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Styrets oppsummering:

2005: BYMILJØPRIS OG MARKAGJENNOMBRUDD
Oslo Kommune tildelte NOA Bymiljøprisen for 2005! I begrunnelsen heter det blant annet at
”Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) representerer noe av det beste i
frivillighetskulturen i byen. Gjennom et stort antall og velskolerte medlemmer, gjøres det en
enorm frivillig innsats for å sikre byens grønne verdier for de kommende slekter.” Denne
prisen er gitt til oss alle! Arbeidsåret 2005-2006 har brakt fremdrift på flere områder som er
viktige for NOA.
NOAs langvarige arbeid for å fremme en egen lov for Marka har tatt et viktig skritt framover,
idet den nye regjeringen har programfestet en slik lov.
Også i denne perioden har Eventyrskogene stått sentralt. Eventyrskogene i Oslo Kommunes
skoger er nå vernet av bystyret i henhold til våre beskrivelser. Bystyret åpner for utvidelse av
Marka gjennom kjøp av skog, i strid med byrådets ønsker. Mål og retningslinjer er slik vi har
ønsket, med hensynet til naturvern og friluftsliv i høysetet. Dette er fulgt opp med en
flerbruksplan som omformer dette til praksis. NOA har det siste halve året arbeidet med en
verneplan for Svartskog, som vil bli presentert i vår.
NOAs engasjement i Rødkleiva-saken for skog og mot skiflygninsbakke der bidro til
bevaring. Engasjementet mot å plassere USAs nye ambassade i Husebyskogen førte ikke fram
i første omgang, men saken er påklaget til Fylkesmannen. I samarbeid med lokallaget i Ski og
Ås ble det gjennomført en aksjon på Vinterbro, der vi merket tømmer for å markere at dette
var ulovlig hogd og fikk store oppslag i Aftenposten. Tømmeret er hittil ikke flyttet.
Vi har fått ny organisasjonssekretær! Laila Holmen ble ansatt 14.11. og har allerede blitt en
svært verdifull del av sekretariatet. Velkommen! Innhold i og finansiering av en
fylkessekretærstilling i NOA ble utredet av Jan Schwencke, i et utredningsprosjekt finansiert
av NNV og NOA. Etter samtaler med samtlige lokallag foreligger nå en rapport som
beskriver lagenes behov og ønsker og skisserer mulige finansieringsformer for stillingen.
NOA har fått sin første foreningshytte i form av Frønsvollen, den gamle seteren mellom
Frognerseteren og Ullevålseter. Den nye Hyttegruppa planlegger bruken av hytta, som vi tror
vil bli til stor nytte og glede for hele NOA.
NOAs styre tok initiativ til et internt seminar om areal- og transportplanlegging, som ble
arrangert 16.11. Seminaret ga alle klar innsikt i arealpolitikkens sentrale betydning for både
Markagrensa, bevaring av de grønne lungene og trafikksituasjonen.
I prosjektet Naturkart har Hilde Friis utarbeidet 6 turveiledere for områder i Oslo. NOA er
oppdragsgiver, mens finansieringen kommer fra Tippemidler og fra bydelene.
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I prosjektet Informasjonsplakater i Buskerud er Stein Erling Birkeland i ferd med å utarbeide
informasjonsplakater for 4 naturreservater vest i Oslomarka, på oppdrag fra Fylkesmannen i
Buskerud.
Medlemstallet er økende, og var ved årsskiftet på 5.614.
Nytt lokallag i Oslo Vest hadde stiftelses-årsmøte 28.2.2006 etter stor aktivitet fra
interrimstyret i tiden etter oppstartsmøtet 19.5.2005. Lokallaget er fra starten av Norges
største lokallag med 885 medlemmer, og er allerede aktivt med aksjoner og med forslag til
årsmøtet. Det arbeides med å starte nytt lokallag i Groruddalen.
På grunn av Bymiljøprisen på kr 50.000 og stram pengebruk har dette året økonomisk gått kr
133.000 i overskudd.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt vedtak om å aktivt tilstrebe likestilling mellom
kjønnene har for dette styret vært fulgt opp med at det har vært 5 kvinner, hvorav 3
vararepresentanter, og 3 menn. I sekretariatet er det en mann og en kvinne.
Styret vil takke alle de aktive i lokallag og arbeidsgrupper, de som på frivillig basis legger ned
en stor innsats for foreningen og naturvernet, til NOAs sekretariat og til alle som støtter vårt
arbeid på en eller annen måte. Tusen takk! Og velkommen til ny innsats i neste periode!
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ORGANISASJON
Årsmøte 2005
NOAs årsmøte for 2005 ble arrangert i konferansesenteret G9 4. april 2005, med 29
medlemmer til stede. Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2004, og fastsatte
arbeidsprogram og budsjett.
Valget ga følgende styresammensetning:
Leder:

Stein Erling Birkeland

(på valg i 2006)

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anna Skog
Finn Roar Halvorsrud
Elisabeth Koren
Tommy Reinås

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

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Siri Haavie
Elin Lerum Boasson
Unni Berge

(på valg i 2006)
(på valg i 2006)
(på valg i 2006)

Det nye styret fikk mandat til å oppnevne NOAs delegasjon til Landsmøtet 2006 i Skien.
Valgkomitéen fikk følgende sammensetning: Sigmund Skeie, Arild Jansen og Lene Nybø.
Arne Brænden ble gjenvalgt som NOAs revisor.
Etter årsmøtet holdt Gjermund Andersen foredrag med tittelen ”Bygdøy – Norges første
bynasjonalpark?”
NOAs LaS-representasjon:
Einar Wilhelmsen ble valgt til medlem av Landsstyret på NNVs Landsmøte i Skien i juni.
Stein Erling Birkeland ble valgt som vararepresentant.
Styrets arbeid
Styret har hatt 11møter i arbeidsåret. Styrets medlemmer har i tillegg deltatt på en rekke
styremøter i lokallagene, for å styrke kontakten mellom NOA og lokallagene.
NOA´s sekretariat
Gjermund Andersen, daglig leder i hele perioden
Jørgen Huse, regnskapsmedarbeider hele perioden
Hilde Friis, prosjektmedarbeider natursti/vegetasjonskart siden 1. mars
Laila Holmen, 40%, kontorsekretær fra 14. november 2005
Jan Schwencke har vært engasjert fra 18. november 2005 – 18. januar 2006 i et pilotprosjekt
for å dra i gang en egen fylkessekretærstilling.
Stein Erling Birkeland har vært engasjert for å gjennomføre et informasjonsprosjekt for
Fylkesmannen i Buskerud

Macintosh HD:Users:Ketil:Desktop:ÅRBERETNING 2005.doc

-4-

gjermund 13.3.06 16:55
Slettet:

Kontorsekretær og Fylkessekretær
Etter et par år med enmannsbetjent sekretariat, har NOA ansatt en kontorsekretær i 40%. Laila
Holmen tiltro stillingen i november. Det var 52 søkere til stillingen.
NOA søker å få etablert en egen fylkessekretærstilling for å hjelpe lokallagene og
arbeidsgruppene med deres oppgaver. Jan Schwencke har utredet lokallagenes behov og
muligheter for oppstart. Behovet er stort, men finansieringen er usikker. Skal stillingen
etableres, må det skaffes en del eksterne midler. Det jobbes med å finne fram til nye
finansieringskilder.
Medlemstall
1.1.99.: 6.761
1.1.00.: 5.617
1.1.01.: 5.357 (usikkert kildemateriale fra NNV. Tallet er beregnet.)
1.1.02.: 5.379 (usikkert kildemateriale fra NNV. Tallet er beregnet.)
1.1.03: 5.674
1.1.04: 5.421
1.1.05. 5.274
1.1.06. 5.614
Lokallag Oslo Vest
Det er i løpet av perioden etablert lokallag for Oslo Vest. Dette laget er ved opprettelsen
NNVs største lokallag. Før laget ble formelt stiftet, tok konstituert leder ansvar for to saker i
bydelene. Det gjelder ”Bulltomta”, planer om barnehage, som ønskes stoppet på grunn av at
området er at attraktivt turområde med rik flora og fauna. I tillegg utslipp til Sørkedalselva via
Heggelielva hvor avløpsvannet kreves renset eller tilført kommunale renseanlegg.
Lokallagsstatus
Ved årsskiftet har NOA 11 lokallag i Akershus og 3 i Oslo. Sammen med Natur og Ungdom
har vi studentlag ved Universitetet i Oslo. NOA har i tillegg lokalkontakter i 6 kommuner
uten lokallag. Oversikt over fungerende leder i lagene og lokalkontakter trykkes i hver utgave
av Grevlingen.
Verving
Styrking av NOAs medlemsgrunnlag har vært en prioritert oppgave i meldingsåret. Det har
vært utført verving i forbindelse med våre arrangementer i Marka og ved oppstart av
”Friluftslivets år 2005”. I samarbeid med det nye lokallaget i Oslo Vest og Markagruppa,
hadde NOA en meget vellykket vervestand på Folkemuseets markedsdager før Jul.
Markakalenderen har også vært brukt i vervingssammenheng. Denne aktiviteten har tilført
NOA ca 90 nye medlemmer.
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Arbeidsgrupper
NOA har i årsmøteperioden hatt følgende arbeidsgrupper
• Markagruppa:
Sigmund Skeie (leder)
• Grevlingens redaksjon,:
Tom Ekeli (redaktør), Frithjof Funder (red.ass.)
• Kalender:
Anna Skog og Finn Roar Halvorsrud (arb.komité)
• Turgruppe:
Øystein Haarklau Johansen (leder)
Kontoret på Vøienvolden
NOA har siden 1989 hatt sitt kontor på Vøienvolden på Sagene. Stiftelsen Siste Sjanse leier
lokaler av NOA i 2. etasje i Hovedhuset. Vi jobber med å få møtelokaler i tilbygget til
Drengestuen, men inntil videre får vi disponere selve Drengestuen til planlagte møter.
Ved nyttår ble det innkjøpt ny fargekopimaskin. Denne kan programmeres med brukerkoder,
noe som gjør det enkelt for NOA å belaste lokallag / andre etter bruk.
Grevlingen
Det er utgitt 4 utgaver av Grevlingen i 2005 med følgende hovedtemaer
1/2005:
Bevar trærne i byggesonen!
2/2005:
Vårt grønne nærmiljø
3/2005:
Kulturlandskap og naturvern
4/2005:
Vi som bruker Marka
Redaksjon: Redaktør: Tom Ekeli Redaksjonssekretær: Fridtjof Funder I tillegg medvirker
daglig leder i utarbeidelsen av bladenes temasider.
Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 14. gang, med et opplag på 1.500 eksemplarer.
•

NOAs Markagruppe har gitt ut en foreløpig rapport om ”Markas siste eventyrskoger”.
Rapporten er kun tilgjengelig på NOAs hjemmesider.

•

Til åpningen av ”Friluftslivets år” ble det laget en brosjyre om Markas siste
eventyrskoger.

•

Fra Viriks legat har vi mottatt støtte til en større brosjyre om eventyrskogene, denne
vil bli gitt ut våren 2006.

•

Prosjektet ”Naturkart” har utarbeidet 6 naturkart/naturveiledere for forskjellige
områder i Oslo. Kartet for Årvollåsen er trykket i 2.000 eksemplarer. Kartene for
Lutvannsområdet og et område ved Stovner er utarbeidet i 1.000 eks. Også de andre
kartene vil også bli trykket etter hvert som finansieringen er klar.

Turer
Det er arrangert 8 turer til ulike eventyrskoger i 2005. Deltakerantallet har variert fra 2(!)
(svikt i annonseringen) til 40 deltakere.
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Hjemmeside
NOAs hjemmesider (www.noa.no) brukes til løpende informasjon om aktiviteter og aksjoner.
Kapasitetsproblemer har medført noe ujevn innsats i oppdateringen.NOA vil i det kommende
året arbeide mer med å holde siden oppdatert og utfyllende. På sikt er det meningen at
kontorsekretæren skal foreta daglige oppdateringer, støttet av en egen arbeidsgruppe.
Fra 1.2.2005 er siden lagt over i programmet i-maker i en felles base for alle lag og grupper i
NNV. Stein Erling Birkeland har forestått omleggingen sammen med NNVs sekretariat.
NOAs arkiv
Lisen Andersen har gjort en meget stor innsats med å få orden på NOAs arkiv og bibliotek.
Arkivet (brevsamlingen) er nå ordnet kronologisk, og lagt inn i et data-register, slik at
materialet kan gjenfinnes. Alt historisk materiale fra tiden 1914 – 1980 er nå sikret på
Statsarkivet. Kategoriseringen av NOAs bibliotek er i en sluttføringsperiode 1. halvår 2006.
NOA trenger frivillige til å legge materialet inn på data.

ØKONOMI
Kontingent fra NNV
Kontingentandelene fra NNV til NOA gikk ned med ca 50.000 kroner i 2005, pga.bortfall av
en ekstraordinær tildeling for 2004.
Utbetaling av kontingentandeler til lokallagene
NOA har inngått en avtale med NNV om at sentralorganisasjonen forestår utbetaling av
kontingentandeler til lokallagene, uten at dette skal gå gjennom NOA. Det betyr at NOA ikke
lenger har det praktiske ansvaret for overføring av penger til lokallagene.
Økonomisk støtte
NOA har mottatt økonomisk driftsstøtte i 2005 på til sammen 230.000 kroner, 180.000 fra
Oslo kommune og 50.000 fra Akershus fylkeskommune. I tillegg vant NOA Bymiljøprisen
for 2005, med en tilhørende sjekk på kr 50.000.
Fra NNV har vi fått 50.000 i tilskudd (”fødselshjelp”) etter søknad, som vil bli benyttet til å
søke å igangsette en fylkessekretærstilling. Vi er også blitt tilkjent kontingentandel for alle
Oslomedlemmene, som om de skulle være organisert i lokallag, gjeldende for 2005.
Prosjektstøtte
Det er gitt økonomisk støtte til arbeidet med Eventyrskogene med kr 45.000 fra FRIFO.
NOA har mottatt tilsagn om kr 25.000,- i støtte til et bokprosjekt om Markas
opplevelsesverdier fra Konsul Haldor Viriks Legat, og en tildeling på kr 30.000 til en brosjyre
om Markas siste eventyrskoger.

Macintosh HD:Users:Ketil:Desktop:ÅRBERETNING 2005.doc

-7-

NOA har mottatt til sammen kr 480.000 i støtte til prosjekt ”Naturkart”. Summen dekker
arbeidskostnader, kontorhold og andre driftsutgifter. Trykking av kartene kommer i tillegg, og
bekostes av kommunale instanser.
Prosjektet vil bli videreført i 2006, bl.a. med finansiering fra tippemidler (50% av
kostnadene), Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel (100.000) og fra de aktuelle bydelene.
Ekstern finansiering vil også bli vurdert.
NOAs økonomiske utvikling
Regnskapet viser et overskudd på drøyt kr 133.000,- Overskuddet er et resultat av forsiktighet
på utgiftssiden, fortsatt driftstilskudd fra Akershus fylke, tildeling av Oslo kommunes
bymiljøpris, samt bevilgning i forbindelse med ”Friluftslivets år”. Innbakt i utgiftene ligger
utgiftene til ny kopimaskin og avsetning til honnorar til forprosjektet for fylkessekretærjobben.

NÆRMILJØ
NOA fikk Bymiljøprisen for 2006
Oslo kommune vedtok å gi bymiljøprisen for 2005 til NOA, for vårt langvarige arbeid for å
bevare byens grønne lunger generelt og arbeidet med Bygdøy spesielt. Prisen ble overrakt av
varaordfører Svenn Kristiansen på et stort seminar i bystyresalen i Rådhuset. Gjermund
Andersen holdt etter overrekkelsen lysbildeforedrag om vårt arbeid og våre synspunkter mht.
bymiljøet.
Arealseminar
NOA har arrangert et intern-seminar om arealbruk, der fokus ble lagt på arealbrukens
konsekvenser for transport og for belastning av Markagrensen og grønne lunger.
Konsentrasjon av utbygging og lokalisering i nær tilknytning til knutepunkter og
kollektivtraséer ansees som viktige tiltak for å redusere bilbruk og minske presset på
Markagrensa.
Oslopakke 3
NOA har levert et solid innspill til arbeidet med dette. NOA foreslår mer ressurser til
kollektivtrafikk, veiprising, nei til utbygging av veinettet og flere konkrete forslag til bedre
disponering av midlene.
Reguleringsplan for Akersveien 26 og 26 c
Forslag til ny reguleringsplan som omfatter et boligbygg med stor utnyttelsesgrad. Dette vil
etter NOAs mening forringe strøkets egenart. Telthusbakken, Damstredet, Akersveien og
Egebergslottet er unike områder i Oslo. NOA mener at det er mulig å finne arealer for boliger
i Oslo uten å bruke av Oslos grønne lunger.
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Kollektivringen
NOA organiserte i 2003 et prosjekt med denne tittelen. Prosjektets fremste mål var å
videreføre en ordning med innkreving av avgift fra bilistene etter at bomringen legges ned i
2007, og at inntektene fra en slik ordning tilføres kollektivtransporten. Etter prosjektets
avslutning, har arbeidet vært ivaretatt av Østkanten lokallag.
USA ambassade på Huseby
NOA har ved flere anledninger kommet med innspill til myndighetene om denne saken. Bl a
har NOA sammen med Oslo og Omland Friluftsråd sendt brev til Byutviklingskomiteen med
ønske om avvisning av planen for flytting av ambassaden til Huseby. Det pekes på hvilken
verdi dette området har både for Oslo som helhet og nærmiljøet i særdeleshet. I tillegg mener
både NOA og OOF at både prosessen og konsekvensene ikke er korrekt ivaretatt.
Etter bystyrets vedtak, har NOA vært med på en felles klage til Fylkesmannen i saken. Feil og
mangler i saksbehandlingen og mangel på fullverdige erstatningsarealer for tap av grønne
lunger er viktige momenter i klagen. Klagen er ikke ferdig behandlet.
Vern av Bygdøy
Etter NOAs og NBFs Bygdøyprosjekt i 2004-2005 er saken videreført gjennom et
reguleringsarbeid etter Plan- og Bygningsloven. En del områder vil bli vernet etter
naturvernloven, og en del kulturminner etter kulturvernloven. Folkemuseets utvidelse blir
gjennomført etter en helhetlig plan som skal sikre natur-, kultur- og landskapsverdier. Muséet
kommer til å utvide sin virksomhet med et musealt landbruk på Kongsgårdens arealer. NOA
er represenetert ved Gjermund Andersen i en referansegruppe for kommunen og Folkemuseet
i arbeidet med planene.
Svartskog
NOA har, i samarbeid med lokallagene i Oppegård og Ås, igangsatt arbeidet med et forslag
om Landskapsvernområde på Svartskog, fra Hvitebjørn i nord til Breivoll i sør, og avgrenset
av Bunnefjorden i vest og E-6/bebyggelsen på Vinterbro i øst. Arbeidet er utført av Mariella
Memo med finansiell støtte ra arbeidsmarkedsetaten. Forslaget er ferdig i påsketider 2006, og
vil bli presentert for myndigheter og media til våren.
Sørkedalen
Oslo kommune vurderer å starte arbeid med en verneplan for Sørkedalen. NOA har gjennom
året deltatt i en rekke møter om temaet i regi av Aksjon Vern Rødkleiva og Sørkedalen
Velforening.
Sykkeltur langs Grønn Rute
NNV og NOA arrangerte i april sykkeltur langs ”Grønn Rute” til kongsgården på Bygdøy.
Litt uflaks med været medførte begrenset deltakelse, men det ble en fin dag for de som kom.
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Sørbråten i Maridalen
NOA motsetter seg i en høringsuttalelse at flere av hytteeiendommene reguleres til boliger.
Dette vil stride mot Markabestemmelsene, bety større trafikk gjennom Maridalen og ha
konsekvenser for nedslagsfeltet for Maridalsvannet.
Tanumplatået
Sammen med Naturvernforbundet i Bærum (Finn Otto Kvillum) og Tanum Vel (Anna Marie
Graff) har NOA arbeidet videre med planene om et kombinert landskaps- og
kulturvernområde på Tanumplatået. Responsen hos myndigheter på et lavere nivå er negativ
eller fraværende. Det arbeides derfor med å løfte saken opp på nasjonalt nivå.
Regulering av Jordbru-området til spesialområde for idrett har åpnet for at en viktig del av
området ødelegges, at arronderingen trues gjennom en kile på Markasiden og for en ny
belastning på området i form av økt biltrafikk. NOA har i sin uttalelse vist til at
reguleringsplanen strider mot flere overordnede planer / prinsipper. Vi samarbeider med
Naturvernforbundet i Bærum og Skui Vel om å flytte planene om et motorcross-senter til en
riggtomt inntil E-16 øst for Sollihøgda og skiskytingsaktivitet til et eksisterende idrettsanlegg
ved Sollihøgda, og at disse to anleggene planlegges som regionale idrettsanlegg i samarbeid
mellom Hole og Bærum, evt. i samrabeid med Lier.
Ridesenter på Årvoll
NOAs kommentarer til reguleringsplanens offentlige ettersyn, viser at vi motsetter oss sterkt
at dette ridesenteret etableres. Området må forbeholdes det allmenne friluftsliv og ny bruk må
ikke fortrenge dette.
Fredning av trær
NOA har i perioden hatt en rekke henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker å hegne om
trær i nærmiljøet. I mange av disse sakene har vi vært på befaringer og bidratt med
rådgivning. Det er utarbeidet en mal for ”privat fredning” i form av tinglysning av heftelser på
eiendommene, knyttet til bevaring av trær.
Trefellingssaker
NOA får svært mange henvendelser fra mennesker som kjemper for å bevare trær. De fleste
sakene dreier seg om eiere av trær, som har fått krav om fjerning av trærne etter §3 i
Grannelova, men også tvister innad i borettslag. NOA har bistått med rådgivning og
befaringer, og Gjermund Andersen er i to tilfeller oppnevnt som vitne i slike saker, uten at
disse sakene har nådd fram til retten.
Framtidsplaner for Groruddalen
NOA har avgitt høringsuttalelse til framlagte langtidsplaner for Groruddalen. I uttalelsen tok
vi opp forurensning og samferdsel, gjennomgangstrafikk, grønne lunger og bevaring av Alna.
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Prosjekt ”Naturkart”
NOA igangsatte i mars 2005 prosjektet ”Naturkart”, som går ut på å utarbeide illustrerte
turveiledere for spesielt interessante steder i vårt område. Det første året er det utarbeidet
naturkart for 6 områder, og arbeidet med å skaffe finansiering av ytterligere 6 utgvelser pågår
for fullt. Naturkartene skal være hjelpemidler for skoler, frivillige organisasjoner og andre
som ønsker lett tilgjengelig informasjon om interessante steder.
3 av kartene er trykket foreløpig. Alle kartene vil etter hvert bli tilgjengelige på NOAs
hjemmesider. Våren 2006 er det sikret finansiering for videreføring av prosjektet med 3 nye
kart. Det tas sikte på å skaffe finansiering til å utarbeide naturkart for turen inn til
Frønsvolden og for nærområdet rundt Frønsvolden.

MARKA
Markagruppens aktiviteter i 2005
Markagruppen har i 2004 hatt 8 gruppemøter, hovedsakelig for å planlegge arbeidet med
eventyrskogene, organisering av ”sidesprang” og om arbeidet med en egen lov for Marka.
Lov om bymarker – innspill om Oslomarka
NOA og de andre Markaorganisasjonenes arbeid for en egen lovhjemmel for sikring av
Marka er kommet viktige skritt nærmere realisering, gjennom at en egen lovhjemmel er
programfestet av den nye regjeringen.
Det er avholdt møter om saken med en rekke politikere fra ulike partier. NOAs Gjermund
Andersen holdt den faglige innledningen ved et oppstartsseminar for den nye loven på Solstua
i februar. NOA fikk møte MDs nye politiske ledelse om saken i oktober, og i februar hadde
Markaorganisasjonene møte med miljøvernministeren.
Eventyrskogene
Ved årsskiftet var ca 100 områder registrert. Arbeidet er fullført i Romeriksåsene, Lillomarka,
Nordmarka og nordre Krokskogen, delvis fullført i Østmarka og startet opp i Vestmarka. Det
er avholdt flere informasjonsmøter om eventyrskogene, bl.a. med Løvenskiold-Vækerø og
med skogbrukets organisasjoner og skogoppsynet. NOA har mottatt midler fra Viriks legat for
å lage en brosjyre om Eventyrskogene. Denne vil bli ferdig våren 2006.
Alle eventyrskoger som er registrert innenfor Oslos kommuneskoger er sikret administrativt
gjennom arbeidet med den nye flerbruksplanen.
Arbeidet med å presentere eventyrskogene vil intensiveres den kommende tiden, med ebne
brosjyrer om de mest verdifulle eventyrskogene, informasjon på hjemmesidene, informasjon
på ”Sidesprang”-aksjoner og på møter med byens politikere.
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”Sidesprang”
Stor aktivitet på registreringsfronten og i flerbruksplanarbeidet i kommuneskogene medførte
at det kun ble arrangert ett sidesprang i 2005. Til tross for store nedbørsmengder på
morgenen, ble opplegget besøkt av ca 300 mennesker.
Ulovlig hyttebygging på Ringerike
NOA har fått informasjon om to antatt ulovlig oppførte hytter på Ringerike. Det er tatt
kontakt med Ringerike kommune om hyttene. Kommunen avklarte at en hytte ved Høgås på
Krokskogen var lovlig oppført, mens den andre hytta, inne i Merratjern-Søndagsbrenna
naturreservat, var oppført i strid med forutsetningene. I den siste saken ble grunneieren pålagt
å rive en av de to hyttene på tomten, noe som nå er gjennomført.
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
NOA har avgitt høringsuttalelse om forslag til ny målsetting for kommuneskogene. Forslaget
fra Friluftsetaten samsvarer godt med våre synspunkter, men er blitt vannet betydelig ut av
Byrådet, som åpner for jakt i kommuneskogene og som har strøket en enstemmig innstilling
fra flerbruksutvalget om å øke kommunen skoger ved kjøp av nye områder.
Flerbruksplan for kommuneskogene i Oslo
NOA har vært representert i arbeidsutvalget for ny flerbruksplan med Gjermund Andersen
som medlem og Jens Gram som varamedlem. Arbeidet viderefører den meget natur- og
friluftslivsvennlige forvaltningen som ble etablert ved forrige korsvei (1996). En rekke nye
områder, bl.a. NOAs eventyrskoger, er sikret gjennom administrativt vern. Plukkhogst skal i
hovedsak erstatte flatehogst, og det skal jobbes videre med tynningsprogrammer som
muliggjør plukkhogst i framtiden. Det ble også vedtatt å videreføre oppbyggingen av gammel
skog på eiendommen, av hensyn til opplevelsesmulighetene.
Jakt i kommuneskogene
NOA greide ikke å demme opp for jegernes ønske om å innta kommuneskogene. Fra og med
2005 var det forsøksjakt på elg og rådyr, og fra og med 2006 vil det bli åpnet for småviltjakt
på arter som har sterke bestander. En av NOAs gamle kampsaker (fra 1920-tallet) er dermed
midlertidig tapt. Men vi oppnådde gjennomslag for at viltet også representerer en
opplevelsesverdi, og at det kun er arter med store eller for store bestander som kan desimeres.
Skiflyvning i Rødkleiva
Forslaget fra toneangivende krefter i hoppsportmiljøet, Skiforbundet og Skiforeningen om en
skiflyvingsbakke og normalbakke i Rødkleiva er slått tilbake. NOA gikk tidlig på banen i
denne saken, og har deltatt aktivt i en egen folkeaksjon i saken, som i tillegg til godt
lobbyarbeid, har gjennomført to meget vellykkede folkemøter. På begge møtene var
politikerne fra kommunale og sentrale instanser helt klare på at forslaget var uaktuelt.
Arbeidet i aksjonsgruppa fortsetter, med sikte på vern av Sørkedalen.
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Hogstplaner for eventyrskogene ved Lusevasan og Spålsberget
I forbindelse med arbeidet med Markas siste eventyrskoger er det avdekket flere planer om
hogstinngrep i svært verdifulle eventyrskoger. NOA har påklaget 2 hogster: Ved Spålsberget i
Nordmarka og i områdene rundt Lusevasan i Lillomarka. Ved Spålsberget er det arrangert
befaring, og oppnådd enighet om at det kun skulle benyttes en forsiktig gjennomhogst med
betydelige hensyn til spesielle kvaliteter. Vi ble også tilbudt en deltakelse i utformingen, i
samarbeid med entreprenøren. Imidlertid er hogsten senere skrinlagt av Løvenskiold, noe vi
tolker som en gest overfor arbeidet med eventyrskogene.
Ved Lusevasan skal det gjennomføres 5 større hogster som helt vil ødelegge området. Vi har
foreslått ”frivillig vern” eller makeskifte med Nittedal kommunes skoger. En befaring med
grunneier og skogoppsyn medførte et kompromiss, der en del av ytterkantene vil bli hogd,
mens de sentrale områdene får stå i fred. Arbeidet med makeskifte er foreløpig ikke
videreført.
Skiløype Langvassbrenna
Naturvernforbundet i Jevnaker og NOA har protestert mot veibygging/anlegg av skiløype
over Langvassbrenna i Nordmarka. Klagen har medført en klar reprimande til skogeieren
(Jevnaker allmenning) og Skiforeningen for åp ta seg til rette, uten å søke godkjenning.
Skaden er imidlertid skjedd, og løypa har gitt en ny preparert skivei mellom Tverrsjøstallen
og Mosjøen. Vi greide imidlertid å stanse anlegg av en helt ny trasé, som ville gitt påvirkning
av helt nye områder.
Motorferdsel i Spålen - Katnosa
I brev til Fylkesmannen i Buskerud har NOA tatt opp ulovlig kjøring i forbindelse med
elgjakt i Spålen-Katnosa-reservatet. Fylkesmannen er i ferd med å ta grep om ulovlighetene,
og det vil bli foretatt en gjennomgang av regelverk og praksis rundt motorisert jakttransport i
verneområdene. Under elgjakten 2005 ble det kun tillatt bruk av beltegående kjøretøy som gir
ubetydelige skader på terrenget.
Frønsvolden
NOA er av Friluftsetaten tilbudt leie av gamlestua på Frønsvolden som base for vår
Markavirksomhet. Vi skal i tillegg bistå kommunen med en del tiltak for å restaurere
kulturlandskapet på den gamle Aker-seteren. Leikontrakt er undertegnet i april 2006, og det
aktive arbeidet på stedet vil starte umiddelbart etter utgivelsen av Grevlingen 2/2006.
Friluftskonferansen 2006
Gjermund Andersen holdt foredrag på den nasjonale Friluftskonferansen 2005 i regi av FL,
om skogbruk, friluftsliv og opplevelse. Mange innlegg etter foredraget gikk i favør av at vi nå
må få en egen lov for Marka, som regulerer skogsdriften.
Tur med Norske Naturfotografer høsten 2005
NOAs Markagruppe og Norske naturfotografer hadde en felles eventyrskogsamling i august.
Flere flotte områder ble besøkt, og resultater fra turen er allerede publisert i Markakalenderen
og Grevlingen.
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Hogst og ulovlig veibygging ved Åssjøen
NOA påklaget vedtak om hogst i Eventyrskog ved Åssjøen i Nordmarka. Befaring viste også
ulovlig veibygging. I samarbeid med Naturvernforbundet i Jevnaker ble saken bragt inn for
skogbruksmyndighetene, som etter vurdering fant at veien skulle vært omsøt før bygging.
Eieren, Jevnaker allmenning, fikk en advarsel. Hogstene ble gjennomført, hovedsakelig på en
akseptabel måte.
Innledning om kunstsnøproduksjon på Solemskogen
Gjermund Andersen innledet på et møte o Kjelsås Ils planer om verdens lengste kunstsnøløype, som de ønsker seg fra Solemskogen, via Breisjøen, tilbake til Linnerudkollen. NOAs
foredrag ga stor og positiv respons, og selv en tidligere styreleder i Kjelsås IL ga NOA rett i
våre motargumenter.

ANDRE SAKER
Skogsaker
NOA fungerer som sekretariat for NNVs skogutvalg, der Gjermund Andersen er leder.
Hogst på Vinterbro
Etter henvendelse fra lokallagene i Ås og Ski aksjonerte NOA mot hogst ved Vinterbro i Ås i
januar 2006. Klare brudd på miljøsertifiseringen, med hogst i nøkkelbiotop og innenfor en
høyt prioritert naturtype i vernesammenheng, ga store oppslag I Aftenosten og Østlandets
Blad. Tømmeret ble merket med ordet ’Naturskog’. I skrivende stund er tømmeret fortsatt
uavhentet.
”Frivillig vern” i Bærum
NOA avga en sterkt kritisk høringsuttalelse til verneforslaget. Vår kritikk rettet seg i hovedsak
mot manglende innsyn og medvirkning i prosessene, i strid med reglene i miljøinformasjonsloven, og mot faglig dårlig avgrensning av verneforslagene, som følge av at frivillighet går
foran faglige hensyn.
Miljøregistrering i skog
Skogutvalget har tatt kontakt med flere kommuner for å få tilgang innsamlede data fra
prosjektet ”Miljøregistrering i skog”. Henvendelse til Løvenskiold er mangelfullt besvart, og
vil bli fulgt videre opp.
”Levende skog” behandlet i Landstyret
NNV ble på nytt invitert til å delta i Levende Skog – arbeidet til skogbruket i Norge. NOA
kjempet hardt for at vi ikke på ny skulle la oss bruke som alibi for skogbrukets grønnvasking
av tømmer. Sammen med skogutvalget og NU dro vi seieren i land, med 1 stemmes overvekt.
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Kontaktmøter med Glommen og Mjøsen skogeierforenger
NOA er, sammen med WWF, blitt invitert til samrådingsmøter med ledelsen i Mjøsen og
Glommen skogeierforeninger. Av særlige tema som er blitt drøftet er vern av skog, bevaring
av nøkkelbiotoper og naturskog, systematisk plukkhogstsystemer (KONTUS-prosjektet) og
praktisering av ”Levende skog”-standardene.
Skogvern i et nøtteskall
Til regjeringsforhandlingene på Soria Moria, leverte NOA et innspill om tap av biologisk
mangfold og ønske om at de mest verneverdige områdene (faglig sett) prioriteres først.
I tillegg ble det også levert et innspill til SV om naturvernpolitikk. Dette framsatte et ønske
om at verneprosessen generelt må sikres, samt at Trillemarka må vernes spesielt som Norges
aller siste villmarksområde.
Kvotejakt på Gaupe
NOA har, sammen med Foreningen Våre Rovdyr, påklaget vedtakk om fellingskvoter for
gaupe. NOA mener bestandstallene er for usikre og at føre-var-prinsippet må kommet til
anvendelse.
Verneplan for Oslofjorden
NOA har uttalt seg til verneplanforslaget, som omfatter 5 fylker, hvor NOA har uttalt seg i
Oslo og Akershus, samt i Buskerud – som grunneier(!) på Tofteholmen. Vernevedtaket
forventes å være klart i løpet av 2006.
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