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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 19.01.2021: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Skjøtselstiltak 8 og 15 tas ut av planen. 
2. Skjøtselstiltak 14 endres til å lyde: 

Fjerne gamle trær ved fare for rotvelt, dersom trærne utgjør en 
sikkerhetstrussel. 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende fellesforslag som tillegg til innstillingen 
på vegne av SV og V: 

Kommunen vurderer samarbeid med NMBU, skoler og/eller lokale lag og 
foreninger for å gjennomføre slått som foretrukket tiltak for å bekjempe 

takrør, samt andre tiltak for å bekjempe fremmede arter. Om det er 
aktuelt å gjøre det som ren undervisning eller en kombinasjon av 
undervisning og «jobb for ungdom» kan være opp til adm. å bestemme i 

dialog med ulike aktører.  
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Kjøyabukta verneområde er en av de første spesialområder for naturvern i 
Norge på privat grunn som er regulert etter Plan- og bygningsloven. 

Hafslund Nett sin linjerydding i området er en alvorlig trussel for 
naturmangfoldet. Hovedutvalg for næring og miljø vil på det sterkeste 

anmode Hafslund Nett om å grave ned eller flytte linjetraseen. 
 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Tillegg til punkt 4 i skjøtselsplanen: 
4. Utprøving av beite i avgrenset areal 

(kartfestes) og periode i vekstsesongen. Kommunen vurderer muligheter 
til å bistå grunneiere med relevante beitedyr til å søke i støtteordninger for 
å utprøve mobile beiteløsninger (no-fence). Sone 2 a og b, deler av sone 1 

og 4. 
 

Votering: 
MDGs forslag: 

1. falt 8-1 (MDG) 
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2. falt 7-2 (MDG, SV) 
 

SV og Vs fellesforslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1H). 
 
SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Rs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å sende planen på høring med vedtatte 
endringer. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 19.01.2021: 

1. Høringsutkast for skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde datert 
06.01.2021 sendes på høring med følgende tillegg: 

 Tillegg til punkt 4 i skjøtselsplanen: 
4. Utprøving av beite i avgrenset areal 
(kartfestes) og periode i vekstsesongen. Kommunen vurderer 

muligheter til å bistå grunneiere med relevante beitedyr til å søke i 
støtteordninger for å utprøve mobile beiteløsninger (no-fence). Sone 2 

a og b, deler av sone 1 og 4. 
 
2. Kommunen vurderer samarbeid med NMBU, skoler og/eller lokale lag og 

foreninger for å gjennomføre slått som foretrukket tiltak for å bekjempe 
takrør, samt andre tiltak for å bekjempe fremmede arter. Om det er aktuelt å 

gjøre det som ren undervisning eller en kombinasjon av undervisning og 
«jobb for ungdom» kan være opp til adm. å bestemme i dialog med ulike 
aktører. 

 
3. Kjøyabukta verneområde er en av de første spesialområder for naturvern i 

Norge på privat grunn som er regulert etter Plan- og bygningsloven. Hafslund 
Nett sin linjerydding i området er en alvorlig trussel for naturmangfoldet. 
Hovedutvalg for næring og miljø vil på det sterkeste anmode Hafslund Nett 

om å grave ned eller flytte linjetraseen. 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. januar 2021 

 
Kim Madsen Pham 
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