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Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde - 2. 
gangsbehandling 

Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  19/01366 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 33/21 28.09.2021 

 

  

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:  

Eventuell slått langs Gjersjøveien må gjennomføres etter blomstring, av 
hensyn til blomsterplanter og pollinerende insekter 

 
(Liktlydende forslag løftes ved behandling av skjøtselsplanen i Nordre Follo 
for å unngå ekstra behandlingsrunde) 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:  

1. Kommunedirektør tar kontakt med NMBU med den hensikt å se om 
område og skjøtselsplan kan benyttes i undervisningsformål. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  

1. HNM anmoder ordfører om å legge saken fram for endelig behandling i 

kommunestyret   
2. HNM vil videre sterkt fraråde Nordre Follo om fortsatt bebyggelse nær 

dette viktige natur- og friluftslivsområdet.   
3. Eventuelle forebyggende tiltak for bevaring av brua bes spilt inn i 

budsjettprosessen. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV og V: 

HNM anmoder Nordre Follo om å være med i et spleiselag for å sikre en 
samordnet satsing på å bevare viktig naturmangfold i våre grenseområder 
og tilrettelegging for friluftsliv. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel: 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Kulturminnemyndighetene når det 
gjelder forvaltningsplanens påvirkning på den gamle steinbroen på den 
Fredrikshaldske kongevei. Det er i planen heller ikke vurdert forebyggende 

eller avbøtende tiltak. 
 

Votering: 
 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 

 

 

Ås kommune 
Vår ref.: 19/01366  Side 2 av 2 
 

 SVs forslag punkt: 
1. ble nedstemt 8-1 (1SV) 

2. ble vedtatt 5-4 (2V, 1H, 1FrP) 
3. ble enstemmig vedtatt.  

 Fellesforslaget fra SV og V ble vedtatt 8-1 (1FrP) 

 Kommunedirektørens innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt 8-1 (1FrP) 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021: 
1. Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde, med endringer som vist i 

planen datert 01.09.2021, vedtas i henhold til § 8.1 i reguleringsplan for 

Slorene våtmarksområde. 
2. Kommunens bidrag til finansiering av de ulike skjøtselstiltakene vurderes i 

forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25. 
3. Eventuell slått langs Gjersjøveien må gjennomføres etter blomstring, av 

hensyn til blomsterplanter og pollinerende insekter 
(Liktlydende forslag løftes ved behandling av skjøtselsplanen i Nordre Follo 
for å unngå ekstra behandlingsrunde) 

4. Kommunedirektør tar kontakt med NMBU med den hensikt å se om 
område og skjøtselsplan kan benyttes i undervisningsformål. 

5. HNM vil videre sterkt fraråde Nordre Follo om fortsatt bebyggelse nær 
dette viktige natur- og friluftslivsområdet.   

6. Eventuelle forebyggende tiltak for bevaring av brua bes spilt inn i 

budsjettprosessen. 
7. HNM anmoder Nordre Follo om å være med i et spleiselag for å sikre en 

samordnet satsing på å bevare viktig naturmangfold i våre grenseområder 
og tilrettelegging for friluftsliv. 

 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 4. oktober 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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