Ås kommune

Saksprotokoll
Plan for naturmangfold, Ås kommune
Saksbehandler:
Siri Gilbert
Behandlet av
1 Klima- og miljøutvalg
2 Kommunestyret
3 Kommunestyret

Saksnr.:
14/19
48/19
74/19

17/01048
Møtedato
20.08.2019
04.09.2019
23.10.2019

Kommunestyrets behandling 23.10.2019:
Votering: (32 stemmer)
Klima- og miljøutvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019:
1. Plan for naturmangfold i Ås kommune, datert 24.06.2019, der forklaring av
begreper og oppdatering av kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13 i tråd med
rådmannens vurdering, vedtas med følgende endring:
Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir
nevnt i begrunnelsen:
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.
2. Følgende endrede og nye tiltak, i tråd med rådmannens anbefaling gjøres i
tiltakslisten, kap. 2.3:
a. 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.
b. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold.
c. Stryke tiltak 32: "Informere grunneiere som forvalter naturområder om
naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan
benytte seg av."
d. Revidert tiltak 3: Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som
skal ligge til grunn for rullering av kommuneplanen.
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