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Oppsummering høringsuttalelser til Plan for naturmangfold Ås kommune, samt Rådmannens vurdering 

Kapitlene i høringsutkastet er omstrukturert i endelig plan (ifølge politisk vedtak). Høringsuttalelsene under henviser til 

kapittel nr. i høringsutkastet. Endringer som tas til etterretning i rådmannens vurdering viser til kapittel nr. i endelig plan.  

HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING RÅDMANNENS VURDERING 
INSTITUSJONER / MYNDIGHETER 

1. Akershus fylkeskommune 

Er positive til at det lages en slik plan, men har ingen merknader. 

 

2. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) 

Planen gir god beskrivelse av naturmangfoldet i kommunen, 

virkemidlene er omtalt på relevant måte, og det er bra at 

kommunens egne rutiner er gjennomgått og forbedringer fulgt opp i 

handlingsplanen. 

1. Svarer ut kommunens spørsmål om klargjøring av grensen 

mellom kommunens og fylkesmannens myndighet (kap. 8.1, s. 

66). Inviterer kommunen til møte dersom det er konkrete saker 

som ønskes diskutert. 

2. Foreslår ytterligere 6 nye tiltak i kap. 9.3. Tiltakene omhandler 

pollinerende insekter, synliggjøre leveområder for ansvarsarter i 

temakart naturmangfold, at naturmangfold tas inn som tema i 

skolen og at kommunen skal være aktiv søker av tilskuddsmidler 

til tiltak for å ivareta trua arter, naturtyper, og leveområder til 

pollinerende insekter på kommunens egne arealer. 

3. Poengterer viktigheten av vern for å ivareta turede naturtyper og 

arter, og etterlyser forslag til strategier eller tiltak for å 

identifisere lokaliteter som kan egne seg til nytt vern etter 

naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Foreslår at 

beskrivelse av tiltak og strategier for å bidra til opprettelse av 

nye verneområder tas inn i planen.  

4. Informerer om stortingsvedtak om at kartleggingsmetodikken 

naturtyper i Norge (NiN) skal legges til grunn for all offentlig 

finansiert kartlegging av naturtyper. Kursing av kommunens 

saksbehandlere i NiN bør legges inn som tiltak i planen.  

5. Har mindre merknader, feiltolkninger og presiseringer som de ber 

kommunen om å rette opp, i vedlegg. 

1. Fylkesmannens klargjøring er allerede belyst i planens kap. 

6.8 (naturmangfoldloven kap II), kap. 6.5 (prioriterte arter 

og) kap. 6.6 (utvalgte naturtyper). Uklarheten fra 

kommunens side gjelder først og fremst kartlagte naturtyper 

(A, B, og C verdier) der det er kommunen som er 

myndighet, og når saker der slike verdier berøres bør 

oversendes fylkesmannen, samt vurderinger om hva som er 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. nml §8. Dette 

spesifiseres i endelig plan (kap. 3.1), og rådmannen tar 

FMOVs invitasjon til dialog til etterretning.  

2. Rådmannen anser at FMOVs forslag til tiltak er relevante. 

Handlingsplanens kap. 2.3 er oppdatert jf. innspillene, men 

med noen endringer ift. FMOVs foreslåtte ordlyd.  

3. Innspillet tas delvis til følge. Kommunen har per i dag store 

utfordringer med å forvalte områder vernet etter pbl, og vil 

fokusere på eksisterende verneområder før det er aktuelt å 

vurdere nye. Kap. 3.3 er oppdatert med informasjon om 

status i kommunens arbeid med verneområder. Arbeid med 

å identifisere lokaliteter som kan egne seg for nytt vern tas 

inn som del av strategi 1 i kap. 2.2, og som tiltak i kap. 2.3: 

Vurdere områder som kan være aktuelle for vern etter nml 

eller pbl, og bistå grunneiere som kan være interesserte i å 

starte med verneprosess/frivillig vern. 

4. Planen er oppdatert med informasjon om krav til kartlegging 

etter NiN i kap. 7.2, og nytt tiltak i kap. 2.3: Kursing av 

saksbehandlere i tolking av kartlagte naturverdier (NiN, 

naturtyper og arter). Rådmannen presiserer at det er 
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nødvendig at fylkesmannen bistår i kursing og gir tydelige 

retningslinjer til kommunene om bruk av kartinformasjon. 

5. Planen er rettet opp iht. innspillene.   

FORENINGER/INTERESSEORGANISASJONER 
3. Ås Landbrukslag 

Informerer om at Ås Landbrukslag har 337 medlemmer og forvalter 

mer enn 95% av all dyrket mark i Ås, og stor del av skogarealene, 

inkl. mye av naturtypene som beskrives i planen. Landbruket er 

derfor svært viktig medspiller i gjennomføringen av planen. Er 

positive til at det lages en plan for naturmangfold. Landbruket har 

langsiktig forvaltningsperspektiv og er vant til å spille på lag med 

naturen, men er også under press fra storsamfunnet. 

 

1. Imøtegår synspunkt om at «all annen natur» i fig. 6 (kap 3.2 

s.13) ikke er nærmere omtalt i planen. Sier at det meste av 

denne kategorien natur finnes i produktiv skog og dyrka jord, og 

at skogbruks- og jordloven beskytter naturverdiene. Henviser til 

formålsparagrafene til lovene, samt forskrifter og standarder som 

regulerer forvaltning av områdene.  

2. Kap. 6 fremmede arter er bra og viktig, men det bør være 

tydeligere på hvordan fremmede arter kommer inn, og koble 

årsaksforhold og tiltak. 

3. Positiv til samarbeid med grunneiere om skjøtselsplaner i 

verneområder. Påpeker uheldige situasjoner og med manglende 

samarbeid på grunn av manglende skjøtselsplaner.  

4. Positive til tiltak 20-22 vedr. bekjempelse av fremmede arter. 

Mener SMIL-ordningen har formål i produksjonsfremmende 

retning, og at grunneieres bekjempelse av fremmede arter ikke 

bør tas fra SMIL-midler, slik det foreslås i tiltak 23.  

5. Tiltak 24-28: Mye bra. Foreslår restaurering og nyetablering av 

dammer, men da på hensiktsmessige steder.  

6. Svært negativ til tiltak 29 om gjenåpning av lukkede bekker i 

jordbruksområder. Vil være kostbart og gi direkte tap av mye 

dyrkingsareal og indirekte avlingstap pga. vendeteiger, samt stor 

erosjonsrisiko. SMIL-midler brukes til andre formål. 

 

1. Lover/forskrifter det henvises til er omtalt i planens kap. 6. 

Planens kap. 6.2 er oppdatert med en tydeliggjøring av at 

«all annen natur» i fig. 7 ivaretas gjennom lovverk beskrevet 

i samme kapittel. 

2. Rådmannen tar innspillet til etterretning. Planen er oppdatert 

med et avsnitt om viktigste kilder til spredning av fremmede 

arter i kap. 9.1.  

3. Tas til orientering. Grunneiere og andre interessenter 

involveres i medvirkningsprosesser ved utarbeidelse av 

skjøtselsplaner, og dette vil trolig legge grunnlag for bedre 

samarbeid. 

4. Ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) har som 

formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra 

jordbruket. I følge retningslinjer for SMIL og skogmidler i 

Follo 2018 kan det gis tilskudd til bekjempelse av fremmede 

arter, men andre tiltak har høyere prioritet. Kommunen 

søker hvert år fylkesmannen om støtte til bekjempelse av 

fremmede arter i tillegg til egne avsatte midler. Dette blir 

brukt til bekjempelse langs vassdrag, som ofte er privat 

grunn, og bidrar på den måten til grunneieres bekjempelse 

av fremmede arter. Rådmannen tar innspillet delvis til følge, 

og tiltak 23 i høringsutkastet innarbeides i tiltak 27: Utvikle 

samarbeid med grunneiere om bekjempelse av fremmede 

arter og informere om mulige tilskudd, bl.a SMIL. 

5. Rådmannen tar innspillet til etterretning, og har lagt inn nytt 

tiltak i tabell 2.3: Informere grunneiere om tilskudd til 

restaurering og nyetablering av dammer.  

6. Rådmannen tar innspillet til etterretning, og tiltak 29 endres 

til: Vurdere gjenåpning av bekker i boligområder. Tiltak 28 

endres med et tillegg: Oppdatert info om skjøtsel av 

kantsoner er lett tilgjengelige på kommunens nettsider. 
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HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING RÅDMANNENS VURDERING 
4. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus 

Påpeker at det er press på naturområdene i kommunen, at det ikke 

finnes en totaloversikt over fuglelivet i kommunen, og at det finnes 

svært viktige arealer som mangler vern. Fokuserer på arter knyttet 

til kulturlandskapet som er i tilbakegang, og behovet for 

registreringer for å få oversikt over bestandene.  

 

1. Ønsker å få samlet eksisterende registreringer av fugl i 

naturreservatene Østensjøvann og Pollevann samt verneområdet 

Slorene i en oversikt/rapport, og at kommunen setter av midler 

til dette.  

2. Mener vernet av Slorene våtmarksområde til naturvernområde 

etter plan- og bygningsloven gir for dårlig beskyttelse, da det 

gjøres inngrep der. NOF OA har foreslått området for statlig vern 

til fylkesmannen.  

3. Den største innsjøen i Ås, Årungen, har stor betydning for 

fuglelivet, og dette er dokumentert i egen rapport. Selv om 

nasjonal rostadion gir forstyrrelser for fuglelivet, særlig sørenden 

som hekkeområde, som suppleres av kulturlandskapet rundt. 

Mener området bør vernes etter plan- og bygningsloven.  

4. Syverudbekken: Viktig område med mange naturkvaliteter som 

gir rikt fugleliv, nevner arter. Ber om at det lages skjøtselsplan 

for Syverudbekken for å unngå unødige inngrep.  

5. Påpeker at mange arter i tilbakegang er tilknyttet 

jordbrukslandskapet, og det er behov for forvaltning knyttet til 

driftsformene i landbruket. Åkerrikse har hatt noe framgang, men 

er utsatt under hekking.  

6. Kantsoner mellom dyrka mark og infrastruktur, som er viktig for 

spurvefuglarter og øvrig biologisk mangfold er viktige å ta vare 

på. 

7. Oppfordrer kommunen til å sette av midler for å foreta flere 

registreringer av enkeltarter, for å ha god kunnskap som 

grunnlag for gode beslutninger. Tilbyr sin kompetanse for å 

foreta slike registreringer. 

 

 

1. Rådmannen tar innspillet til etterretning. Planen oppdateres 

med et punkt om behovet for registrering av arter, og da 

spesielt fugl i verneområdene i kap. 7.5 videre 

kartleggingsbehov.  

I tiltak 17, kap. 2.3 tilføyes kartlegging av arter. 

2. Innspillet tas til orientering. Kommunene Ski, Oppegård og 

Ås har satt i gang et arbeid med skjøtselsplan for Slorene 

iht. reguleringsplanen (tiltak 18 i kap. 2.3). 

3. Innspillet tas til orientering i denne omgang, men registreres 

som innspill til områder som vurderes fremhevet i temakart 

natur ved rullering av kommuneplanens arealdel, jf. 

svarpunkt 3 til FMOVs høringsinnspill over.  

4. I reguleringsplan for Syverudområdet øst for Syverudveien 

(R-167) er en del av området vernet til spesialområde 

naturvern/bevaring, med strenge bestemmelser. Det skal 

ifølge reguleringsbestemmelse utarbeides en skjøtselsplan 

for naturvernområdet. Rådmannen tar innspillet til følge og 

tiltak nr. 18 i kap. 2.3 oppdateres til å også inkludere 

utarbeidelsen av en skjøtselsplan for naturvernområdet i R-

167, Syverudbekken. Kommunen vil samarbeide med NMBU 

som er grunneier om planarbeidet. 

5. Tas til orientering. 

6. Kantsoneareal som kan ha verdi for biologisk mangfold, og 

spesielt som korridorer er omtalt i kap. 4.1. Utarbeidelse av 

temakart natur til kommuneplanens arealdel omtales i kap. 

4.2.1. og tiltak nr. 3 i kap. 2.3. I denne prosessen vil også 

kantsoneareal og uskjøtta areal som del av korridorer og 

økologiske funksjonsområder vurderes. 

7. Se svar nr. 1. over. Administrasjonen vil vurdere prioritering 

av kartlegginger hvert år ut fra budsjett, og etterspør 

tjenester iht. anskaffelsesregelverket.  
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HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING RÅDMANNENS VURDERING 
5. Naturvernforbundet i Ås 

1. Er positive til at det nå er sendt ut høringsforslag til plan for 

naturmangfold, da forrige plan for biomangfold ikke ble vedtatt. 

Viser til at status for naturens tilstand er kritisk, mtp. reduksjon i 

bestander av dyr og insekter og effekter av klimaendringer. 

 

Viser til Riksrevisjonens uttalelser vedrørende arealutvikling og 

effekt av nml og pbl, samt evalueringen av pbl (EVAPLAN). 

Naturvernforbundet trekker fram utdrag herfra som omtaler 

manglende bærekraft i arealbruken i Norge, og at hensynet til 

naturmangfold og jordvern ikke ivaretas i så stor grad som 

lovgivers intensjon har vært.  

 

2. Synes i hovedsak planens kap. 2-8 er gode, men savner 

forankring i FNs bærekraftsmål, som bør tas inn. Viser til modell 

for bærekraftig utvikling der forvaltning av miljø/økosystemer 

ligger til grunn for sosial og økonomisk bærekraft. 

Støtter i hovedsak mål, strategier og tiltak i kap. 9, men har 

følgende innspill til tiltak: 

3. Henviser til EVAPLAN, der det foreslås arealregnskap i 

kommunene for å sikre hensyn til naturmangfold. Kommunen bør 

innføre arealregnskap som viser hva som finnes og hva som vil 

gå tapt av alle typer naturverdier ved omdisponering av arealer. 

Viktig å prioritere videre kartlegging av naturmangfold i 

kommunen, da mye arbeid gjenstår og det er viktig grunnlag for 

arealregnskap. 

4. Viser til forslaget i planen om å benytte hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel. Mener det er nødvendig å benytte 

bestemmelser istedenfor retningslinjer. Viser til begrenset verdi 

av retningslinjer jf. eksempel om hogst i Vardåsen.  

5. Ønsker at kommunen skal jobbe for at Slorene våtmarksområde 

som i dag er vernet etter pbl skal vernes som naturreservat etter 

nml.  

6. Kommunen må lage en egen plan for pollinatorer med konkrete 

tiltak. Foreslår Humleplanen i Moss som eksempel.  

 

1. Rådmannen tar innspillene til orientering. 

 

2. Rådmannen tar innspillet til etterretning. En omtale av FNs 

bærekraftsmål, med spesielt fokus på naturmangfold-målene 

omtales i planens kap. 5.4 Internasjonale forpliktelser og 

nasjonale mål. 

3. Rådmannen anser dette forslaget som ivaretatt i 

kommunens rutiner i dag: Kommunen rapporterer årlig 

KOSTRA-tall til fylkesmannen, der det rapporteres om areal 

LNF og dyrka/dyrkbar mark som er omdisponert. Ifb. med 

kommuneplanrullering blir det også laget en oversikt over 

arealdelens konsekvenser for omdisponering av arealer. Årlig 

kartlegging av naturmangfold ligger inne som tiltak i planen. 

4. I høringsutkastet er det rettslige rommet for bruk av 

bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner 

gjennomgått. Rådmannens vurdering av pbl er at det kun 

åpnes for å gi rettslig bindende bestemmelser til 

hensynssone randområde til nasjonalparker og 

landskapsvernområder (kap.4.2.2). Rådmannen tar derfor 

ikke innspillet til følge, men viser til at det i planen anbefales 

at det bør utarbeides mer presise retningslinjer, som vil gi 

bedre grunnlag for vurdering ved behandling av arealsaker 

(s. 22). 

5. Innspillet tas til orientering. Slorene og Dalsbekken er av 

Fylkesmannen i Oslo og Viken foreslått som ett av flere 

mulige områder for vern etter nml. Saken ligger nå hos 

Miljødirektoratet. Kommunene Ski, Oppegård og Ås har satt i 

gang et arbeid med skjøtselsplan for Slorene iht 

reguleringsplanen (tiltak 18 i kap. 2.3). 

6. Rådmannen tar innspillet til etterretning. Planen oppdateres 

med et nytt tiltak i kap. 2.3 om utarbeidelse av strategi for 

pollinerende insekter som bygger på nasjonal 

pollinatorstrategi.  

7. Rådmannen har endret forslaget om gjenåpning av bekker i 
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7. Mener tiltak nr. 29 i kap. 9.3 i høringsutkastet om å gjenåpne 

lukkede bekker i jordbrukslandskapet er viktig. Også viktig å få 

gjenåpnet bekker i boligområdene, viser til tiltak gjort i Oslo 

kommune. 

8. Det må tas større hensyn til naturmangfold i skog pga. høyt 

artsmangfold. Skogene i Ås er fragmenterte og preget av intensiv 

skogsdrift og manglende virkemidler for å ivareta naturmangfold. 

Derfor nødvendig å kartlegge de mest verdifulle skogsområdene, 

og sette inn tiltak, og vurdere om det finnes områder som kan 

være aktuelle for frivillig vern. Viktig med godt samarbeid 

mellom kommune, landbruksmyndigheter og grunneier. 

9. Mener det er viktig å skolere både administrasjon, politikere og 

befolkningen i kommunen for å skape legitimitet for beslutninger 

som tas for å bevare naturmangfold. Mener det er behov for 

ytterligere tiltak enn det som beskrives i tiltaksdelen.  

jordbrukslandskapet, grunnet negative konsekvenser dette 

vil ha for landbruksdrift og dyrka mark – ressurser, se punkt 

6 i svar til Ås Landbrukslag over. Gjenåpning av bekker i 

boligområder opprettholdes som tiltak. Gjenåpning av 

bekker i boligområder vurderes i kommunen, f.eks i 

forbindelse med områderegulering i Ås sentralområde, og er 

omtalt i kommunens norm for overvannshåndtering.  

8. Innspillet tas delvis til følge. Arbeid med å identifisere 

lokaliteter som kan egne seg for nytt vern tas inn som del av 

strategi 1 i kap. 2.2, og som tiltak i kap. 2.3: Vurdere 

områder som pga. spesielt viktige naturverdier kan være 

aktuelle for vern etter nml eller pbl, og bistå grunneiere som 

kan være interesserte i å starte med verneprosess/frivillig 

vern. Innspillet vurderes for øvrig å være ivaretatt i kap. 4.5 

Videre kartleggingsbehov i høringsutkastet. 

9. Tas til orientering. Rådmannen anser at innspillet er dekket i 

tiltak under strategi 3 i kap. 2.3 samt tiltak 11. 

HØRINGSUTTALELSE - OPPSUMMERING RÅDMANNENS VURDERING 
GRUNNEIERE/PRIVATPERSONER/ELEVER 

6. Øst Plan AS på vegne av grunneiere 

Øst Plan AS er engasjert av grunneier Lars Juul, Georg W. Sverdrup 

og Ole Fr. Nordby, og deres eiendommer utgjør store deler av 

Nøstvedtmarka. Viser til at eiendommene er under stort press fra 

ulike interesser og kommunene, når det gjelder bruk, vern, drift og 

utvikling. Øst plan AS har sammen med grunneierne vurdert hvordan 

grunneieres interesser kan ivaretas samtidig som det legges til rette 

for bruk av utmarksområdene uten at det blir konflikter om bruk, 

vern, drift, utvikling av grunneierinteresser. Omtaler målkonflikter 

mellom vern og utbygging i arbeid med arealplan. 

 

Informerer om at Øst Plan AS og grunneiere vil gjøre registreringer i 

Nøstvedtmarka for å få et bedre kunnskapsgrunnlag. Mener 

utredningsgrunnlaget er tynt, av eldre dato og stor grad av 

usikkerhet, og at det er nødvendig med grundigere undersøkelser av 

artsmangfold og skogstruktur. Utdyper om status for 

kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokaliteter, fugl, vilttrekk og 

 

 

 

Rådmannen synes det er prisverdig at grunneierne i 

Nøstvedtmarka ønsker å bidra til oppdatert og økt 

kunnskapsgrunnlag om naturmangfold på deres eiendommer 

som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

For at kommunen skal kunne bruke slik kunnskap i 

arealplanleggingen, er det nødvendig at anerkjent metodikk og 

fagkompetanse benyttes.   
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funksjonsområder på gbnr. 107/1. Ønsker spesielt å gjøre en 

gjennomgang av naturtypelokalitetene på eiendommen.  

Øst Plan AS vil engasjere høy fagkompetanse innen ulike fagområder 

og følge metodiske krav til slike registreringer innen ulike fagtema. 

 

Resultatet av undersøkelser og registreringer som gjøres vil være 

tilgjengelige til rullering av kommuneplanens arealdel.  

For at kommunen skal kunne benytte naturkartlegginger i sin 

saksbehandling er det en stor fordel at karleggingene blir gjort i 

tråd med nasjonal standard og produktspesifikasjon for kartdato 

og blir sendt til kommunen for å legges inn aktuelle kartbaser 

(Naturbase, NiN, Follokart). 

7. Ole Fredrik Nordby 

Ønsker at hensynssone i kommuneplanens arealdel i området fra 

Kirkerudtjernet opp og rundt Liahøy reduseres, jf. innsendt 

kartutsnitt.  

Rådmannen tar innspillet til orientering nå, da det dreier seg om 

arealdelen i kommuneplanen. Innspillet sendes derfor videre til 

saksbehandler for kommuneplan. Innsender vil få informasjon 

når planprogrammet for kommuneplanen sendes på høring, og 

om hvordan arealinnspill skal sendes inn.  

8. Michael Heim (geolog, pensjonert førsteamanuensis 

NMBU) 

Omtaler viktigheten av geologien som del av naturmangfoldet, slik 

det også er definert i naturmangfoldloven med «landskapsmessig og 

geologisk mangfold». Mener disse delene av naturmangfold er for lite 

omtalt i høringsutkastet. Viser til nyere verdisetting av geologi 

(geosted), i tillegg til verdinøytral registrering (geotop), og 

geologiens viktighet for mange naturtyper. Informerer om kilder og 

kartlag om geologi, samt arbeidet med å øke kunnskapen om 

geologisk mangfold. Heim har vært NMBUs representant i det 

nasjonale arbeidet med karakteriserings- og verdikriterier for 

geosteder.  

 

Gir en oversikt over geologisk mangfold i Ås kommune, både 

berggrunnskartlegging og løsmasser. Omtaler databasen «Geologisk 

arv» og anser potensialet for å finne geosteder av regional og 

nasjonal betydning som stort i Ås. Gir konkrete eksempel på slike 

mulige områder som ennå ikke er kartlagt i felt: Raviner (også 

rødlista naturtype), meander og leirskred. Omtaler også andre 

steder av geologisk interesse som bør registreres og ev. vernes.  

 

Mener det er behov for nærmere undersøkelser og 

kartlegging/verdivurdering av områder/geosteder som del av 

naturmangfoldet i kommunen. Registering og verdivurdering må skje 

iht. gjeldende retningslinjer, som innsender har god oversikt over. 

 

Rådmannen er enig i at landskapsmessig og geologisk mangfold 

ikke er omtalt tilstrekkelig i høringsutkastet, og er takknemlig 

for de faglige innspillene.  

 

Rådmannen ønsker å benytte deler av teksten i høringsinnspillet 

inn i planens kap. 4. Kartlegging av naturmangfold – 

kunnskapsgrunnlaget i kommunen. Det gjelder både omtalen av 

metoder for kartlegging, kartleggingsstatus og videre 

kartleggingsbehov for geologisk og landskapsmessig mangfold. 

Kartlegging av geologisk mangfold tas inn i tiltak 17. 

 

 

Rådmannen vil gjerne benytte innsendt kunnskapsgrunnlag om 

geologisk mangfold i Ås kommune. Planen er oppdatert med et 

nytt delkapittel om dette temaet (kap. 8.9). 

 

 

 

 

Rådmannen anerkjenner at det er behov for å bedre 

kunnskapsgrunnlaget om det geologiske mangfoldet i Ås 

kommune, som grunnlag for god forvaltning av 

naturmangfoldet, og kartlegging av geologisk mangfold er tatt 

inn som del av tiltak 17, kap. 2.3. 
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Heim ønsker å bidra i å øke kunnskapen om det geologiske 

mangfoldet og tilbyr å bistå kommunen i dette arbeidet 

vederlagsfritt. Det gjelder i første omgang tiltak 14 i kap. 9.3, samt 

tiltak nr. 3 og 9. Ønsker også å bidra i formidling.  

Det er svært positivt at fagfolk med høy kompetanse på sitt felt 

ønsker å bidra inn i kommunens arbeid. Kommunen er 

interesserte i faglige bidrag om geologisk mangfold i Ås og vil 

komme tilbake til Heim om dette.  

 

9. Innspill fra 7. trinn Rustad skole fra workshop om 

klima og miljø 28.03.19. 

På spørsmål om hva elevene kan gjøre for å ta vare på 

naturmangfold i kommunen, dreide svarene seg i hovedsak om å 

ivareta pollinatorer med insektshotell, plante pollinatorvennlige og 

utrydningstruede blomster, fjerne fremmede arter, ikke hogge trær 

og hindre forsøpling.  

 

På spørsmål om hva kommunen og politikerne burde gjøre for å 

ivareta naturmangfold i kommunen, var hovedinnholdet i svarene at 

skog og økosystemer bevares og ikke bygges ned, områder vernes, 

kartlegge områder, plante pollinatorvennlige blomster, og ivareta 

salamander og dens leveområder. De ønsket også mer undervisning 

ute, og mer praktisk naturfagundervisning, blant annet med å se på 

spesielle naturområder i Ås.  

 

 

 

Innspillene tas til orientering. Rådmannen anser at innspillene er 

i tråd med flere andre høringsinnspill som er tatt til følge, og i 

hovedsak støtter opp under de strategier og tiltak som ligger i 

den oppdaterte planen. 

 

 

Innspillet om ønsket undervisning oversendes virksomhet 

grunnskole.  

ADMINISTRASJONENS TILLEGG/ENDRINGER  
Lenke til nettsider og veiledere s 23:  

Kantvegetasjon langs vassdrag. Ny veileder fra NVE. http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf  

 

Nytt underkapittel i kap. 8.8 Dyreliv: 8.8.4 Fisk i ferskvann 

Iht. innspill fra berørte enheter er tiltaksdelen, kap 2.3, gjennomgått med mindre endringer og frister for tiltakene er oppdatert. 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf

