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Saksprotokoll 
 
 

Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig 
behandling 

Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01048 

Behandlet av  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 2/19 09.04.2019 
2 Kommunestyret   
 

  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Nytt tiltak: Oppfordre kommunens hageeiere om å vente med å slå plenen til 
etter kløverblomstring. 

 
4. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 

store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tillegg- og endringsforslag: 
 

1. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 

 
2. Endring av tiltak 37. Fjerne «vurdere å…»  

 
3. Tillegg til Aps forslag 1: Kommunen skal følge anbefalinger i NVEs-

kantsoneveileder 
 

Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 
 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
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I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper. 

 
 
 
Votering: 
Forslagene ble først votert over enkeltvis. 
 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
2. ble tiltrådt 6-3 (H, Sp, FrP) 
3. ble nedstemt 5-4 (Ap, Sp, MDG, SV) 
4. ble enstemmig tiltrådt 

 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble nedstemt 5-4 (Ap, MDG, SV, V) 
3. ble nedstemt 8-1 (MDG) 

 
SVs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble tiltrådt 8-1 (Sp). 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas med følgende tillegg 
og endringer: 

1. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i jordbrukslandskapet, og 
om skjøtsel som fremmer det biologiske mangfoldet i slike kantsoner til aktører 
i landbruket og allmenheten, og ha oppdatert informasjon om skjøtsel av 
kantsoner lett tilgjengelig på kommunens nettsider.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 
store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
 

4. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 
 

5. Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å 
ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi avhengige 
av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det skaper. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. april 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

