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Ås kommune, Plan og utviklingsavdelingen 
 
   

 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   14/00101-1 Ellen Synnøve Hougsrud 08.05.2014 
    
 
INTERNT NOTAT 
 
 
Forslag til planprogram for kommuneplan i Ås kommune 2015-2027 
Innspill fra landbrukskontoret 
 
 
Vi viser til arbeid med ny kommuneplan i Ås, og forslag til planprogram lagt ut til ettersyn 
med frist for innspill 10.05.2014. 
 
Landbrukskontoret i Follo er fagmyndighet for landbruk i Ås kommune og er således en del 
av administrasjonen. I tillegg er viltforvaltning i Ås kommune delegert til landbrukskontoret. I 
arbeidet med kommuneplanen sitter landbrukskontoret i internt referansemiljø, og har her 
mulighet til å gi innspill. Det er likevel en del punkter vi ønsker å påpeke skriftlig i forhold til 
planprogrammet. 
 
Planprogrammet har en enkel og oversiktlig utforming, og tar opp de vesentligste temaene 
for rullering av kommuneplanen. Landbrukskontoret støtter i utgangspunktet planprogrammet 
slik det foreligger, men vi har merknader til enkelte temaer. Merknader og forslag til 
endringer er satt opp etter punktene i planprogrammet.  
 
Punkt 2.2 Statlige forventinger 
Følgende viktige dokumenter angående statlige forventinger til regional og kommunal 
planlegging som også bør nevnes: 

- Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, «Velkommen til bords» 

- Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannens forventinger til kommunal 
planlegging 2014 - Kommunens ansvar og viktige overordnede hensyn 

 
Punkt 2.4 Follosamarbeidet 
Forslag til endring: 
PURA og Morsa er interkommunale prosjekter med mål om god kjemisk og økologisk tilstand 
i vassdragene i vannområdene. PURA består av vannområde Bunnefjorden med Årungen- 
og Gjersjøvassdraget. Morsa består av Vansjø- Hobølvassdraget. Prosjektene er en del av 
oppfølging av vannressursforskriften og EUs vannrammedirektiv. 
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Følgende setning foreslås tatt inn: 
Follo landbrukskontor er at annet eksempel på Follosamarbeid. 
 
Punkt 2.5. Kommunale rammer 
Forslag i liste over temaplaner som bør revideres/utarbeides: 

 Landbruksplan 
 
Punkt 3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer 
Første avsnitt: Det vises til nasjonal- og regional strategi for reduserte utslipp fra 
transportsektoren. Her bør det også vises til nasjonalt mål om økt matproduksjon jf. Meld. St. 
9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords». Befolkningen i Norge 
øker, og målet er at vi i framtiden skal produsere like stor andel av vår egen mat. Derfor er 
det et nasjonalt mål at matproduksjonen skal økes med 20 % fram til 2030. Dette forutsetter 
en bevaring av matproduserende arealer. I tillegg er det et nasjonalt mål om å begrense 
omdisponering av dyrka jord, jf. Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. 
 
Forslag til setning, 7.linje: 
(…)Samtidig er det også et nasjonalt mål om å øke matproduksjonen med 20% fram mot 
2030. Det er også et nasjonalt mål om å begrense omdisponering av dyrka jord. En 
hovedutfordring for kommunen vil derfor være å ivareta gode bomiljøer, eksisterende 
grønnstruktur og jord- og skogbruksareal.  
 
Punkt 3.4. Næringsstruktur 
Første avsnitt, 5 linje, Forslag til setning: 
Landbruksrelatert næring er i større grad spredt, og preger derfor landskapet i kommunen. 
Beliggenhet og kundegrunnlag gjør at landbruket i kommunen har et stort potensiale i forhold 
til landbruksbasert næringsutvikling.  
 
Punkt 4.2. Resultatmål 
Fortetting og høy utnyttelse av bebygd areal blir viktig i planperioden. Utbyggingspotensialet 
ved fortetting og transformasjon i eksisterende byggesone må prioriteres fremfor utbygging 
på nye arealer. Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord må alltid vurderes og 
vektlegges i planleggingen. I de tilfeller hvor dyrka og dyrkbar jord blir berørt må 
jordressursene tas var på og benyttes på andre arealer med matproduksjon.   
 
Forslag til punkter som tas inn: 
 
Arealdelen rulleres med hovedfokus på å oppnå: 

 En synliggjøring av arealer med potensiale for fortetting og transformasjon i 
eksisterende byggeområder.  

 En arealstruktur som i sum opprettholder dagens potensiale for matproduksjon. 

 
Punkt 6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen 
Kulepunkt fire, Konsekvenser for landskap og naturmangfold: 
Vi foreslår at det her tas inn en setning om arealregnskap, da dette vil være et viktig verktøy i 
kommuneplanprosessen. Arealregnskap bør vise forslagets konsekvenser for dyrka og 
dyrkbar jord. Der dyrka/dyrkbar jord blir lagt ut til utbygging bør de tapte/berørte arealer 
kompenseres med tilvarende arealkvaliteter et annet sted slik at netto nedbygging blir så 
liten som mulig. 
 
I forhold til hjortevilt er det behov for en gjennomgang av hjorteviltets tilgang til større 
leveområder og mulighetene for forflytning mellom leveområdene. Hjorteviltet er avhengig av 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-9-20112012.html?id=664980
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-9-20112012.html?id=664980
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sammenhengende trekkruter over større avstander og er derfor foreslått nevnt eksplisitt i 
planprogrammet.  
 
Forslag til endringer:  

 Konsekvenser for landskap og naturmangfold 

Det skal gjøres en overordnet vurdering av hvordan planforslaget påvirker sentrale 
landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer, og grønnstruktur. I vurderingen 
vil arealregnskap bli brukt som et verktøy for å synliggjøre konsekvenser for dyrka og 
dyrkbar mark. Planforslagets konsekvenser for naturmangfold, herunder hjortevilt, 
skal vurderes opp mot eksisterende registreringer.  

 

 

 
 
 
Med hilsen 
  
Lars Martin Julseth Ellen Synnøve Hougsrud 
Landbrukssjef Landbruksrådgiver 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
  
 


