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Merknader til Planprogram  
 
Viser til forslag til planprogram av 25.03.14 i forbindelse med rullering av kommuneplan for Ås 
kommune 2015 – 2027  
 
Bakgrunn 
I forbindelse med varslet befolkningsvekst i vår region vil det være utfordrende å ivareta gode 
leveområder for vilt. Viltets leveområder består av mindre lommer av skog i et rikt kulturlandskap.  
Leveområdene gir grunnlag for rike bestander av både små- og storvilt. Den største utfordringen for 
viltet i vår region er gjennbygging av trekkruter mellom leveområdene. 
  
Ås grunneierlag ønsker med dette innspillet å ytre en bekymring for utviklingen som utbygging og 
omdisponering medfører dersom viltets behov ikke blir hensyntatt.  
  
Viltet i vår kommune benytter seg av leveområder som går på tvers av hele regionen. Behovet for 
god kunnskap og god oppfølging vises tydelig i forbindelse med en byggesak på Solberg. Utbygging 
ved Solberg stenger en viktig trekkrute Nord/Syd. Trekket har vært avmerket i kommunens kart over 
biologisk mangfold, men til tross for dette har vilttrekket blitt tettet igjen gjennom den 
pågående/planlagte utbygging til bolig og næringsformål. Det er i sluttfasen (ved 
byggesaksbehandling) gjort forsøk på å forbedre konsekvensen av tiltakene, men grunneierlaget er 
av den oppfatting at dette ikke er tilfredsstillende.  
  
Varslede rulleringen av kommuneplan må på bakgrunn av dette vurdere konsekvens av alle 
fremtidige omdisponeringer og utbygginger på viltet og dets leveområde. Viltet bør være eget 
særskilt tema i den påfølgende konsekvensutredning i kommuneplan. Dette bør ende opp i en 
kommuneplan der viltets hensynsoner og trekkruter fremkommer tydelig og der helheten i regionen 
ivaretas. Videre må planen følges opp gjennom riktig forvaltning gjennom planperioden. Dersom 
viltet ikke hensyntas i tilstrekkelig grad vil dette få konsekvenser for biologisk mangfold i vår region 
og vil ikke være i tråd med vårt lokale forvaltningsansvar. 
  
Anbefalte tiltak som bør vurderes i rulleringen og videre forvaltning: 
1 Begrense utbygging i viktige leveområder for viltet.   
2 Sikre gode og egnede korridorer som viltet kan benytte. 
3 Reetablere trekkruter som er ødelagt gjennom tidligere arealdisponeringer etc. 
  
Konkrete foreløpige forslag 
  
Grunneierlaget ønsker å sette fokus på viktige viltoverganger som må sikres /forbedres i videre 
planlegging:  
  
 Ny  E18 fra Ski grense til Vinterbro.  



o Viktig med gode overganger på rett sted. En ved Rissletta/Sneissletta som sikrer 
overgang mellom  mellom Holstadmarka til /fra Ris /Skyssjordet / Kaksrud og en ved 
Holstad Øvre som sikrer overgangen fra Holstadmarka til/fra Slørstad/Pukstad samt 
Askjemskogen. 
 

o Viltpassasje mellom Nøstvedtmarka og Nordby / Kirkerudskogen.  Området er i ferd 
med å bygges igjen samtidig som ny E18 vil være en betydelig barriere. Det bør søkes 
å reetablere  viltovergang mellom McDonald's og Trafoanlegget. Terrenget i dette 
området egner seg for en slik overgang. 

  
 Rv 152 og Kroerveien er ikke barriere i dag men det er viktig å bevare trekk som fungerer i dag. 

Eksempler på dette er ved Treider, Toppholstad og Bjørnebekk. I tillegg bør trekkruter mellom 
Voldskogen til/fra Nordskogen sikres eller forbedres. Videre må det sikres gode 
trekkmuligheter over Rv152 fra Holstadmarka mot øst og inn i Ski.  

 
  
 Østfoldbanen: Trekkrute fra Askjemskogen til/fra Åsmåsan er nylig stengt med viltgjerde. Den 

eneste muligheten viltet har for å krysse jernbanen er under jernbanebrua ved Bølstadbekken. 
Denne viltkryssingen må sikres og bør forbedres. 

   
  
Oppsummering: 
Ås grunneierlag forventer at den forestående rullering av kommuneplan hensyntar viltet gjennom en 
konsekvensutredning.  Denne vil måtte supplere våre foreløpige forslag. Med en stor forventet 
befolkningsøkning med påfølgende utbyggingspress må utviklingen styres slik at ikke viltet ikke er 
skadelidende.   
  
Grunneierlaget ønsker å bidra til prosessen og ser frem til god dialog i videre planprosess. 
  
Mvh  
Styret i Ås Grunneierlag. 
 


