Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP
for
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
2012

-1-

Årsberetning 2012

STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012
Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.
Det forrige styret innvilget Gjermund Andersen, daglig leder i NOA, 50 % permisjon i arbeidsåret
2012 – 2013. Begrunnelsen var at han ønsket å benytte sin lange erfaring og store kompetanse til å
skrive og redigere bøker av stor verdi for NOA. I praksis skulle han ha vekslet mellom to uker på
NOA og to uker i skrive-modus. I praksis har det blitt betydelig mer tid på NOA, pga en
langtidssykemelding i staben. Dette medførte også at styreleder måtte delta mer enn normalt i NOAs
daglige ledelse. Videre ble ansvar og oppgaver, som tidligere var pålagt daglig leder, delegert til
styrets medlemmer og andre NOA medlemmer som beskrevet nedenfor under utvalg og komiteer.
NOAs hovedfokus har vært og er vern av gammelskogen, også kalt eventyrskogen, og det tidløse
skogbilde i Marka. NOA fremhever denne skogens betydning for folkehelsen gjennom det enkle
friluftsliv. Markagruppen har hatt ansvaret for å følge opp alle hogstmeldingene, gjennomføre
befaringer og klage på vedtak om hogst. Markagruppen har også ansvaret for å følge opp
Fylkesmannens og Miljødepartementets arbeid med vern av 28 foreslåtte verneområder i Marka. En
viktig sak for fremtidig vernearbeid er arbeidet med en ny Markaforskrift for skogbruk. NOA sendte
inn forslag til ny Markaforskrift allerede i 2009 og har etterlyst saken i flere år uten svar fra LMD. Det
er nå opplyst at et utkast vil foreligge medio mars 2013.
Aktiviteten på Frønsvollen har vært stor, med flere store arrangementer, Frønsstallen har vært åpen for
publikum i hele barmarksperioden og med dyr på beite. Stedet er blitt det samlingspunktet og
informasjonssenteret for Markasaker som vi har ønsket oss, og tilbakemeldingene fra publikum er
overstrømmende.
Årsmøtet i NOA i 2012 besluttet å nedsette et organisasjonsutvalg for å vurdere NOAs organisasjon,
struktur og virkemåte - både i forhold til lokallagene og medlemsorganisasjonen for øvrig. Dette
medførte mer kontakt med lokallagene, ved besøk, invitasjon til møter og til deltagelse i utvalget.
Arbeidet har pågått med stor entusiasme og enkelte forslag forventes lagt frem på årsmøtet 2013. En
rapport om arbeidet legges fram på Årsmøtet 2013.
I januar sendte NOA et innspill til Landsmøtet 2013 som finner sted i månedsskiftet august/september.
I innstillingen står det blant annet: NOA ønsker at Naturvernforbundet skal være kjennetegnet av tre
stikkord: Naturbevaring, frivillighet og lokalt arbeid. Dette fordrer kompetanse, ressurser,
arbeidsfordeling og organisering som støtter opp om det frivillige og det lokale. NOA ønsker også at
Naturvernforbundet skal oppfattes som den fremste forsvareren av norske naturverdier, i enhver
sammenheng og mot enhver trussel.
NOA har med stigende bekymring fulgt arbeidet med å etablere industrianlegg for vindkraft i områder
med uberørt natur. Økonomiske interesser fra entreprenører, kommuner og grunneiere utgjør et stort
press og NVE gir konsesjon uten hensyn til ødeleggelse av naturverdier. Styremedlem i NOA,
professor emeritus Sigmund Hågvar har derfor invitert til et åpent møte om naturødeleggende
vindkraft den 6. april 2013.
Forberedelsen til jubileet i 2014 er godt i gang. En jubileumskomite arbeider med rammene for
jubileet. Jubileumsboken fra NOA er i ferd med å fullføres.. Husprosjektet med mål å skaffe eget hus
for NOA til jubileet arbeider fortsatt med Søndre Sandås ved Sognsvann. Denne eiendommen er i
kommunal eie. En politisk avgjørelse avventes fortsatt. Økonomiutvalget ser på muligheten for å
styrke økonomien.,
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Naturkartproduksjonen fortsatte med ny energi og imponerende 22 hefter er ferdigstilt. Søknader om
støtte til flere nye prosjekter er sendt inn. Det er betydelig etterspørsel etter naturkartene.
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. Nytt av året er alle
forslagene om idrettsanlegg i Markas randsone.
Onsdagsforum har befestet sin posisjon som NOAs populærvitenskapelige foredragsserie. Høstens
foredrag har vesentlig fokusert på grønne korridorer og grøntstrukturen i Oslo i tillegg til regional plan
for areal og transport. Våren 2013 vil det igjen bli fokusert på Marka med foredrag om historie,
konflikter, forvaltningen og Markas betydning for vår identitet. Mange turer er også arrangert.
NOAs virksomhet drives uten å forurense det ytre miljø. Resirkulert papir benyttes både til kalenderne
og til det daglige arbeid. NOA tilstreber aktiv likestilling mellom kjønnene, og har hatt 4 kvinner og 4
menn i styret, og en mann og to kvinner i sekretariatet. Det har vært en langtids sykemelding i
sekretariatet, uten sammenheng med arbeidsforholdene i NOA.
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, 5. mars 2013
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ORGANISASJON
Årsmøtet 2012
NOAs årsmøte 2012 ble arrangert i Cafe Abel ved Collets plass den 27. mars med 38
medlemmer til stede. Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2011, og fastsatte
arbeidsprogram og budsjett. Årsberetningen for 2011 ble gjennomgått, og utvalgte saker
kommentert. Årsberetningen ble etter dette enstemmig godkjent.
Valget på Årsmøtet ga følgende Styresammensetning:
Øivind Grimmer, leder, på valg i 2013
Sigmund Hågvar, styremedlem, på valg i 2014
Aud Kvam, styremedlem, på valg i 2014
Marianne Ballin, styremedlem, på valg i 2013
Mari Ann Vinje, styremedlem, på valg i 2013
Christoffer Bråthen, varamedlem, på valg i 2013
Jørn Erik Bjørndalen, varamedlem, på valg i 2013
Helen Svensson, varamedlem, på valg i 2013
I februar 2013 fikk styret et nytt medlem fra Natur og Ungdom:
Maria Clara S. Doupovec, styremedlem, Utnevnes av NU
Valgkomite (alle på valg hvert år):
Sidsel Selvik
Elen M.S. Lie
Christian Pedersen
Revisor:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA
Utnevnelse av æresmedlemmer:
På Årsmøtet ble Finn Otto Kvillum, Frithjof Funder og Erik Sture Larre (ikke til stede) valgt
til æresmedlemmer. Æresmedlemmene fikk tildelt et diplom og et fotografi fra en
eventyrskog.
Etter selve årsmøtet holdt Sigmund Hågvar et engasjert foredrag om ”Norsk urskog og
gammelskog”.
Styrets arbeid
Styret har hatt 11 møter i arbeidsåret.
Representasjon
Miljøverndepartementet har oppnevnt et eget råd for forvaltningen av Marka, der NOA har
fått fast plass. Knut Frigaard er NOAs representant, med Gjermund Andersen som vara.
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NOA´s sekreteriat
Gjermund Andersen. Daglig leder i hele perioden. 50 % stilling 2. halvår 2012 og 1. halvår
2013.
Hilde Friis Solås: Prosjektleder Naturkart i hele perioden. 60 % stilling.
Elen Margrethe Søreide Lie. Fylkessekretær i hele perioden. 60 % stilling.
Jørgen Huse. Regnskapsmedarbeider (frivillig) hele perioden.
Aud Kvam. Kontorsekretær (frivillig) på deltid.
Laila Holmen. Kontorhjelp (frivillig) i forbindelse med kalenderdistribusjon
Helen Svensson: Hjemmeside- og Facebookarbeid (frivillig).
På grunn av arbeidsbelastningen i sekretariatet, har styreleder hatt flere arbeidsdager pr. uke i
sekretariatet.
Æresmedlemmer
Bredo Berntsen
Jens Gram
Jørgen Huse

Frithjof Funder
Finn Otto Kvillum
Erik Sture Larre

”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
Helene Bank
Bjørn Faafeng
Jens Gram
Bredo Berntsen
Jørgen Huse
Christian Pedersen
Knut Frigaard
Erik Sture Larre
Line Andersen
Eystein Husebye
Ragnar Akre-Aas
Frithjof Funder
Ragnar Vik
Finn Otto Kvillum
Sigmund Hågvar
De vises råd og NOAs styre ble invitert til middag og foredrag på Disen gård den 22.11. Erik
Sture Larre holdt foredrag om 67 års arbeid med vern av Marka. De nye æresmedlemmene
fikk utlevert et kunsttrykk av Viggo Ree.
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
1.1.13.: 6.723

Lokallagsstatus
I 2012 hadde NOA totalt 16 lokallag, hvorav 3 i Oslo. Dette er ett flere enn forgående år. I
tillegg har vi studentlag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. NOA har i tillegg
lokalkontakter i 3 kommuner uten lokallag. Oversikt over fungerende leder i lagene og
lokalkontaktene trykkes i hver utgave av medlemsbladet Grevlingen, og ligger tilgjengelig på
NOAs hjemmesider.
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Aktive lokallag:
Asker
Bærum
Fet
Lørenskog
Nannestad/Gjerdrum

Arbeidsgrupper
• Markagruppen
• Økonomiutvalget
• Grevlingens redaksjon
• Driftsstyre Frønsvollen
• Jubileumsbokkomité
• Jubileumsutvalget
• Huskomité
• Kalenderkomité
• Arrangementskomité
• Organisasjonsutvalget
• Valgkomitéen

Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Oslo Vest
Oslo Nord

Oslo Øst
Skedsmo
Ski
Vestby
Ås
UMB – Ås (Studentlag)

Bjørn Faafeng (leder).
Roar Skålin (leder)
Frithjof Funder (redaktør), Tom Ekeli (red.ass.)
Nikolai Norman (leder)
Frithjof Funder (redaktør)
Sigmund Hågvar (leder)
Eystein F. Husebye (leder)
Øivind Grimmer (leder)
Aud Kvam (leder)
Torgeir Røst og Robert Feiring (ledere)
Sidsel Selvik (leder)

Prosjekter
I 2013 har NOA hatt tre større prosjekter med Hilde Friis Solås som prosjektleder:
Naturkartprosjektet
4 nye naturkart så dagens lys i 2012. Det betyr at NOA nå til sammen har 22 ulike
naturkart i samlingen. Alle er trykket opp, men en del av disse har det vært så stor
etterspørsel etter at det nå er tomt. Vi vil prøve å få trykket opp disse på nytt i 2013. Vi
har to naturkartprosjekter gående: «Naturkart for Dælivannsområdet» og «Naturkart
for Hoffselva» Det siste er et samarbeid med Hoffselvens venner. I 2012 hadde vi
medieoppslag om prosjektet i Aften og i Groruddalens avis.
Skoleprosjekter
NOA har utarbeidet et sett av skoleoppgaver knyttet til naturkart og
eventyrskogsbrosjyrer. I 2012 har vi videre etablert samarbeid med Lutvann skole i
Oslo for utprøving av disse oppgavene. Samtidig får nye grupper øynene opp for
NOAs verdier. Prosjektet er tilknyttet det nasjonale prosjektet om Den naturlige
skolesekken.
Prosjekt «Rydding av fremmede arter»
I 2013 startet NOA opp et prosjekt med rydding av fremmede arter på Dronningberget
på Bygdøy. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og er et
samarbeid med Bymiljøetaten. Vi har sendt søknad til Fylkesmannen om finansiering
av et fortsatt samarbeid i 2013. Vi arrangerte 4 dugnader i 2012 med veldig engasjerte
deltagere.
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Kontoret på Vøienvolden
Vøienvolden fungerer bra for dagens sekretariats størrelse, 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. Huskomitéen, har i 2012-2013 arbeidet med å finne mer egnede lokaler til foreningens
100-årsjubileum i 2014. Husmannsplassen Søndre Sandås ved Sognsvann er fortsatt aktuell.
Huskomitéens arbeid fortsetter i kommende periode.
Frønsvollen
Leiekontrakten
NOA’s opprinnelige 5-års kontrakt med Oslo kommune utløp 01.04.11. Etter et møte mellom
NOA og kommunen i august 2012 har kommunen nå bekreftet at man aksepterer et løpende
leieforhold uten behov for fornyelse hvert 5. år.
Vårt forhold til kommunens representanter har i hele leieperioden vært preget av et godt og
konstruktivt samarbeid. Fordelen ved å ha en tidsubestemt avtale er imidlertid at man nå ikke
er utsatt for eventuelle politiske ønsker om en annen bruk av stedet, som etter den
opprinnelige kontrakt kunne iverksettes på svært kort varsel. NOA’s satsing på videre
utvikling av Frønsvollen som markabase og informasjonssenter blir nå enda mer meningsfylt
når vi med større grad av sikkerhet kan betrakte dette et stabilt tilholdssted så lenge NOA
ønsker å videreføre sitt engasjement på stedet.
Landbruk og dyrehold
Kvigene fra Bogstad gård kom noe sent i år. Til gjengjeld var det 5 dyr som inntok
setervollen. En fuktig sommer ga rikelig med fôr til dyrene, som også i år så ut til å trives
godt.
Etter høstpløying i 2011 fikk vi våren 2012 restaurert harven til Agrian. Med Jan som
traktorfører og adskillig anleggsstøtte fra Bjørn, Roar og Nikolai ble potetåkeren preparert i
slutten av mai. Elen og hennes 3 ivrige barn bisto med å få potetene i jorden. Til tross for en
svært fuktig sommer kunne vi i år sikre oss en pen potetavling uten skader fra plagsomme
jordrotter. De velsmakende poteter kom til nytte under en serie dugnadsmiddager og annen
«representasjon». Siste parti gikk med under Markadagen 26.01.13.
Foruten pløying og harving av potetåker har Agria’n kommet vel til nytte til omfattende
vedtransport.
Ved- og materialproduksjon
Ved årsskiftet 2011/2012 herjet stormen Dagmar også med skogen på Frønsvollen. En rekke
vindfall er bearbeidet til et betydelig vedlager. Enkelte av de største vindfallene er skåret til
grove trematerialer. Sagbruket mangler fortsatt ikke råstoff!
Dugnader
Det ble nedlagt ca. 600 dugnadstimer i 2012, med 2 hoveddugnader henholdsvis i mai og
september. I tillegg ble det avholdt 4 mindre omfattende dugnadshelger samt betydelig
seniorinnsats i ukedagene. Ny dobbeltseng i våningshuset(Jens og Sigmund) og justering av
stuens interiør er av de viktige forbedringer.
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Det ble reist en større «vediglo» etter modell fra Folkemuseet. Det ble foretatt avsluttende
utvendige malearbeider på låven, og utstyr til sommerens dyrehold ble systematisert og lagret
under låven. Et eget snekkerrom med høvelbenk og annet nødvendig utstyr for trebearbeiding
ble innredet i låvens hovedetasje med Sigmund som prosjektleder. Montering av gulv på
hemsen er under utførelse.
Fugleliv
Fuglekassene og fuglematerne på Frønsvollen bidrar til et svært livlig og trivelig fugleliv på
vollen. Dompapene ser ut til å trives særlig godt med rikelig tilgang på solsikkefrø. For å sikre
frøforsyningen mot museangrep lagres frøene nå i et 200 liters tidligere parafinfat hvor
bunnplaten er skåret ut.
Informasjonsvirksomhet
Stallen er et stadig mer populært turmål, spesielt gjennom høstmånedene. Vi sliter fortsatt noe
med å sikre oss full stallvaktsdekning. Turfolket har merket seg Frønsvolltilbudet og blir
skuffet hvis stallen ikke er åpen. Med god tilgang på ved og trivelig peisovn er stallen blitt et
stadig mer populært mål for turgåere i byens nærområde. Vi vil ta sikte på å holde stallen
åpen i helgene fra slutten av april frem til skoleferien starter siste uke av juni og fra skolen
begynner i august til snøen kommer.
Det er et mål å få en bedre PowerPoint- eller videofremvisning i allrommet som kan illustrere
forskjellen på plukkhogstskogbruk og industriskogbruk slik det praktiseres i vår tid.
En permanent merket rundløype i Frønsvollens nære eventyrskoger er også et 2013 prosjekt.
Driftsstyret
Driftsstyret har hatt 5 møter i 2012 i tillegg til dugnadssamlinger. Sammensetningen er
fortsatt uforandret, men nyrekruttering så vel til driftsstyret som til dugnadsgruppen er ønsket.
Også i år åpnes det for sommerutleie til medlemmer/familier som kan ha tilsyn med
beitedyrene og i en viss utstrekning holde stallen åpen også i ferieukene. Interesse meldes til
fv@noa.no. Spesielt velkomne er medlemmer som ønsker å bidra til å holde utearealene og
kjøkkenhage i hevd.
Verving
Det ble lagt til rette for verving i forbindelse med arrangementet ”Sidesprang” den 2.09 og i
forbindelse med salg av Markakalenderen fra stand på Sognsvann den 2. og 9.12.
Sekretariatet fanger ellers opp potensielt nye medlemmer på telefon og e-post. NNV sender ut
en oversikt over nye medlemmer med jevne mellomrom.
Grevlingen – NOAs medlemsblad
Grevlingen er NOAs medlemsblad. Det ble trykket i 5200 eksemplarer à 16 sider i 2012 og
ble sendt ut i ukene 19, 35 og 44. I 2013 ble antall trykte eksemplarer øket til 5800. Bladet ble
sendt ut i uke 7. I januar 2013 ble det inngått avtale med MediaPost om distribusjon av
medlemsbladet. Naturvernforbundets medlemsblad, Natur & Miljø, distribueres på tilsvarende
måte ved at bladene leveres sammen med avisene. Bare et fåtall eksemplarer blir sendt med
posten.

-8-

Årsberetning 2011-2012

I nr. 2 2012 var temaet hovedsakelig flatehogst, gammelskog, eventyrskogene og
biologisk mangfold. Naturvernforbundet i Fet problematiserte privatkjøring kontra
kollektivreiser. I dette heftet så man også frem mot 100 årsjubileet i 2014 og hadde et
firesiders bilag i tillegg til de 16 ordinære sidene.
I nr. 3 2012 var den eventuelle søknaden om OL til Oslo i 2022, arealkrevende
vindmøller, verneinteressenes problemer med det kommunale selvstyret, og nasjonalpark i
Østmarka hovedoppslagene.
I nr. 4 2012 ble satsing på vindkraft problematisert. I fortsettelsen av dette var det lagt
opp til debatt om NNV og NOA skal satse både på klima og naturvern, hvor NOA fortsatt vil
vektlegge naturvern – en debatt som ser ut til å strekke seg utover i 2013. Naturvernforbundet
i Bærum markerte sitt 40-årige virke.
I nr.1 2013 er naturvern eller vindkraft igjen et tema. Hundreårsjubileet i 2014 er
beskrevet, i tillegg til hvorfor Maridalen er vernet. Den dårlige vannfaglige kunnskapen i
kommunene er beskrevet i tillegg til en bred artikkel om Sandvikavassdraget.
Ut over det nevnte har det også vært mange verdifulle innspill som til sammen gjør
bladet interessant, ingen nevnt ingen glemt.
Frithjof Funder har vært redaktør med Tom Ekeli som medredaktør i hele perioden.
NOAs ark - NOAs nyhetsbrev
NOAs Ark ble sendt ut 8 ganger i perioden mars 2012 – mars 2013. Distribusjonslisten teller
ca. 1500 medlemmer. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med fjoråret. NOAs ark kan
også leses på NOAs hjemmeside.
Andre utgivelser
• Markakalenderen ble utgitt for 21. gang, med et opplag på 2500 eksemplarer. Bildene i
kalenderen er tatt av flere fotografer. Tekstene på baksiden beskriver turer i terreng med
stor opplevelsesverdi fra Kjekstadmarka i Sydvest, Vestmarka, Krokskogen, Nordmarka,
Lillomarka og Østmarka. Tekstene er skrevet av 6 bidragsytere. Alle beskrivelsene er
illustrert med detaljerte kart laget av Vidar B. Gundersen. Kalenderen ble solgt via
postordre, fra NOAs kontor, på Markastuene og fra stand på Sognsvann med en pen
salgsvekst som resultat. Mange av kalenderne med vedlagt giroblankett ble delt ut til
interesserte personer med beskjed om at vi stolte på at de betalte. Et overveiende flertall
av giroene ble betalt.
• Eventyrbrosjyrer med kart i bakpermen er ferdigstilt for 9 områder, hvorav 8 er trykket.
Prosjektet avsluttes regnskapsmessig i 2012.
• 3 nye naturkart er under utarbeidelse, med ferdigstillelse 2013.
Hjemmesiden
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 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. Helen Svensson har vært ansvarlig
for hjemmesiden det siste halve året: www.noa.no
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Facebooksiden
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 flere
personer som "liker" siden. Helen Svensson legger stadig ut relevante nyheter og informasjon:
https://www.facebook.com
Twitter
En rekke aktuelle Markasaker er nå kommentert på Twitter under ledelse av lederen for
Markagruppen Bjørn Faafeng: @markabjørn twitrer om #Oslomarka.
Organisasjonsutvalget
NOAs Årsmøte i 2012 besluttet å gjennomføre en prosess for hvordan NOA kan fungere
bedre som et verktøy for naturvernsaken i sitt område og for lokallagene og arbeidsgruppene i
foreningen. Utvalget består av representanter fra 4 lokallag - Liv Grøtvedt, Fet; Magnus
Delsett, Oslo Øst; Peter Schølberg, Nesodden og Bjørg Petra Brekke, Bærum) samt 2 eksterne
prosessledere (Robert Feiring, sosiolog og Torgeir Røst, siviløkonom (leder av utvalget).
Organisasjonsutvalget la grunnlaget for arbeidet i et oppstartsmøte 17.10.12 med
representanter fra 11 lokallag og grupper (av 18 inviterte). Siden har det kommet 5 innspill
hvorav 2 fra nye lokallag. Utvalget har hatt to møter i 2012 og har planlagt ytterligere fire
møter før årsmøtet i NOA. Det er stor aktivitet i utvalget og innspillene hittil omfatter en
rekke forbedrings- og utviklingsforslag av stor betydning for NOAs videre arbeid – på kort og
lengre sikt. En rekke forslag bør kunne gjennomføres som strakstiltak, mens andre krever
prinsipielle vurderinger i NOAs styrende organer.
Arrangementskomitéen
For å avlaste NOAs sekretariat ble det startet en Arrangementskomité ledet av Aud Kvam.
Komitéen arrangerer onsdagsforum og turer for medlemmene enten med egne turledere eller
ved kontakt med andre organisasjoner. Komitéen kontakter også forelesere til NOAs
Onsdagsforum og står for den praktiske gjennomføringen av disse kveldsmøtene.
Økonomiutvalget
Økonomiutvalget med Roar Skålin som leder har bistått sekretariatet med forberedelse og
gjennomføring av tiltak knyttet til foreningens økonomi, herunder markedsføring av
kalenderen, søknader om prosjekter og driftstilskudd og planer for finansiering av 100-årsjubiléet.

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 2012 ble på kr 542 908 som er en økning på ca kr
16 000. Medlemstallet økte med ca. 2 %.
Økonomisk støtte
I 2012 har NOA mottatt kr 280 000 i driftsstøtte fra Oslo kommune og kr 90 000 fra Akershus
fylkeskommune. NOA takker fylkene hjerteligst for disse viktige bidragene til foreningens
drift.
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Gaver
NOA har mottatt gaver fra private givere også i 2012. Totalt ga disse kr 9 500 i inntekt, noe
som gir oss motivasjon for videre arbeid. I tillegg ble vi tilgodesett med kr 24 893 i
Grasrotandel fra Norsk Tipping. I høst ble vi informert om at vi var tilgodesett med kr
100.000 i testamentet etter Anne Brostigen. Dette beløpet vil bli benyttet sammen med gave
på et tilsvarende beløp fra hennes avdøde samboer Ole Hans Kristiansen til å utarbeide manus
til en bok om Markas siste eventyrskoger.
MVA-kompensasjon
Fra og med 2009 kan det søkes om refusjon av MVA. NOA tilfredsstiller kriteriene for MVArefusjon. For 2012 utgjør dette kr 65 105 som er noe høyere enn 2010.
Prosjektstøtte
NOA mottok til sammen kr 981.110 i prosjektstøtte i 2012. Ca. 2/3 av dette er til prosjektet
Naturkart (vegetasjonskart), 1/3 til Skoleprosjekt, samt kr 15 000 til opparbeidelse av sti til
Frønsvollen. Frønsvollen nøt også godt av en rekke gaver og andre inntekter på tilsammen
kr 31 485
Økonomisk utvikling
Regnskapet viser et solid overskudd på kr 169.675, mot kr 19.767 i 2011.
Overskuddet har flere årsaker: På inntektssiden økte den gode og viktige støtten fra Oslo
kommune og Akershus Fylkeskommune med kr 55.000,- Salgsinntektene økte også, med
13%, etter et godt kalendersalg. Bidrag fra frivilligandelene til Norsk Tipping gikk ned, men
momskompensasjon økte.
På utgiftssiden sparte vi inn betydelige beløp i lønn ved at daglig leder tok ut permisjon for å
skrive et bokmanus. I tillegg var sekretæren sykmeldt en lenger periode, med tilbakebetaling
av lønn fra NAV. Sekretærens fravær ble delvis kompensert med at et styremedlem har jobbet
timebasert for NOA, men i hovedsak gjennom styrelederens utrettelige og betydelige innsats
på kontoret.
I budsjettet beregnet vi en betydelig kompensasjon for prosjektenes kontorhold. Fra og med
2012 legges dette inn i timeprisen som vi beregner for arbeidsinnsats med prosjektene, og
ikke som en selvstendig post i regnskapet. Våre priser blir da mer sammenliknbare med andre
instanser som utfører tilsvarende oppgaver.
Overskuddet på regnskapet for 2012 kommer godt med inn mot foreningens 100-årsjubileum.
NOA har ved årsskifte en prosjektportefølje på kr 730.676 som er penger som er bundet til
prosjektformålene. Disse prosjektmidlene bidrar til at NOA har en god likviditet.

- 11 -

Årsberetning 2011-2012

VÅRE PARAPLYER
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) er fylkeslag av Naturvernforbundet. NOA er
en selvstendig juridisk enhet, med eget styre og egen økonomi. Foreningen representerer
Naturvernforbundets medlemmer som er bosatt innen dens distrikt, og som er tilsluttet
gjennom lokallag eller ved direkte medlemskap. Distriktet omfatter Oslo og Akershus fylker,
og etter Landsmøtevedtak de delene av Oslomarka som ligger i andre fylker.
Representanter til Landsstyret
Styret utpekte Gert-Fredrik Malt til NOAs representant til Landsstyret med Helen
Svensson som vararepresentant. Gert-Fredrik Malt blir orientert om NOAs aktiviteter
før møtene og rapporterer om viktige beslutninger til Styret.
Innspill til Landsmøtet
Den 14. januar sendte NOA et innspill til Landsmøtet 2013 der står at NOAs visjon er
at Naturvernforbundet etter jubileet i 2014 oppfattes som den fremste forsvareren av
norsk natur og at vi har valgt å ta skrittet over i en hovedsakelig frivillig og
desentralisert organisasjon. NOA ønsker at Naturvernforbundet skal være kjennetegnet
av tre stikkord: Naturbevaring, frivillighet og lokalt arbeid. Dette fordrer kompetanse,
ressurser, arbeidsfordeling og organisering som støtter opp om det frivillige og det
lokale.
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)
Oslo og Omland Friluftsråd er paraply for Markaorganisasjonene. NOA deltar i
styreledermøter og dagligledermøter i rådet i tillegg til en lang rekke mer saksorienterte
møter. Mye arbeid har blitt lagt ned for å lage en flerbruksplan for Marka. En viktig del av
flerbruksplanen har vært å skaffe oversikt over alle de planlagte idrettsanleggene i Markas
randsone. Flere møter har blitt arrangert med de ansvarlige i kommunene. NOA har vært aktiv
i arbeidet med å utarbeide en ny skogbruksforskrift for Marka, og deltar i et arbeidsutvalg
som skal søke å finne minnelige løsninger for konflikten mellom syklister og gående.

AKTIVITETER
Naturødeleggende vindkraft
NOA har med stigende bekymring fulgt arbeidet med å anlegge industriområder for
produksjon av vindkraft i en rekke kommuner. Industriområdene foreslås anlagt i uberørte
naturområder som ofte er foreslått vernet. Lokalt har det derfor vært sterke reaksjoner mot
forslagene. For å få samlet erfaringer fra mislykkede og vellykkede kamper mot vindkraftanleggene inviterer NOA ved professor Sigmund Hågvar til et åpent møte på Litteraturhuset
den 6. april under tittelen: «Vindmøller og naturtap eller energisparing og naturvern?» På
møtet vil blant andre Nils Faarlund fortelle om Totenåsen som ble reddet.
På NOAs årsmøte den 19. mars holder Nils Faarlund foredrag med tittelen «Hvor ble det av
naturvernet? Kampen mot vindkraft.» I Grevlingen er temaet behandlet flere ganger. I nr.1
2013 skrev Øivind Grimmer et innlegg med tittelen «Naturvern eller vindkraft.»
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«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 Markagruppens klare tale vedrørende eventyrskogens verdier
og truslene mot disse. Det ble planlagt to «sidesprang» i 2012; ved Store Åklungen 10. juni og
2.september. «Sidespranget» den 10. juni ble avlyst på grunn av sterk nedbør. 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. I
2012 gjennomførte NOA følgende turer:
• 8.5. Tur fra Frognerseteren til Frønsvollen: «Økofilosofi» Turleder var Nils Faarlund
• 9.5. Tur rundt på Bygdøy i de vernede områdene. Turleder var Gjermund Andersen
• 23.5. Tur fra Voksen skog til Strømsdammen og Bogstad med fokus på biologisk
mangfold. Turleder var Cathrine Curle.
• 3.6. Tur til Karlshaug i Nittedal. Turen ble arrangert av turkameratene i Nittedal.
Gjermund Andersen fra NOA medvirket.
• 6.6. Tur til Konglungen. En av landets fremste eksperter på kalkvegetasjon Jørn Erik
Bjørndalen (styremedlem i NOA) var turleder.
• 26.8. Tur fra Kirkeby skole over Kirkebyhøgda til Ravndalen i Nittedal. Turen ble
arrangert av Turkameratene i Nittedal. Gjermund Andersen fra NOA medvirket.
• 12.9. Kveldstur i Mærradalen. Turleder var Jens Gram, NOA
• 23.9. Tur til Lusevasan i Lillomarka. Turen ble arrangert av Turkameratene i Nittedal.
Susanne Lemmingson fra NOA demonstrerer eventyrskogenes kvaliteter.
• 7. 10. Tur til Østmarka-reservatet. Turleder var Johan Ellingsen fra Østmarkas venner
• 18.11. Tur til Nordre Øyeren og Leira. Turleder og arrangør var Mette Sperre,
Naturvernforbundet i Fet.
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 har vært arrangert på Café Abel, Vestgrensa.
2012
• 2.10. «Oslo som blågrønn by?» Foredrag ved Ellen de Vibe, direktør for Plan og
Bygningsetaten, Oslo kommune.
• 24.10. Onsdagsforum. «Grøntstrukturen i Oslo.» Foredrag ved Kine Halvorsen
Thorén, UMB. Den historiske utviklingen av grønne lunger og grønne korridorer i
Oslo ble presentert.
• 7.11. «Bokvaliteter i Stor-Oslo.» Foredrag ved Marius Nygaard, Arkitekthøgskolen.
• 21.11. «Regional plan for areal og transport.» Foredrag ved Heidi Sørensen,
Stortinget.
• 5. 12. «Åpne kilder til naturdata på nettet.» Foredrag ved Jan Häusler,
Naturvernforbundet i Asker.
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•
•
•
•

2013
23.1. Sverre Grimstad fortalte om Nordmarkas historie opp gjennom tidene, natur,
vannspeilene, eierskapet, boplasser, skogsdrift, fløting og gamle kart.
6.2. «Hva har Marka med vår identitet å gjøre?» Per Espen Stoknes foreleste om
forholdet mellom mennesker og skog fra et psykologisk ståsted.
20.2. «Konflikter mellom ulike brukergrupper i Marka» Foredrag ved Oddvin Lund,
DNT.
6.3. «Forvaltningen av Marka» Foredrag ved Are Hedén, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

Ved å arrangere alle onsdagsfora i kjellerlokalet på Café Abel kan møtedeltakere få en matbit
og noe å drikke før og/eller etter møtene. Det virker som om dette har bidratt til å bygge et
miljø rundt møtene.
Sommerfest på Frønsvollen
Tradisjonen tro samlet en rekke av NOAs aktive seg på Frønsvollen for å feire sommeren og
nok et semester med stor innsats. Årets arrangement gikk av stabelen 20. juni 2012
Julegrøt på Vøienvolden
Også i 2012 ble det arrangert en samling for de aktive i foreningen for å markere slutten på
arbeidsåret. 30 personer deltok på arrangementet den 19. desember der det ble servert
rømmegrøt og spekemat.
Fagseminar om naturmangfoldloven
NOA arrangerte den 29. mars fagseminar om naturmangfoldlovens kapittel to, og hvordan
dette kan brukes i Markasaker. Terje Blindheim fra Biofokus innledet om status og
utfordringer i registreringsarbeidet, Anne Sverdrup Thygesson og Erik Framstad fra NINA
innledet om biologisk mangfold og skog – naturens tålegrenser. Ole Kristian Fauchald fra
Universitetet i Oslo og Fridtjof Nansens Institutt innledet om naturmangfoldlovens kapittel
om hensyn i forvaltning av natur. Gjermund Andersen innledet om NOAs erfaringer med bruk
av loven i Marka, og ledet seminaret.
Markadagene
Markadagene ble arrangert den 13.5.2012 og 26.1.2013 ved Friluftslivets Hus ved
Frognerseteren. Carina Isdal fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) var sekretær og
koordinator for arrangementene. Oslo og Omland friluftsråd (OOF) var sterkt involvert i
planleggingen og gjennomføringen. Flere organisasjoner var involvert, blant andre
Skiforeningen, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Det norske Skogselskap,
Bymiljøetaten i Oslo kommune, OFA, NOA, FMOA og Statens Naturoppsyn. På begge
Markadagene kom det over 1000 besøkende. De fleste var familier med små barn. De fikk
oppleve informasjon om organisasjonene, kjøring med hest og hundespann, lek og aktiviteter,
grilling og bål av mange typer.
NOA delte ut kart til Frønsvollen i mai og inviterte folk til en tur gjennom en eventyrskog. I
januar ble det arrangert en fakkeltur til Frønsvollen etter at arrangementet ved Friluftslivets
hus var avsluttet. På Frønsvollen ble folk informert om NOA rundt bål og griller. Det ble
servert vafler, kaffe og solbærtoddi.
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Tur til den forslåtte Østmarka Nasjonalpark
Bymiljøetaten i Oslo kommune inviterte til en heldags befaring i Østmarka med utgangspunkt
fra Bysetermosen den 11. oktober. De fleste marka organisasjonene var invitert og NOA stilte
med to representanter. Det ble spesielt fokusert på behovet for vedlikehold, tynning etc. av
plantet skog innenfor området som er foreslått som Nasjonalpark.
Groruddalen i utvikling
NOA deltok på heldags konferansen «Groruddalen i utvikling» som ble arrangert på Quality
Hotell 33 den 9. oktober. Planene for å omgjøre det tidligere industriområdet til et attraktivt
boligområde med grønne korridorer ble presentert.

NÆRMILJØ
Skulpturpark i Ekebergskogen – vedtak påklaget av NOA
Til tross 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 2011. 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.
Høsten 2012 startet C. Ludens Ringnes stiftelse arbeidet med å felle trær og rydde i Ekebergskogen. NOA hadde nær kontakt med Marianne Sunde i Folkeaksjonen. Den 9. august skrev
NOA til miljøvernministeren der vi klaget på Fylkesmannens saksbehandling i reguleringssaken for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark og deres støtte til reguleringsplanen. NOA ba
om at MD avviste FMOAs summariske behandling av vår klage fra september 2011. Vi ba
om at hele reguleringssaken ble nøye gjennomgått av departementet. Vi ba også om at saken
skulle gis oppsettende virkning og dermed utsatt iverksettelse mens MD vurderte den. Den 4.
november skrev NOA et brev direkte til Miljøvernministeren med begjæring om omgjøring av
klageavgjørelsen. Dette fordi trær var hogd ned og terrenget var i ferd med å bli rasert slik at
hele grunnlaget for vår klage var nærmest ødelagt. Den 14. januar 2013 mottok NOA et brev
fra Miljøvernministeren der han viste til Naturmangfoldloven kapittel II om bærekraftig bruk
av naturmangfoldet. Han viste for øvrig til brev til Folkeaksjonen der MD konkluderte med at
de ikke tok til følge begjæringen om omgjøring av FMOAs vedtak.
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.
Huken
NOA har deltatt aktivt i et samarbeid med en rekke lokale organisasjoner i Groruddalen i
kampen for å få lagt ned Huken pukkverk 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. Kampen har fortsatt i hele 2012 og
fortsetter i 2013. NOA støtter aktivt aksjonskomitéens utspill.

- 15 -

Årsberetning 2011-2012

Trær i byggesonen
Også i 2012 har NOA veiledet en rekke personer i saker vedr. trær i byggesonen. Et
samarbeid med Treets Venner er etablert, slik at NOA kan sende tresaker over til TV når vi
ikke selv har kapasitet til å gjøre noe med dem.

KULTURLANDSKAP
Bygdøy vernet!
En av NOAs gamle kampsaker, vern av kongsgården på Bygdøy, gikk inn med seier i 2012,
da området ble vernet etter Kulturvernloven. Etter innspill fra Norsk Botanisk Forening og
NOA i 2006 og 2007 om at Bygdøy burde bli landets første «bynasjonalpark», ble det startet
flere parallelle prosesser. Kommunen ønsket å verne området gjennom en egen
kommunedelplan, miljøvernmyndighetene snuste på vern etter naturvernloven og
Riksantikvaren startet arbeid etter kulturvernloven. Kommunens planer ville medføre at deler
av de grønne områdene ble bebygget med idrettsanlegg eller andre kommunale anleggsbehov.
Riksantikvaren og miljøvernmyndighetene samordnet sine interesser. Resultatet ble i store
trekk identisk med NBF/NOAs forslag for 2007, med naturvern av Dronningberget og
Hengsåsen og ulik grad av restriksjoner, restaurering og tiltak i kulturlandskapet. En betydelig
seier med stor verdi for etterkommerne!
Kulturlandskapet på Frønsvollen
Fem kviger fra Bogstad gård, kunne nyte sommeren 2012 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.
Tanumplatået
Tanumplatået er en av NOAs gamle kampsaker som ennå ikke er avklaret. Området er ett av
landets mest verdifulle kulturlandskap, men under et betydelig press fra ulike utbyggerinteresser. Sammen med Tanum Vel er det gjennom årene gjort en betydelig innsats. Alle er
enige om at området er verdifullt, men i praksis faller det mellom flere stoler: Naturmangfoldloven, kulturvernloven og plan- og bygningsloven. For å komme videre med saken ble det i
2012 bedt om møte med Miljøvernministeren. Et slikt møte har ennå ikke funnet sted.

MARKA
Vern av nye områder etter §11 i markaloven
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt ansvaret for å fremme forslag om vern av områder
i henhold til markalovens § 11. I alt 32 områder ble plukket ut for vurdering, de fleste som
resultat av NOAs registrering av eventyrskoger. Dessverre ble ikke NOAs kriterier for
registrering og verdsetting av opplevelsesverdier fulgt, og vi har hatt mange innspill til
endringer og justeringer til Fylkesmannen. Etter planen skulle det ha foreligget forslag til
verneverdige områder før jul i 2012. I midten av februar 2013 ble 4 områder i Oslo
kommunes skoger sendt på høring, men for de øvrige områdene er ikke prosessen ferdig.
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Nye forskrifter for skogsdrift i Oslomarka
NOA har siden Markaloven ble vedtatt i 2009 gjentatte ganger kontaktet Landbruk og
matdepartementet (LMD) for å få innsyn i deres arbeid med å utarbeide nye forskrifter for
skogsdriften i Oslomarka, og for å få gi innspill til disse. Vi mener at forskriftene i nåværende
form er utdatert og må fornyes for å ta opp i seg intensjonene i de nye markaloven,
naturmangfoldsloven og i andre endringer i lovverket.
Sammen med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) sendte vi allerede i 2009 inn forslag til
formulering av nye forskrifter. LMD har konsekvent vært uvillige til å involvere miljø- og
friluftsorganisasjonene under påskudd av at departementet ikke har kommet i gang med dette
arbeidet. På medlemsmøte i OOF i januar 2013 informerte avdelingsdirektør i LMD Ivar
Ekanger at de tar sikte på å sende et forslag på høring tidlig i mars. I slutten av februar fikk
NOA og OOF møte med byråkratiet i LMD om forskriften, der de gikk langt i å argumentere
for å fjerne hele søknadsplikten, noe organisasjonene argumenterte sterkt mot.
Justering av markagrensen
Markagrensen ble definert i markaloven og det ble forutsatt at mindre justeringer kunne være
aktuelle. OOF tok initiativ til et felles brev fra marka-organisasjonene som støtter
Miljøverndepartementets forslag til justeringer. NOA ga sin tilslutning til dette brevet.
Retningslinjer for saksbehandlingen av nye stier og løyper etter markaloven
Markalovens § 9, første ledd sier at «Anlegning av stier og løyper krever tillatelse etter denne
lov. Anlegning av større løyper krever tillatelse fra kommunen og reguleringsplan etter planog bygningsloven kapittel 12.» Oslo og Omland Friluftsråd har vært aktive for å utarbeide
detaljerte retningslinjer for slike nyanlegg. NOA har i dette arbeidet understreket at også vern
og vedlikehold av det gamle, klassiske sti-nettet er påkrevet. Disse blåmerkede stiene ble i
stor grad lagt i traséene til de gamle gårdsveiene i marka og er av den grunn å betrakte som
kulturminner med særskilte behov for beskyttelse mot ødeleggelse av skogsmaskiner, bygging
av løyper o.l.
	
  
Søknader om å bygge kommunale skiskytteranlegg
Flere kommuner som sokner til Oslomarka arbeider med planer om å bygge skiskytteranlegg.
Dette gjelder bl.a. Bærum, Asker og Hole. Hole og Bærum har tidligere hatt intensjoner om å
bygge et felles regionalt anlegg på Sollihøgda, men etter press fra idrettsklubbene i Bærum
har de fremmet forslag om å bygge et eget anlegg ved Vestmarksetra (kalt «Franskleiv»).
NOA har i samarbeid med lokallaget i Bærum påpekt at kommunene bør samarbeide om at
tyngre idrettsanlegg bør konsentreres i få, regionale anlegg.
Arbeid med å stanse hogst i verdifulle skoger
Til tross for lave tømmerpriser og nedleggelse av Follum og Petterson fabrikker, to av de siste
fabrikkene som tok imot tømmer for produksjon av papirmasse på Østlandet, er det fortsatt
stor hogstaktivitet i Oslomarka. I 2012 fikk NOA endelig avtale med Fylkesmannen i Oslo og
Akershus om å få tilsendt alle hogstmeldinger som gjelder innenfor markagrensen per epost.
Riktignok får vi dem tilsendt etter at de er behandlet (og vanligvis godkjent) av skogsjefene,
men dette er tross alt en bedre ordning enn den vi hadde tidligere da vi måtte oppsøke
godkjente søknader hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, og kopiere dem selv.
I løpet av det siste året har vi sendt inn klage på 14 godkjente hogster, av ialt ca. 280. De
viktigste sakene har vært hogst innenfor eventyrskog ved Rughaug, hogst i en tiurleik i
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Nannestad og hogst i nøkkelbiotoper i Nittedal. Til tross for relativt veldokumenterte verdier i
områdene oppnås sjelden at hogster stanses, men i en del tilfeller blir det innført strengere
restriksjoner på driftene.
Vi har særlig klaget på følgende forhold i de godkjente hogstene:
• Sjeldne/truete arter i henhold til naturmangfoldsloven.
• Hogst i gammel skog/eventyrskog/nøkkelbiotoper
• Hogst som berører viltbiotoper
• Hogst som berører merkede stier og gamle veifar
Etter initiativ fra NOA ble det avholdt møte med Fylkesmannens landbruksavdeling om
praktiseringen av forskriften. Tilsvarende møte ble avholdt med regionskontor landbruk på
Lillestrøm. Møtene resulterte ikke i konkrete forbedringer av rutinene.
Huken pukkverk
Lillomarkas Venner har gjort en fantastisk jobb med å få nedlagt Huken pukkverk og få
stanset deres utvidelsesplaner inn i Marka. NOAs rolle har vært å støtte LV og være
medunderskrivere på brev og innspill.
Gang- og sykkelvei gjennom Lillomarka
En mangeårig prosess for å få etablert en tur-/sykkelvei fra Lilloseter til Burås er dukket opp
igjen. Ved høringen i 2009 støttet vi Lillomarkas Venner i deres forslag om å legge traséen
lenger vest enn planlagt, noe vi mente å få gjennomslag for. Forbauselsen var derfor stor da
Bymiljøetaten/Fylkesmannen har sendt inn planer til Miljøverndepartementet med de
opprinnelige traséene. NOA har bedt MD stille krav om at veien skal etableres i tråd med den
enigheten som ble oppnådd i samarbeid med Friluftsetaten i 2009.
Gang og sykkelvei i Maridalen
Det er stor interesse for å bruke Maridalen som treningsarena for rulleski, skøyting, jogging
og sykling, og at det oppstår trafikale konflikter mellom disse og biler og busser. Kommunen
har derfor igangsatt arbeidet med en reguleringsplan, med sikte på å bygge en gang og
sykkelvei parallelt med Maridalsveien. Maridalens Venner har foreslått at turveien på
vestsiden av dalen asfalteres og at veiskuldrene på Maridalsveien gjøres til sykkelfelt, som et
alternativ til en helt ny og arealkrevende sykkelvei. Kommunens forslag vil etter vår mening
gi uakseptabelt store inngrep innenfor Maridalen landskapsvernområde. Dessuten løser det
bare problemet fra Brekkekrysset til Hammeren. Vår foreløpige konklusjon er at en utbedring
av vestveien kombinert med et forbud mot rulleski og skøyting på Maridalsveien kan være
akseptabelt.
NOA initierte et møte mellom Fylkesmannen og NOA/Naturvernforbundet i Oslo Nord om
saken.
Saker om innsyn etter Miljøinformasjonsloven
NOA har ikke fått ut akseptable kart over gammel skog fra Løvenskiold etter
høyesterettsdommen. Vi ser at det er betydelig forskjell mellom de kartene Løvenskiold har
levert til oss og de kartene han presenterer i hogstmeldinger i Marka. Imidlertid blånekter
firmaet for at de har to datasett, og sier at de ikke har annet enn det vi har fått. Saken vil bli
forfulgt videre i forbindelse med nyregistrering av Løvenskiolds skoger.
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Markadagen den 13. mai 2012
NOA var i utgangspunktet positivt innstilt til å delta på Markadagen som Statens Naturoppsyn
(SNO) og Fylkesmannens Miljøavdeling ville arrangere ved Friluftslivets Hus på
Frognerseteren. Men da det viste seg at Løvenskiold og Viken Skogs tema for deltagelse på
Markadagen var ”Markaskogbruket leverer friluftsopplevelser og miljøriktige
kretsløpsprodukter for fremtiden” reagerte NOA sterkt og truet med å trekke seg fra
arrangementet. Arrangementet fikk et uttrykk så fjernt fra NOAs verdier at vi ga melding om
at vi ikke ønsket å delta i tilsvarende arrangementer senere.
«Sidesprang» 2. september 2012
NOA arrangerte et vellykket «Sidesprang» i Godbekkdalen ved Sognsvann og stand ved
arrangement Collets gjestebud/Abels hage ved Ullevål trikkesløyfe.
Vinter-markadagen 26. januar 2013
Til tross for de negative erfaringene fra Markadagen i mai, lot vi oss overtale til å delta i et
tilsvarende arrangement ved Friluftslivets Hus. Selv om utsiktene var bedre enn ved forrige
anledning, og med innlagt fakkeltur til Frønsvollen som avslutning, sto ikke innsatsen i stil
med uttellingen som NOA fikk av arrangementet.
Møte med SV på Stortinget
I juni deltok NOA på et møte med SV på Stortinget om Friluftsliv. NOA tok sterkt til orde for
å ta vare på det enkle, naturnære, bærekraftige friluftslivet, og at sikring av områder mot
ødeleggelse er en sentral politikkoppgave.

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.
Skogsertifisering under press
Også i 2012 er det lagt press på Det norske Veritas for å trekke seg fra miljøsertifisering av
skog. Det er ikke akseptabelt at de setter sitt garantiststempel på trevirke fra skogen, så lenge
sertifiseringssystemet ikke er i stand til å avdekke selv grove brudd. Det er ikke holdbart at
det er naturvernorganisasjonene som avdekker bruddene, og ikke det systemet som er bygget
opp for å avdekke brudd.
Etter en sak om hogst i nøkkelbiotop i Eldå-dalen i Hedmark, har skogutvalget sammen med
fylkeslaget etterspurt informasjon fra Statsskog om hvor de har hogd i 2012, og hvor de
tenker å hogge i 2013. Statskog vrir seg som ormer for å slippe å sende ut informasjon. Saken
bringes inn for Miljøinformasjonsutvalget som en klage.
Skogutvalget har også deltatt på befaring i forbindelse med revisjon av hogst i Gampedalen i
Sigdal, et fire-stjernes område, der grunneieren gjemmer seg bak «miljøvennlig plukkhogst» i
områder som ikke burde vært rørt overhode. At sertifiseringsopplegget godtar slik hogst, viser
svakhetene ved opplegget.
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Skogkur 2020
Skogutvalget har inngått et nærmere samarbeid med WWF og SABIMA om skogarbeidet, og
som et første resultat av samarbeidet, ble rapporten Skogkur 2020 overrakt Miljøvernministeren i september. Dette er en oversikt over de mest verneverdige skogene i landet, bygget
videre på opplegget til Skogutvalgets «Unike skoger» fra 2005. Videre tas det sikte på å
etablere et felles skogvokterarbeid for å avsløre «grisehogster» og brudd på
sertifiseringsreglene.
Foredrag
Skogutvalget ved Gjermund holdt foredrag på Årsmøtet til studentlaget på Ås om skogbruk
og skogvern.

ANDRE SAKER
NOA/Østlandske kredsforening for naturfredning i Norge 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 to seminarer om en omfattende fornyelse av det overordnede
ledningsnettet i Oslo og Akershus, i regi av Statnett. Saken har også vært belyst på
medlemsmøte i Friluftsrådet og i et separat møte mellom Statnett og Naturvernforbundet. I
vår høringsuttalelse i saken sier vi oss glade for at to kraftledningstraséer gjennom Marka skal
legges ned og tilbakeføres til natur
Biofokus 20 år
Stiftelsen Biofokus oppsto som en faggruppe i NOA i 1992 under navnet «Siste sjanse»:
Gruppa spilte en avgjørende rolle i arbeidet for vern av områder i Marka og for å presse
skogbruket til å ta hensyn til biologisk mangfold. Etter hvert som andelen betalte oppdrag
økte, ble gruppa omorganisert som en stiftelse som driver med naturregistrering på heltid. 20årsjubileet ble feiret i Imsdalen i august. Gjermund framførte gratulasjoner på vegne av NOA.
Seminar om åpne kartdata
I anledning av at yr.no var 5 år, arrangerte Meteorologisk institutt et seminar om alle
fordelene ved at kartdata var tilgjengelige for alle og om de vanskelighetene dagens
kartpolitikk medfører for samfunnet. Gjermund deltok for NOA.
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