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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 16/19 08.05.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Fjerne «Vurdere å» fra tiltak 37, side 10. 37.Vurdere å ta inn naturmangfold   med 

fokus på lokale tema i undervisning i skoleverket. 
2. Nytt tiltak under Strategi 2, side 10. XX. Utarbeide og opprette en kommunal 

forskrift om meldeplikt ved hogst i natur- og friluftsområder med vesentlig verdi. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til tiltak: 
29. "Utarbeide kommunikasjonsstrategi for å bedre kunnskap om naturmangfold.    

  Målgruppe: innbyggere, politikere og grunneiere" Tas ut. 
32. "Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på        
          deres       
          eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av." Tas ut. 
36.    "Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager". Tas ut. 
37.      Vurdere å ta inn naturmangfold med fokus på lokale tema i undervisningen i        
          skoleverket". Tas ut. 
33.     (foreslått av AP i KMU) "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’’ 
 endres til: Informasjon om skjøtsel av kantsoner skal være lett tilgjengelig på 
 kommunens nettsider. 

 
Nytt tiltak (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om betydning av større andel 
løvtrær i produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold." Tas ut. 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 3: 
«i kommunen» tas inn etter jordbruksareal. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endringsforslag strategi 1 tiltak nr: 
3. Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som skal ligge til grunn for 

rullering av kommuneplanene.  
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Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Begrepet «grønnstruktur», som planleggere, utredere, politikere og publikum bør 

ha en felles forståelse for, bør defineres slik det er gjort i Natur for livet, 
Meld.St.14 2015-2016,  punkt 2.3.8 Byer og tettsteder. Der defineres det som 
«Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder.» 

2. til pkt 1.1 Formålet: Kommunen har i tillegg, tilsynsmyndighet i henhold til viktige 
særlover som «Jordlova» og «Lov om skogbruk». 

3. pkt.6.13. Jordlova. Her bør det i planen brukes samme definisjon som i Jordlova 
«De som har yrket sitt i landbruket», mens planen refererer til Jordlova som «»alle 
som jobber i landbrukssektoren». 

4. Nye tiltak: Formidle kunnskap til kommunens hageeiere om å « vente med å slå 
plener til etter kløverblomstring». Dette grunngis med at også vanlige beboere, 
ikke bare bønder og skogbrukere bør involveres i økt naturmangfold.  

 
Odd Vangen (Sp) fremmet utsettelsesforslag. 
 
Votering:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 20-13 (2Ap, 2H, 1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
Det ble ikke votert over framsatte forslag, forslagene følger saken. 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag.  
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 20. mai 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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