget har stått på trykk i Aften,
Budstikka, Østlandets Blad og Romerrikes Blad.
I tilknytning til reforhandlingene av Oslopakke 3 har NOA avholdt flere møter med
representanter fra de politiske partiene i Oslo og Akershus.
Videre har NOA initiert et felles opprop fra en rekke organisasjoner med budskap om en
prioritering av midler til kollektivtrafikk og sykkelveier i regionen.
Reguleringsplan for Økern
Oslo kommune har vedtatt en storstilt utbygging av Økernområdet. I foreslått reguleringsplan
tilrettelegges det for 1500 parkeringsplasser. Både Statens Vegvesen og FM Oslo og
Akershus har hatt innsigelser til planen og saken skal derfor avgjøres i
Miljøverndepartementet. NOA har skrevet en henvendelse til Miljøverndepartementet hvor vi
henstiller til at en utbygging tilrettelegger primært for kollektivreisende og sykkelveier.
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MARKA
Oslo kommuneskoger
NOAs gode samarbeid med forvalterne av kommuneskogen fortsetter. En stor etatssammenslåing har bragt stor usikkerhet inn i organiseringen av arbeidet, men det daglig arbeidet ute i
skogen utføres fortsatt på den måten som er innarbeidet de siste årene. NOA støtter de ansatte
i etaten i argumentasjonen for å holde drift og forvaltning samlet i ett organ. NOA har deltatt
på to kontaktmøter i etaten og tre arbeidsmøter for å komme fram til en landskapsøkologisk
plan for skogene i Nordmarka og Lillomarka, i tillegg til en mengde uformelle møter og samtaler. NOA samarbeider tett med etaten om driften av Frønsvollen, og har fått etatens godkjenning for å etablere en eventyrskogsti fra Frognerseteren, via Frønsvollen til
Skjennungsstua.
Arbeidet mned å stanse hogst i verdifulle skoger
NOA har klaget på 9 hogster i Marka i arbeidsåret, med begrunnelse i manglende
dokumentasjon av biologisk mangfold, for stor samlet belastning på økosystemene og fordi
hogstene vil redusere opplevelsesverdien i områdene.
En hogst ved Åmotskollene i Lommedalen fikk spesiell behandling, da den ble foretatt i ett av
de 32 områdene Fylkesmannen hadde plukket ut for vern etter Markaloven.
Arbeidet med vern etter Markalovens paragraf 11
Etter vedtakelsen av Markaloven i Stortinget sendte NOA inn meget godt dokumentert
verneforslag for 12 områder. MD og Fylkesmannen fulgte opp med å sende ut invitasjon til
organisasjonene rundt Marka om å sende inn forslag på egnede områder for vern. Til sammen
kom det inn 174 forslag, hvorav ca 95 fra NOAs eventyrskogregistrering.
Ut fra de 174 forslagene plukket FMOA ut 32 områder for videre registrering, ut fra hva det
fantes økonomiske og administrative ressurser til å håndtere. Blant disse var mange av NOAs
toppområder fra eventyrskogregistreringen. De øvrige områdene, som også har store
verneverdier, ble liggende uten noen form for oppfølging og uten beskyttelse. Bare så langt er
det foretatt hogst i 18 av disse.
Da NOA foreslo de 12 første områdene for vern utarbeidet vi en grundig metodikk for
dokumentasjon av verdiene, og fikk MDs tilslutning til at denne var velegnet for slik
registrering. Likevel blir det igangsatt et arbeid med å utvikle en helt ny metode for
registrering, uten at NOA eller andre organisasjoner ble trukket inn. Metoden ble utsatt for til
dels sterk kritikk fra NOA og vi spilte inn både til institusjonen som utarbeidet metodikken,
Fylkesmannen og MD vår kritiske innvendinger – uten resultat. Den nye metoden er helt uten
skjønn og utarbeider matematiske gjennomsnittsverdier for forekomst av en del indikatorer.
Da rapporten kom, viste det seg at NOA kritikk av metodikken var høyst berettiget.
Områdenes opplevelsesverdi var redusert til tall – som førøvrig ga så sprikende resultater at
det er vanskelig å skjønne at de kan ha noen verdi. NOA har holdt oppe presset for at alle de
32 områdene skal vernes og at de områdene som ikke kom med i første omgang skal ha en
midlertidig beskyttelse i påvente av videre verneprosess.
NOA har hatt en rekke møter med MD og FMOA om vernearbeidet i Marka, da både
hjemmelen og mange av forslagene er resultat av flere tiårs arbeid i Markasaken. Disse sakene
ønsker vi å følge fram til et endelig resultat – forhåpentligvis om ikke alt for lenge.
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Naturmangfoldloven
NOA har i en rekke sammenhenger, både i Marka og i byggesonen sendt inn klager på saker
der forvaltningen har unnlatt å vurdere tiltaket opp mot naturmangfoldlovens §§7-12. Særlig
vekt har vi lagt på å kreve at kunnskapsgrunnlaget må være godt når avgjørelser tas (§8) og at
den samlede belastningen på økosystemet må vurderes (§10). Gjennom klagesakene har vi
utviklet et notat og et forslag til behandlingsmåte for hogstsaker vi mener må følges, dersom
lovens intensjon skal ivaretas. I desember var vi så heldige å få lov å innlede på
Fylkesmannens store seminar om naturmangfoldloven, der vi utviklet resonnementet
ytterligere foran 240 deltakere.
Våren 2012 arrangerer NOA et arbeidsseminar med jurister og biologer for å gå nærmere inn i
problematikken rundt naturmangfoldloven.
Opprop til Statsministeren
Etter initiativ fra NOA er det under arbeid et opprop om verneområdene i Marka til
Statsminister Jens Stoltenberg. Organisasjonene ber om at alle områdene som ble foreslått
vernet etter henvendelse fra myndighetene undergis et midlertidig vern, inntil de er registrert
og vurdert for vern, og at de 32 områdene som er registrert sommeren 2011 føres fram til
vern, enten etter naturmangfoldloven eller markaloven.
Lillomarka arena
Idretten ønsker å utvikle et flerfunksjonelt idrettsanlegg i det nedlagte Oslo pukkverk på
Grorud. Et godt samarbeid mellom idretten, lokale organisasjoner og NOA har medført at det
som kunne blitt en stor konflikt mellom idrett og allment friluftsliv nå får en løsning der
idrettensanleggsbehov holdes innenfor en svært akseptabel sone i nærområdet til Oslo
pukkverk og Huken pukkverk, der nedleggelse av sistnevnte vil kunne gi ytterligere arealer til
idrett som ikke hjar spesiell interesse for allmenheten.
Studentveiledning
Etter forespørsel sender NOA hvert år en rekke forslag til semesteroppgaver for studenter ved
UMB på Ås. I 2011 ga dette utslag i at to grupper på 4 studenter hver valgte hver sin
semesteroppgave fra NOAs «repertoar». 4 av studentene gikk løs på en sammenlikning av
NOAs registreringsmetode for eventyrskoger og en NINA-metodikk for registrering av
områders friluftsverdi. To av studentene tente såpass på tematikken at de har valgt å gå videre
med temaet i en masteroppgave. Fire andre studenter gikk løs på en oppgave om restaurering
av partier med yngre, biologisk uinteressant skog innenfor reservatet i Spålen-Katnosa, og så
på ulike metoder som raskere kunne bringe en mer naturlig tilstand tilbake. NOAs Gjermund
Andersen stilte som hjelper og veileder for begge gruppene.
Reguleringsplan for Sørbråten og Solemskogen
Etter mange år i byråkratiet er reguleringsplanene for bebyggelsen på Sørbråten og
Solemskogen komet fram til godkjenning etter Markaloven i Miljøverndepartementet.
Gjermund Andersen fremmet NOAs synspunkter på en befaring i regi av departementet i
desember 2011. NOA motsetter seg at flere hytter omreguleres fra fritidsbebyggelse til bolig,
at de eksisterende boligene skal få bygges større enn gjennomsnittsboliger i Oslo for øvrig og
at det sakl kunne foregå byggeaktivitet i 50-meters-sonen til vassdragene som drenerer ned i
byens drikkevann.
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Saker om innsyn i Miljøinformasjonsloven
NOA har hatt en lengre brevveksling med Landbruks- og Matdepartementet for å få tilgang til
dokumenter om revisjon av skogbruksforskriften for Marka uten å lykkes. Saken ble bragt inn
for Sivilombudsmannen, uten at dette hjalp oss til noe mer informasjon. Departementet
gjemmer seg bak at det ikke finnes dokumenter å få innsyn i, til tross for at det er tre år siden
Stortinget påla dem å prioritere en revisjon av forskriften, og saksbehandleren i departementet
sa at arbeidet var i gang.
Etter seieren i Høyesterett fikk vi oversendt miljøinformasjon fra Løvenskiold vedr. gammel
skog på bedriftens eiendom. Det viste seg imidlerid at denne informasjonen ikke var korrekt,
og at det på hogstmeldingene fra bedriften var langt flere gammelskoger enn det som var
oppgitt til NOA. Vi henger på, og krever vår rett.

SKOG
NOA har ut fra sin mangeårige erfaring med skogbruket i Marka vært ledende innen Naturvernforbundet på skogbruk. NOAs Gjermund Andersen er således også leder i skogutvalget i
NNV, og har anledning til å ta seg av en del større skogsaker ved siden av arbeidet i NOA.
Skogseminarer
Skogutvalget har arrangert to seminarer i arbeidsåret, ett for nordiske aktivister i 2011 og ett
for skogutvalget og andre interesserte i januar 2012. Begge seminarene ble arrangert på
Stormoen gård i Øvre Eiker. På 2012-seminaret ble det lagt konkrete planer for det videre
skogarbeidet.
Skogsertifisering under press
Etter et grundig dokumentasjonsarbeid fra Skogutvalget og krav om at Viken måtte miste sitt
miljøsertifikat, trykket Aftenposten 5 større artikler om skogbrukets sertifiseringspraksis.
Skognæringen ble satt under et voldsomt press, og den ene etter den andre foreningen
innrømmet hogster i områder som ikke skulle røres. Veritas tok saken svært alvorlig, men lot
Viken beholde sertifikatet etter omfattende rutine-endringer. Det ble uttrykt meget klart at
slike brudd ikke ville bli akseptert igjen. Vi følger med!
Et meget alvorlig brudd på sertifiseringen har foregått i Gampedalen i Sigdal, der ett av
Norges ti mest verneverdige skoger er utsatt for hogst. Til tross for klare brudd på de
biologiske anbefalingene endte sertifiseringen opp med å godkjenne hogstene. At papir laget
av tømmer fra et internasjonalt verneverdig område kan selges med det «strengeste»
miljømerket, styrker ikke tilliten til skogsertifiseringen.
Kontaktmøte med skogeierforeninger
Skogeierforeningene i Øst-Norge inviterer årlig til et kontaktmøte med miljøorganisasjonene
for å skape gjensidig forståelse og bygge relasjoner for å unngå unødvendige konflikter. Årets
samling var på Silungen hotell, og Gjermund representerte Naturvernforbundet.
Norsk Urskog og Gammelskog
To av NOAs vise menn, Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar har kommet med en ny viktig
bok, denne gangen om norsk urskog og gammelskog, der en rekke eksperter skriver om
skogenes verdier og truslene mot disse. NOAs Gjermund Andersen har skrevet kapittelet om
skogbruket som trusselfaktor.
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Takk til Sigmund Hågvar
Sigmund Hågvar ble takket av som mangeårig professor i naturvern ved UMB på et seminar i
regi av UMB i november. Gjermund Andersen takket på vegne av NOA og Skogutvalget.

ANDRE SAKER
NOA hedret med miljøpris!
NOAs daglige leder, Gjermund Andersen, kunne onsdag 1.juni motta kr.10 000,- fra Oslo
kommune, for NOAs bruk av Miljøinformasjonsloven. NOA er priset for å ha gjort en solid
innsats over lengre tid for Oslomiljøet, og for å ha hatt evne til å oppnå betydelige resultater i
miljøarbeidet - også med viktige rettsvirkninger for hele landet.
Østlandske Naturvernforening hundre år i 2014
Arbeidet med NOAs 100-årsjubileum i 2014 er godt i gang, med egne komitéer for jubileumsbok og evt. nye kontorlokaliteter. Våren 2012 startes det opp et arrangementsutvalg, som foruten løpende arrangementer også skal starte planleggingen av arrangementer i jubileumsåret.
Fornyelse av strømledningsnettet i Oslo og Akershus
Gjermund representerte NOA på et seminar om en omfattende fornyelse av det overordnede
ledningsnettet i Oslo og Akershus, i regi av Statsnett.
Rv 22 i Fet
Lokallaget i Fet har kjempet en iherdig og velorganisert kamp mot bygging av en fire-felts
motovervei gjennom Nordre Øyern naturreservat ved Merkja. NOA har stilt seg bak lokallagets bestrebelser og en anke på de vedtatte planene. Til tross for manglende vurdering av
planene i forhold til naturmangfoldloven, fant Miljøverndepartementet å kunne godkjenne
planene.
Div møtedeltagelser, foredrag
Gjermund har holdt foredrag for Årsmøtet i Lillomarkas Venner (Eventyrskog og
Markaforvaltning), NOAs onsdagsforum (Markastatus og Skog), Seminar om
naturmangfoldloven i regi av FMOA, på Markaseminar i regi av MD/FMOA (Idrett og
tilrettelegging i Marka) og for Årsmøtet til studentlaget ved UMB (Hvordan jobbe med
skogsaker?)
Møte med Miljøpartiet de grønne (MDG)
NOA har etablert kontakt med MDG, som er et nytt parti i Oslo bystyre. MDG har en
representant i byutviklingskomiteen, og en vara-rpepresentant i samferdsels- og
bymiljøkomiteen. NOA ønsker også å etablere tilsvarende kontakt med de andre politiske
partiene i Oslo og Akershus fylke..
Åpning av Friluftslivets hus
Erik Sture Larres stiftelse har etablert et eget «Friluftslivets hus» ved Frognerseteren. Hit skal
skoleungdom og familier trekkes for å lære mer om Marka. Markaorganisasjonene tilbys
møtelokaler og utstilloingsplass. Huset ble åpnet 30. august. Gjermund representerte NOA og
overleverte et innrammet portrett av Erik Sture Larre, tatt av fotografen Vidar Ruud, som
gave til huset.
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