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1 Innledning 

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest klage fra advokat Bjørn Clemetsen på vegne av 
tiltakshaver Håvard Myhrer, datert 5. oktober 2018. 

Etter vårt syn inneholder ikke klagen noe nytt. Vi har likevel enkelte kommentarer. 

2 Sakens bakgrunn 

Motparten viser til forhistorien til saken, herunder særlig positivt signal fra Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM-sak 65/13) i 2013. Vi tillater oss å minne om at utredningen av saken den gang var 
svært mangelfull, og naboer ble ikke hørt. Det er klart at uttalelsen ikke gir binding for kommunen 
ved senere behandling av saken, og det er ikke grunnlag for å tillegge saken vekt. 

Vi tillater å minne om at jordskifteretten vurderte uttalelsen på følgende måte: 

«Slik retten ser det har det ikke kommetfram opplysninger i saken som tilsier at 
offentligrettslige forhold åpenbart stenger for veibyggingen. Retten finner derfor at 
skjønnet ikke kan avvises på grunnlag av klare offentligrettslige hindringer. På den 
annen side er det heller ikke gitt tilsagn om at det kan bygges vei. Retten legger til grunn 
at Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås kommune (HTM) sine uttalelser som er 
fremlagt i saken ikke kan oppfattes slik at tillatelse til bygging nødvendigvis vil bli gitt. 
... » 

I klagen oppfatter vi at det gjøres et poeng av at naboene har videreført sine merknader til tross for 
rettskraftig avgjørelse om de privatrettslige forhold. Den offentligrettslige behandlingen av saken er 
avhengig av dispensasjon, og denne skal avgjøres etter en helhetlig vurdering av saken uavhengig 
av de privatrettslige forhold. Naboene har i denne sammenheng rett til å høres, og nabomerknader 
er i så måte relevant for å sikre en helhetlig vurdering av saken hvor alle interesser belyses på en 
god måte. 
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Vi bemerker samtidig at også andre naboer har kommet med bemerkninger til prosjektet, noe som 
fremgår av dokumenter registrert i saken i kommunen (saksnr. 17/00525). 

3 Dispensasjon 

3.1 Hensynet til natur 

Veien er ønsket plassert i et sårbart område som er markert med arter av stor forvaltningsinteresse i 
naturbasen. Etter vårt syn bør det her kreves en utredning av naturmiljø som går utover en ren 
henvisning til naturbasen. Det minnes om naturmangfoldloven § 8 som innebærer at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på «vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger». 
Dette vil være tiltakshavers ansvar. For opplysningens skyld vedlegges likevel en utskrift av 
registrering fra naturbasen, hvor deler av området hvor veien legges er markert med arter av stor 
forvaltningsinteresse. Vi vedlegger samtidig rapport knyttet til øyenstikkeren blålibelle som er 
observert i området. I området er det også observert salamander. 

Bilag 1 
Bilag 2 

Utskrift fra naturbase 
Rapport vedr. blålibelle 

Veien ønskes anlagt i nærheten av en ile som er vannkilde for dyr i skogen. Vi savner en vurdering 
av hvilken betydning veien vil kunne ha for denne. 

Bilag 3 Kart som viser plassering av ile 

I klagen bestrides at tiltaket vil beslaglegge et skogsareal på 6600 m2, blant annet under henvisning 
til at grøfter ikke bør medregnes i dette arealet. Vi ser ikke grunnlag for å trekke fra grøfteareal da 
dette er nødvendig for å holde veien vedlike. Det bemerkes at skogsarealet som beslaglegges er 
registrert som produktiv skog i gårdskart. Med tanke på at det kan være problematisk å plante trær 
nært opptil veien vil den faktiske ulempen for skogen kunne gå utover dette arealet. 

Veien vil ikke erstatte eksisterende veier, men kommer i tillegg til disse. Når det gjelder kjerrevei 
som motparten gjør fratrekk for, er denne aldri opparbeidet og kan derfor ikke hensyntas. 

Motparten har heller ikke gjort rede for strekningen på 160 meter som strekker seg fra grensen 
mellom 48/1 og 6 og frem til huset på 48/4. 

3.2 Hensynet til landbruk 

I klagen bes det om at jordskifterettens vurdering tillegges større vekt. Vi vil først påpeke at det er 
et sitat fra Fylkesmannens vedtak etter jordloven som er gjengitt i klagen, og ikke jordskifterettens 
behandling. Vi tillater oss å minne om at Fylkesmannen behandlet spørsmålet om omdisponering 
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etter jordloven§ 9. Denne bestemmelsen gir anvisning om andre vurderingsmomenter enn ved 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven§ 19-2. Omdisponering vil blant annet bare hensynta 
dyrkbar mark, mens etter plan- og bygningsloven skal det foretas en mer helhetlig vurdering. 

3.3 Hensynet til friluftsliv 

Etter vårt syn er det tiltakshavers ansvar å kartlegge prosjektets konsekvenser for friluftslivet. I 
bilag 1 ser man stier i området, og det er avmerket på bilag 3 hvor sti berøres av den planlagte 
veien. 

Vi ønsker samtidig å påpeke at anskaffelse av hest, hundehold og småskalaproduksjon av 
grønnsaker, trolig vil føre til behov for gjerder og at friluftslivet naturlig utestenges i større grad. 
Videre vil dette ødelegge kulturlandskapet slik vi kjenner det i dag. 

Vi minner om at det følger av landbrukskontorets brev av 20. oktober 2017 at veien vil ha liten 
verdi for skogsdriften siden tilgangen til skogen er tilfredsstillende fra eksisterende traktorvei. 

For øvrig viser vi til de kommentarer som fremgår av vårt brev av 4. juni 2018. 

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Hjort DA 

L I V\ck 1)o(ct;; u. 
Linda Boldvik 
Advokatfullmektig 
libol@hjort.no 

Vedlegg 
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Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle 
Libellula depressa i Ås kommune 2010 

Med tillegg om i Nesodden, Frogn, Enebakk og Oppegård kommuner 
 

 
Forord 
 

Arbeidet er utført for Ås kommune med miljøvernrådgiver Cornelia Solheim som 
kontaktperson. For egen regning er resultatene fra stikkprøver i de andre Follo kommunene 
Nesodden, Frogn, Enebakk og Oppegård tatt med. Feltarbeid og bestemmelse er utført av 
Kjell Sandaas. Forsker Dag Dolmen ved Vitenskapsmuseet, NTNU Trondheim, takkes for 
verdifull hjelp. Hallvard Holtung, SABIMA, takkes for verdifull informasjon om lokaliteter. 
 

Nesodden, 30.03.2011. 
 
Kjell Sandaas         
Naturfaglige konsulenttjenester      
Øvre Solåsen 9 
1450 Nesoddtangen 
Mobil: 950 78 010  
E-post: kjell.sandaas@gmail.com       
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Foto på omslagssiden er tatt av Kjell Sandaas og viser hunn (til venstre) og hann (til høyre) av bred blålibelle. 
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Innledning 
 
I forbindelse med kartlegging av amfibier i Ås kommune 2009 og 2010 ble det lagt vekt på å 
”se etter” kommunens ansvarsart; øyenstikkeren bred blålibelle Libellula depressa. Ansvaret 
ble tildelt kommunen i Miljøvernministerens postkortaksjon våren 2008. Ås kommune 
ønsker nå å få bedre kunnskap om øyenstikkerens status og utbredelse i kommunen for å 
kunne ta mulige hensyn i forvaltning og planlegging. 
 
Arten er tidligere registrert reproduserende i Ås kommune (Blindheim og Olsen 2005). I 
tillegg opplyser Hallvard Holtung, SABIMA, (e-post 18.03.2011) at han så tre hanner på 
Bjørnebekk i Ås i hver sin dam 12. 7. 2010. De tre dammene var så nær hverandre at de kan 
beskrives innenfor samme koordinat 32V PM 03699 14315 (nøyaktighet = 100m). Dammene 
var egentlig vannfylte kjørespor etter en hogstmaskin.  
 
 

Biologi og forvaltning 
 
Den brede blålibellen foretrekker både mindre, vegetasjonsrike dammer med bøt bunn, og 
vegetasjonsløse dammer med leirete bredder. Den trives i et åpent, kultivert landskap. 
Utbredelsen er syd-østlig. Den er vanlig i store deler av Europa, men sjelden i Skandinavia. 
Hos oss forekommer den spredt i fylkene rundt Oslofjorden. I siste utgave av den norske 
rødlista (Kålås m.fl. 2010) er arten ført opp som truet (EN). Arten er spesielt tilpasset et liv i 
grunne dammer som kan tørke opp, bl.a. ved at fullt utviklede larver har stor evne til å 
orientere seg mot nærmeste vannforekomst og evne til å forsere tørre landarealer (Piersanti 
m.fl. 2007). 
 
Trusler mot arten er inngrep som mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen, gjenfylling 
av dammer, bekkelukking og tørrlegging, gjødsling/utslipp av næringssalter og organiske 
næringstoffer, eutrofiering (inkl. oksygensvinn), forsuring, gjengroing og uttørking. 

 
Metoder og materiale 
 
Feltarbeid og observasjoner i Ås kommune ble gjennomført i perioden 01.07.–13.07., samt 
16.09.2009 og 01.-10.07.2010. Øvrige materiale og observasjoner er samlet inn mer tilfeldig i 
perioden 2003 til 2009. Øyenstikkeren ble observert flygende og materiale ble samlet inn fra 
potensielle dammer med standard bunnhåv (25 x 25 cm, men lysåpning på 5 mm) og 
konservert på etanol for senere artsbestemmelse (Askew 2004, Sandhall 2000).  
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Resultater 
 
Konkrete funn er fåtallige, så vel i form av observasjon av flygende individer (voksne) som i 
form av larver i innsamlet materiale fra undersøkte lokaliteter. Flygende hanner er samlet 
sett 15-20 ganger totalt. Flygende hunner er kun observert en gang og da under egglegging i 
min egen hagedam på Nesodden. Tabellene under (tabell 1og 2) viser undersøkelsene 
samlede resultat med unntak for et antall tilfeldige enkeltobservasjoner som ikke er notert 
ned. Imidlertid er det samlede materialet meget begrenset slik at bruk av resultatene må 
gjøres med forsiktighet. Lokalitetsnavn i tabellene 1 og 2 refererer seg til 
amfibiekartleggingen i de respektive kommunene. 
 

Tabell 1. Funn av øyenstikkeren bred blålibelle i kommunene Ås, Nesodden og Frogn. 
Kommune Lokalitet Koordinater 

EUREF89 sone 32 
Dato Funn Referanse 

Nesodden Baltsrud hage 592756/6631209 2003 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Baltsrud beite 592764/6631243 2005 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Myklerudammen 590870/6624498  2005 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Løeshagaveien 594367/6631137  2005 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Øvre Solåsen 9 594428/6634534  2005 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Øvre Solåsen 9 594428/6634534 2009.07 Hann Sandaas 2007 

Nesodden Øvre Solåsen 9 594428/6634534 2009.07 Eggleggende 
hunn 

Sandaas 2007 

Ås Sørås 599968/6615043 2004.09.30 Larver Blindheim og Olsen 
2005 

Ås Dysterdammen 602390/6614834 2004.09.30 Larver Blindheim og Olsen 
2005 

Ås Abberud 601029/6612045 2010.07.02 Hann Sandaas, K. 

Ås Bjørnebekk 603747/6614223 2010.07.12 Hann Holtung 2011 

Ås Bjørnebekk 603747/6614223 2010.07.12 Hann Holtung 2011 

Ås Bjørnebekk 603747/6614223 2010.07.12 Hann Holtung 2011 

Frogn Bøler øst 596024/6622425  2005 Hann Sandaas, K. 

 
 

Figur 1. Hunn av bred blålibelle. 
Foto: Kjell Sandaas. 

Figur 2. Hann av bred blålibelle. 
Foto: Kjell Sandaas. 
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Tabell 2. Undersøkte lokaliteter uten funn av øyenstikkeren bred blålibelle  
i kommunene Ås, Nesodden, Frogn, Enebakk og Oppegård. 

Ås Østenga, øst 599875/ 6620411 2009 0 Sandaas, K. 

Ås Østre Støkken 598261/6612213 2009 0 Sandaas, K. 

Ås S. Skuterudv., sør 602063/6616850 2009 0 Sandaas, K. 

Ås Hauger vestre 604110/6617888 2009 0 Sandaas, K. 

Ås Venneskål, nø 596369/6614226 2009 0 Sandaas, K. 

Ås Smedbølv. 19 A 597674/6617413 2009 0 Sandaas, K. 

Ås Ålerud 606066/6609501 16.09.2009 0 Sandaas, K. 

Ås Ålerudmyra 605611/6609262 16.09.2009 0 Sandaas, K. 

Ås Sørås, sv.  59984/6614766 01.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås Burum gård, s. 1 600257/6613965 01.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås Dyster tundam 601575/6614762 02.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås Abberud 601029/6612045 02.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås UMB Smilehullet 600277/6615379 05.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås UMB Speildam 599523/6615516 05.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås Bjørnstad 
skogdam 

604844/6607855 
06.07.2010 

0 Sandaas, K. 

Ås Bjørnstad beite 604933/6607741 06.07.2010 0 Sandaas, K. 

Ås Rød, 
vanningsdam 

603362/6611721 
09.07.2010 

0 Sandaas, K. 

Nesodden Øvre Solåsen 9 594428/6634535 16.04.2010 0 Sandaas, K. 

Enebakk Skauen 619143/6634233 31.07.2010 0 Sandaas, K. 

Enebakk Tåjeveien 613218/6624251 01.08.2010 0 Sandaas, K. 

Enebakk Tangen veien 41 612356/6623935 01.08.2010 0 Sandaas, K. 

Oppegård Gjersjøen golf 5 599974/6626937 2009 0 Sandaas, K. 

 
 

Diskusjon og konklusjoner 
 
Observasjonene av voksne, flygende individer viser at den brede blålibellen er til stede i 
landskapet og funnene av larver dokumenterer at den også reproduserer i egnede 
lokaliteter. Arten er helt sikkert mer vanlig enn disse tilfeldige funnene tyder på, men den 
varierer sannsynligvis fra år til år avhengig av nedbør og temperatur i sommermånedene. Så 
lenge grunne dammer, med lite eller ingen vegetasjon, synes å være nødvendig for at arten 
skal reprodusere, vil den lokale bestanden måtte variere med behov for nedtapping av 
vanningsdammer eller naturlig opptørking som skyldes lite nedbør og høye 
lufttemperaturer. Holtung (pers. medd. 2011) opplyser om tre tilfeller der vannfylte hjulspor 
etter skogsmaskiner var tilstrekkelig til at hanner okkuperte ledige territorier. 
 
Både artens krav til leveområde og typiske trusler er en vesentlig del av Ås kommunes 
naturlandskap og næringsvirksomhet. I Ås kommune finner arten gode livsbetingelser i 
landskapet, men også de nevnte trusler i rikt monn. 
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Funn av bred blålibelle 
i Ås kommune 



7 

 

Litteratur 
 
Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe (revised edition), Harley Books, England. 
 
Blindheim, T. og Olsen, K.M. Oppdatering av naturtypekartet i Ås kommune. Siste Sjanse-
notat 2005-7. 
 
Kålås, J.A., Viken, Å., Hensriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) 2010. Norsk Rødliste 2010.  
Artdatabanken, Norway. 
 
Olsvik, H.og Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened 
Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21 
 
Piersanti, S., Rebora, M. Salerno, G. og Gaina, E. 2007. Behaviour of the larval dragonfly 
Libellula depressa (Odonata Libellulidae) in drying pools. Ethology Ecology & Evolution 19: 
127-136, 2007. 
 
Sandhall, Å. 2000. Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm. 
 
Sandaas, K. 2005. (Jeg) trenger litt fuktig leire… - Fauna 58(3) 2005: 91. 
 
Sandaas, K. 2007. Lokaliteter og observasjoner av Libelulla depressa. Notat 20.02.2007, til 
NTNU/Vitenskapsmuseet, Trondheim. 1 side. 
 

 
 
 
 

 
 



3

2

1

Bilag 3



Sammendrag av kommentarer på Alternativ 2A Model (1)
Side: 1

Nummer: 1 Forfatter: erno733 Emne: Sticky Note Dato: 11.11.2018 12:13:00 
Den omsøkte veien stopper her. Går altså ikke helt frem til huset. Det mangler ca 160 m på at veien er fredig.

Nummer: 2 Forfatter: erno733 Emne: Sticky Note Dato: 11.11.2018 12:11:36 
Her kommer veien i konflikt med sti.

Nummer: 3 Forfatter: erno733 Emne: Sticky Note Dato: 11.11.2018 12:31:07 
Ile (vannkilde for dyr) Eneste vannkilde i skogen som har vann ved tørke.




