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Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon for
funksjonshemmede, og arbeider for samfunnsmessig
likestilling. Mange trenger råd, veiledning, tilbud og trening når
synet svikter. Blindeforbundet har idag ca. 300 ansatte og en
omsetning på ca. 300 mill. kroner.

Førerhunden er et godt hjelpemiddel for mange blinde og
svaksynte. Organisasjonen har drevet førerhundskole siden
slutten av 60-tallet og er den største i sitt slag i Norge.

Vi har båOe eid og leid kennelfasiliteter. Leieavtalen der vi nå
er utgår 3I.I2.ZOtg. Organisasjonen har i litt over to år
arbeidet med lokasjon av ny og egen kennel. Vi ser mange
fordeler ved å legge den nye førerhundskolen i tilknytning til
fagmiljøene ved NMBU, Veterinærinstituttet og NMBU
velerinærhøgskole i Ås.

Tidlig i prosessen vurderte man potensielle kennelanlegg i

området, deriblant Forsvarets tidligere hundeskole i Drøbak.
Denne er nå i full drift som kennel og derfor uaktuell. Vi
opprettet deretter kontakt med Ås kommune og
eiendomsavdelingen i NMBU. Etter svært så positive signaler
allerede i første møte med ordfØrer i november 20t7 og NMBU

ved å legge førerhundskolen på Norderås, vedtok
Blindefoibundets landsstyre B.-10. desember 2017 å legge den
nye førerhundskolen til Ås.

Vi mener båOe Ås kommune, fagmiljøene ved NMBU,
Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskole og
Blindeforbundet vil kunne høste mye positivt ved en slik
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plassering. Dette vil kunne gi arbeidsplasser, ferievikarer og
studentplasser når dette er aktuelt. Ved å tegge
førerhundskolen til Ås, vil Ås kommune ta et aktivt
samfunnsansvar - ikke minst med tanke på samfunnsmessig
likestilling.

Vi har i mange år hatt aktiviteter og prosjekter med NMBU
Veterinærhøgskole og da spesielt innen avlsarbeid. Dette

o..
ønsker vi å videreføre og videreutvikle. Vi kjenner til at man i

dag er noe usikre på pasientgrunnlaget når Veterinærhøgskolen
flytter til Ås. Ved å legge Førerhundskolen til Ås, vil dette
pasientgrunnlaget øke og være til nytte for begge parter.

Hundehelse og velferd står sentralt i hele vår verdikjede fra
valp, til ferdig førerhund og fornøyd førerhundbruker. Familier i

området vil få tilgang til verdifull kompetanse blant annet ved å

bli forverter når førerhundskolen legges til Ås.

Samarbeid med skoler og barnehager bør også kunne gi
positive resultater med fokus på godt hundehold via besøk,
samlinger, kurs og skolering. Lokale presseoppslag og artikler
bør også være av stor og positiv verdi.

Vi vet at hunder har positiv innvirkning hos beboere i alders-
og sykehjem med en besøkelse ordning i kommunen. Man vet
også at enkelte studenter kan, spesielt i eksamenstiden, ha
behov for å stresse ned ved å ha kontakt med hunder. Dette
har vært prøvd med gode resultater. Det er mange spennende
muligheter og ringvirkninger ved å legge Blindeforbundets
førerhundskole til As.

I noe over 1,5 år har Blindeforbundet vært jevnlig i dialog med
administrativ ledelse i Ås kommune i dette prosjektet. Flere
alternative områder har vært foreslått, diskutert og utredet.
Dette er dokumentert i tidligere tilsendte og behandlede
dokumenter.

Tidlig i prosessen ble Norderås nord utpekt som det aktuelle
området. Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger fra
ordfører, plansjef, fylkeskommune, fylkesmann og rådmann. på

grunnlag av disse positive signaler ble et omfattende
planarbeid igangsatt. I løpet av denne prosessen har det påløpt
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kostnader på over 1,7 million kroner finansiert med Økonomisk
støtte fra våre givere.

På møtet 11. april 2Ot9 i hovedutvalget for teknikk og miljø
fattet man vedtak å legge prosjektet ut til offentlig ettersyn.
Dette ble imidlertid omgjort av formannskapet i møte 24. april
med følgende vedtak: <<Formannskapet ber om at det utredes
alternativ plassering på it<tce dyrkbar mark, eventuelt mindre
verdifull dyrka mark.>>

I etterkant av vedtaket i formannskapet, har vi hatt
oppfølgende møter med ordfØrer og plansjef i kommunen, samt
eiendomsavdelingen i NMBU. Vi har på nytt vurdert samtlige
forslag til alternative områder, både de som forelå i første fase,
samt de helt nye forslagene, tilsammen sju områder,
henholdsvis: Kjerringjordet, Årungen sør, Syverud, Norderås
nord og Øvre tun, Eftashagen og ved Slørstad.

Samtlige alternativer er besiktiget, diskutert, utredet og
vurdert i samarbeid med NMBU. Foreslåtte områder, med
unntak av et, er kvittert ut som uaktuelle for NMBU - og
dermed også for oss. Se vedlagte utredningsrapport om
alternative områder.

eåde ordfØrer og plansjef har begge bekreftet at det ikke finnes
områder i Ås kommune utenfor NMBU som kan være aktuelle.

Det som gjenstår er arealet på Norderås nord. Dette er det
mest skrinne og minst egnede dyrkbare området hos NMBU.
Det er ca. 7,4 daa dyrkbar mark som blir berørt i planområOet
Det har ikke foregått dyrt<ing her på mange år. Tidligere har
deler av tomten bestått av et drivhusanlegg, som for noen år
siden ble tjernet. I grunnen finnes det fortsatt mange gamle
rørsystemer. I dag brukes mye av arealet til lagring av
kompost. Deler av vegetasjonen har tatt store skader av slik
overgjødsling med flere døde trær. NMBU har ingen planer om
å dyrke på dette området. Nettopp derfor har Blindeforbundet
fått titbuO om å leie området og legge førerhundskolen dit.

Blindeforbundet har brukt store ressurser og økonomiske
midler i forarbeid, planlegging, utredning, dokumentasjon og
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klargjøring av dokumenter. I tillegg er dagens leieavtale om
kennelfasiliteter sakt opp. Det haster med å få en avklaring.

Det skjer mye spennende i Ås kommune med flere store
utviklings- og byggeprosjekter.

Å legge vår nye førerhundskole til Ås vil blant annet gi
kommunen en solid tilleggsdimensjon innen samfunnsmessig
likestilling, tilgang på verdifull kompetanse på hundehold,
samabeidsprosjekter i barnehage, skole, alders- og sykehjem,
økte aktiviteter, inntekter, arbeidsplasser osv.

Å tegge vår nye førerhundskole til Ås i tett tilknytning til
Veterinærinstituttet/NMBU Veterinærhøgskolen og NMBU er av
stor verdi for alle parter med økt fagkompetanse og aktivitet,
og er vårt absolutte fØrste ønske til lokasjon. Sekundært må
Blindeforbundet vurdere alternative arealer i tilliggende
nabokommuner.

Norges Blindeforbund
Synshemmedes organisasjon

Med vennlig hilsen
Noryes BlindeforbundrA/{
Karsten Aak
Fu n gerende genera lsekretær

Vedlegg : Utredningsrapport om alternative områder.
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Notat til formannskapet i Ås, møte 5. juni 2019 
• Oppsummering og utfyllende informasjon vedr. alternativer til Norges 

Blindeforbunds førerhundskole i Ås kommune 

Etter formannskapets behandling av planforslaget den 24. april 2019 så har det vært avholdt 
møter med ordfører den 29. april, plansjef/administrasjonen den 2. mai og NMBU den 8. mai 
- for å få drøftet videre arbeid og oppfølging av formannskapets vedtak. 

Møtene har vært konstruktive og en har blitt enige om hva som bør prioriteres i det videre 
arbeid. Vi har fulgt opp med befaringer i forbindelse med vurdering av alternativene. 

Det er NMBU sin opprinnelige alternativer A-E som tidligere er kommentert i 
plandokumentasjonen. I tillegg så har «ytre tun» på Norderås (ved C) og Slørstad (F) blitt 
foreslått som nye alternativer etter formannskapets behandling (jfr. Landbrukslagets brev). 
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Alternativer som er utredet 
Avgjørende for at Ås er valgt som kommune for etablering av ny førerhundskole er 
begrunnet i nærhet til fagmiljøene hos NMBU, Veterinærinstitutt/NMBU Veterinærhøgskole 
og etablert nettverk i Follo-området for forverter til tisper og valper, samt ansattes bopel i 
dagens førerhundskole i Vestby. Nærheten til Veterinærinstituttet er knyttet til det nære 
samarbeidet som allerede er etablert når det gjelder avlsarbeidet, mens nærhet til 
Veterinærhøgskolen er viktig for å kunne gi god og enkel tilgang på praksisplasser. Flytting av 
begge virksomheter fra Oslo til Ås/NMBU er planlagt i 2020. 

Før kontakten med ledelsen i Ås kommune og eiendomsavdelingen i NMBU ble opprettet, så 
vurderte Blindeforbundet potensielle kennelanlegg i området, deriblant forsvarets tidligere 
hundeskole i Drøbak. Denne er i drift som kennel og er derfor ikke aktuell. 

Ås kommune v/ordfører, plansjef og NMBU er svært positive og ønsker at Norges 
Blindeforbunds førerhundskole skal etableres i Ås. De har vært med i vurderingen av 
alternativer og bistått i arbeidet med å finne den mest egnede tomta på følgende steder;  

A. Kjerringjordet: En etablering her vil komme i konflikt med forskningsarealer til 
NMBU. Videre er denne lokaliseringen ikke god i forhold til trafikksikkerhet. Det er 
for øvrig bestemt at område skal tilbakeføres fra dagens reguleringsformål som er 
bebyggelse og anlegg (off. og privat tjenesteyting) til LNF/landbruks når «Dyrebar 
Omsorg» sin virksomhet avsluttes her 31.12.2019. 

NMBU meddeler derfor at området Kjerringjordet er et uaktuelt alternativ på 
bakgrunn av fremtidig bruk av området. 

 

B. Årungen sør: Her vil det være stor konflikt med beite- og forskningsarealer til Ås 
gård/husdyrinstituttet, samt bevaring av naturmiljø jfr. kommuneplanens arealdel. 
Det er også en større avstand enn andre alternativer til etablert teknisk infrastruktur 
som dermed vil fordyre etablering her. Det er ikke nøyaktig avgrenset tomteforslag 
her. 

NMBU meddeler derfor at området Årungen sør anses som uaktuelt i forhold det 
store konfliktnivået med dagens bruk. 

  
Foto Årungen sør, alt. B 
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C. Norderås: 

C1. Norderås nord: Tomta ligger nord for gårdstunet på Norderås. Arealet ligger 
utenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø, og dyrka mark her er for tiden ikke 
benyttet til beite eller produksjon. Tomta ligger litt ned i terrenget, og delvis skjult 
«bak» gårdstunet og den store driftsbygningen på Norderås. NMBUs vurdering er at 
Norderås er det best egnede området og videre arbeid med etablering bør 
konsentreres omkring dette alternativet. Dagens areal for kompostlager her flyttes til 
et annet sted på 41/1. 

 
C2. Norderås «ytre tun»: Området er fra og med der den gamle store driftsbygningen 
lå og over til dagens driftsbygning som er i bruk til kontorer/virksomheter/NMBU. 
Dette er et nytt alternativ som ble trukket frem i forbindelse med landbrukslagets 
brev til formannskapet. I forhold til bruk av «tunet»/ikke dyrka mark, så er plassen 
vurdert sammen med NMBU. 

 

 
 
 
For å vise 
arealer og 
størrelser, 
bygningen fra 
prosjektet er 
antydet med 
gjennomsiktig 
farge – i tillegg 
kommer alle 
luftegårder etc. 
Ca 3,5 daa totalt 
her. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Det som står igjen av grunnmuren (nordre del) fra den gamle driftsbygningen på 
Norderås, og søndre del av grunnmuren som er gjenfylt.  
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Området nord på Norderås-tunet    Dagens virksomhet i «driftsbygningen» 
 

Det er i dag stor virksomhet i driftsbygningen som er benyttet til kontorer m.m. Det 
ble på befaringsdagen observert rundt 15 biler/kjøretøyer i området. 
 
Som flyfotoet/kartet på forrige side viser, så er det ca. 3,5 daa avgrenset område 
mellom beiter, hage og bygninger. Området er bestående av fjell i dagen/kolle, 
massehaug/rivingsavfall, nært inntil dagens tun/hage/bolig og virksomheten til 
NMBU her. Trafikk gjennom tunet blir nødvendig. Tomta blir for «trang» i forhold til 
førerhundskolens behov til bygningsmasse og utearealer/luftegårder. Så hvis en skal 
bruke dette arealet må en likevel benytte 3,5 daa av fulldyrka mark/søndre del av 
tomta som er foreslått til førerhundskole. 
 

En etablering av førerhundskole på Norderås «ytre tun» anser NMBU som uaktuelt 
på bakgrunn av tomtas arrondering, dagens bruk og konsekvenser/konflikter med 
nærliggende områder. 
 
 

D. Syverud: 
Området eies av landbruksdepartementet og NMBU er leietaker. Her vil det være 
konflikt med beite- og forskningsarealer, samt bevaring naturmiljø jfr. 
kommuneplanens arealdel.  I dag drives det med pelsdyrforskning her. Dette er en 
næring under avvikling. Anlegget er besluttet til å bli benyttet til forsøks- og 
transittområde for karantenedyr fremover. Denne nye virksomheten er igangsatt. 

En etablering av førerhundskole på Syverud anser NMBU som uaktuelt på bakgrunn 
av annen bruk og fremtidig bruk av anlegget. 

 
 

E. Eftashagen: 
Tidlig i planprosessen med Ås kommune så foreslo landbrukskontoret at 
førerhundskolen kunne lokaliseres lenger nord, ved enden av den vegen som vil være 
adkomstveg til det omsøkte området. Dette er et mer kupert LNF-område som i dag 
brukes som beiteområde. Landbrukslaget har også foreslått dette området som et av 
alternativene. 
 

Eftashavna er en gammel beitehage med mange gravhauger/-røyser. I 2012 hogde de 
ut granskogen som en start for å reetablere denne beitehagen og dermed gjenskape 
et mer åpent kulturlandskap, gjennom et stort prosjekt med bruk av beitedyr som 
«landskapspleiere». 
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Her er det en svært stor konfliktgrad med kulturminner/gravfelt og beiteområde, og 
en lokalisering her vil utgjøre et stort inngrep i kulturlandskapet enn en plassering 
som foreslått i f.eks. alternativ C nær eksisterende bebyggelse. 
 

Eftashagen anses dermed som uaktuelt på bakgrunn av konfliktsnivået med fredete 
kulturminner og annen fremtidig bruk av området. 
 

F. Slørstad: 
Dette alternativet ble foreslått i forbindelse med landbrukslaget i Ås sitt innspill i 
formannskapet den 24. april. Det er skissert en mulig tomt på 8,7 daa ved Slørstad. 
Dette er samme størrelse som tomta på Norderås, men en annen arrondering. En kan 
variere formen på tomta alt ettersom hvordan bygningsmassen formes og hvordan 
romprogrammet er. 

  
Tomta vist på kart og flyfoto 

Det nye foreslåtte alternativet sør for grusvegen er lokalisert i et område med 
forsøksvirksomhet knyttet til skogfag. Dette ble observert på befaring jfr. merking, 
måten skogen var plantet og utført skogpleie. 
 

   
Foto fra området i skogen hvor Slørstad-alternativet er foreslått 
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Videre så er det registrert fornminner oppe på brinken øst for dette alternativet.  

Det er jfr. NIBIO svært høy 
bonitet på skogen her. Her er 
utsnitt av markslagskart fra 
NIBIO: Barskog, høg og særs høg 
skogbonitet. Dyrkbar jord: Ikke 
dyrkbar jord. 

 

 

 

Slørstad-alternativet har vært drøftet i NMBU v/Skogrådet og konklusjon er følgende: 

NMBU-skogen har ikke mer areal å miste. Arealet som er foreslått på Slørstad berører 
klonforsøket til NIBIO, og kan derfor ikke avgis av den grunn. NMBU-skogen har siden 
år 2006 blitt redusert med ca 12%, normal skogsdrift ca 20%, og utgjør i dag bare ca 
1100 dekar. Den store avgangen skyldes utbygging, omdisponering til beiter, 
utvidelsen av skitraseen og mer frivillig vern. 

Slørstad anses av NMBU dermed som uaktuelt på bakgrunn av dagens bruk og 
betydning for skogforskningen i området. 

 

Det har også vært undersøkt om det finnes andre aktuelle/ledige arealer/områder som 
kunne passet til denne etableringen i kommunen. Både ordfører og plansjef er rådført uten 
at det har blitt funnet noe. 

Nå står en igjen med Norderås nord (C1) som eneste alternativ for etablering av Norges 
Blindeforbunds førerhundskole i Ås kommune. 
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Flyfoto av 3D-modellen  

 
Avstand til naboer fra ca. midt på tomta, 430 - 530 meter. 
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Norderås gnr. 41 bnr.1 er en stor landbrukseiendom på 675 daa hvor Universitetet for miljø 
og biovitenskap (NMBU) er hjemmelshaver og har hatt virksomhet siden 1949. 
Her ble det drevet planteforsøk og det bl.a. foredlet frem en tomatsort med navn «Norderås 
Busk» ved Institutt for grønnsakdyrking ved Norges Landbrukshøgskole i 1950-årene. 
«Norderås Busk» er en norsk tradisjonstomat som Mattilsynet godkjente som tradisjonssort 
27. november 2014. Også bær og frukt ble det drevet forsøk med.  

 
Norderås 1959 med veksthuset og flere forsøksfelt (foto fra Akershusbasen) 

 
Kart med dagens sit./oversikt bygninger i området Norderås (NMBU 
eiendom). Rød stiplet linje vise ca. tomt for førerhundskolen. Bygg 
revet de siste 7-8 år vist med røde kryss over og sirkler på flyfoto. 

Bygning nr. 712 var opprinnelig et laboratoriebygg, men huser nå 
Atelier Norderås (siden 2001). Nr. 713 Forskningsbygningen er 
sammen med 714 lagerbygg. Nr. 702 Biavlsbygningen huser i dag 
kontorer og er lagerplass for NMBU. Byggutbedringsenheten med 
håndtverkere innen bygg, elektro og VVS har base og verksted her.  
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Det er ca. 7,4 daa med fulldyrka jord som 
blir berørt i planområdet. Det har siden 
1949 vært forsøksvirksomhet i regi av 
NMBU (før NLH) på dette arealet, dvs. at 
dette har vært areal med intensiv bruk 
men ikke «ordinært» produksjonsareal. 
Det har bl.a. vært et veksthus med delvis 
kjeller nord på tomta, som nå er fjernet.  

Veksthuset med tomt rundt tilsvarer ca. 
2,7 daa av tomta til førerhundskolen. Her 
har det vært fjernet en del matjord, 
gravd ut / tilført masser i forbindelse 
med veksthuset, og etablering av dagens 
kompostlager til NMBU. 

Flyfoto til venstre viser planteforsøksfelt 
(frukttrær og bærbusker) i 2008 og 
veksthuset som lå nord på tomta. 

I dag er ikke området i bruk til beite eller 
for-/kornproduksjon. Området er befart flere ganger i 2018 og 2019. Det er ikke utført 
spesiell kartlegging eller vurdering av jordtype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart med markslag (kilde: Gårdskart, NIBIO) 
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Arkeologiske undersøkelser høsten 2009 på oversiden av adkomstvegen opp til Norderås 
viste at jordforholdene i området under matjordlaget var delvis dominert av leire eller svært 
kompakt silt, men stedvis med mindre lommer av mer sanddominerte masser. 

  

Dyrka marka innenfor planområdet er i dag ikke i bruk til beite eller for/korndyrking. 

Geotekniske undersøkelser utført 2. oktober 2018 viser at grunnen består av 2-3 m 
tørrskorpeleire, stedvis under opptil 2 m fyllmasser, over siltig, stedvis sandig leire over 1-5 
m morenemasser over fjell. Sør i området ble det registrert fjell i dagen. Det er ikke tatt 
prøver av matjorda i området. Matjord som er egnet for dyrking skal tas vare på og 
gjenbrukes til vekstjord for grøntarealer eller andre jordbruksarealer.Jordvern er nasjonal 
politikk, og det er enighet om at omdisponering av dyrka mark skal reduseres. Men av og til 
er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov. Jordvern 
blir en avveining av hva som er mest samfunnsnyttig på det konkrete arealet. 

Dette arealet egner seg svært godt til det formålet som nå reguleres - førerhundskole, med 
en lokalisering i avstand fra de tettbebygde områdene. Det er ikke varslet innsigelse fra noen 
regionale myndigheter i forbindelse med oppstart av planarbeid. 

En omdisponering av arealet vil ikke føre til noen negative virkninger for omkringliggende 
fulldyrka mark som er i bruk eller landbruksdriften i den sammenheng. Eksisterende 
adkomster opprettholdes og skjermvegetasjon likeså. Arealet benyttes som nevnt ikke i dag 
til beite eller i produksjonsøyemed (korn/gras/grønnsaker), og er arronderingsmessig ikke 
driftsvennlig pga. størrelse og form. 

Konklusjon: 
Tiltaket vil legge beslag på dyrka mark så lenge leieavtalen mellom NMBU og 
Blindeforbundet gjelder. Alle foreslåtte alternativer har vært utredet og undersøkt. Ingen av 
disse utenom Norderås nord (C1) har vært funnet aktuelle. Når vi sammenligner 
planforslaget med dagens situasjon er konsekvensene for tema landbruk naturlig nok 
negative pga. tap av dyrka mark, men den samfunnsmessige betydningen av å etablere en 
førerhundskole vil være svært positiv. 
Å legge førerhundskolen til Ås er Blindeforbundets absolutte første prioritet, sekundært vil 
være å etablere seg i en av nabokommunene. 

Øvre Romerike Prosjektering AS 
v/Aksel Askeland, 24.05.2019 
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