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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har fire statlig sikrede friluftsområder. Av disse er Breivoll mest benyttet 
og har størst behov for tiltak. Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge 
for friluftsliv i disse områdene. En forutsetning for å kunne søke om 
tilretteleggingsmidler er at det er utarbeidet en forvaltningsplan for utvikling av 
området som er godkjent av fylkesmannen. Det er søknadsfrist for tildeling av midler i 
januar hvert år.  
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av Breivoll. DNT har utarbeidet en 
tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som følger som vedlegg til 
forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet en rapport 
for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av de 
foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 
dokumentasjon i Naturbase, Artskart, feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan 
Viak og kulturminneskartlegging utført av Akershus fylkeskommune. De fleste av 
tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og omegn er vurdert å ha små eller ingen 
konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller omplassert. 
 
Utkast til forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder ble sendt på høring til 
Naturvernforbundet i Ås, Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus, 
Oslofjordens friluftsråd, Breivolls venner, Ås historielag, Ås turlag og 
folkehelsekoordinatoren i Ås kommune. Det kom ikke inn høringsinnspill til planen. 
 
Fakta i saken: 
Det har vært benyttet begrepene forvaltningsplan og skjøtselsplan om denne planen 
for Breivoll spesielt. Rådmannen presiserer at det er et krav om en forvaltningsplan 
for statlig sikrede friluftsområder. Fylkesmannen har en mal for slike 
forvaltningsplaner og Ås kommune benytter denne malen. En skjøtselsplan er en del 
av en forvaltningsplan for et område og går mer i dybden på hvordan man faktisk 
skal drifte og vedlikeholde et område med tanke på klipping og beskjæring mm. En 
forvaltningsplan er mer overordnet med tanke på beskrivelse og utvikling av 
områdene. 
 
Forvaltningsnivåer statlig sikrede friluftslivsområder:  
I friluftsområder som er sikret ved statlig økonomisk medvirkning vil det offentlige 
normalt ha eiendomsrett eller bruksrett. Områder som er sikret gjennom 
bruksrett/servituttavtale vil ofte være i privat eie (Ås kommune eier Breivoll og 
Stuene, staten v/miljødirektoratet eier Tangen og Berg), men området vil være 
påheftet tinglyst servituttavtale. Staten blir gjerne grunneier i de områdene der staten 
finansierer 100% av sikringskostnadene. Når staten bidrar til å dekke 100% av 
kostnadene til servituttavtale på privat grunn, vil miljødirektoratet kreve å være part i 
servituttavtalen på vegne av staten. Når kommune eller interkommunalt friluftsråd 
skal ha eiendomsretten, vil miljødirektoratet kreve at det tinglyses en erklæring på 
eiendommen (negativ servitutt) om at området ikke kan nyttes til annet enn 
friluftsformål uten samtykke fra miljødirektoratet, på vegne av staten. Staten sikrer 
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seg på denne måten en styrings- eller medbestemmelsesrett ved forvaltningen av 
områdene.  
 
I statlig sikrede friluftsområder som eies av kommunen har kommunen i 
utgangspunktet myndigheten og ansvaret for alle disposisjoner innenfor bruken av 
områdene – dog med de begrensninger som følger av tinglyst erklæring om at 
området ikke kan brukes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra staten 
v/miljødirektoratet. 
 
Arbeidsoppgaver som kommunen har forpliktet seg til å utføre i tråd med vilkår for 
statlig økonomisk medvirkning:  
 

 Drifts- og tilsynsansvar 

 Foreslå og/eller utarbeide atferdsregler  

 Oppfølging av vedtak som er fattet av fylkesmannen eller miljødirektoratet  

 Organisere økonomiske forhold  
 
Det kan søkes fylkeskommunen om statlig økonomisk medvirkning til f.eks. 
tilrettelegging og informasjon i statlig sikrede friluftsområder. Det gis imidlertid ikke 
støtte til drift av disse områdene. Dette er grunnen til at det ikke er satt opp noen årlig 
kostnad for drift for disse områdene i tabellene i planen. I tillegg er det i kommunens 
budsjett ikke satt opp delbudsjett for disse områdene, det ligger i sin helhet under 
funksjon friluftsliv.  
 
Fylkesmannen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innen 
sitt fylke. Det innebærer et ansvar for oppfølging av saker som vedrører forvaltingen 
av de statlig sikrede friluftsområdene. Dette vil gjelde alle typer saker, med enkelte 
definerte unntak som skal behandles av miljødirektoratet. 
Arbeidsoppgaver som skal utføres av fylkesmannen som forvaltningsmyndighet: 
 

 Gi uttalelser i saker som skal avgjøres av miljødirektoratet  

 Ivareta statens interesser som grunneier og rettighetshaver  

 Godkjenne forvaltningsplaner med tiltaksplan for tilrettelegging  

 Stadfeste atferdsregler etter friluftsloven  

 Overføre eventuelle oppgaver til kommune/interkommunalt friluftsråd  
 
Fylkeskommunen forvalter den statlige investeringsposten for tilrettelegging av de 
statlig sikrede friluftsområdene. Det er derfor naturlig at følgende oppgaver tilknyttet 
arbeidet med å forvalte de statlig sikrede friluftsområdene utføres av 
fylkeskommunen:  
 

 Kreve og/eller koordinere arbeidet med forvaltningsplaner inklusive tiltaksplaner for 
tilrettelegging  

 Revidere og supplere opplysninger om områdene i naturbasen  
 
Områdene i Ås kommune:  
 
Breivoll  
Grunneier: Ås kommune  
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Breivoll befinner seg ved Nesset innerst i Bunnefjorden og er et populært område for 
friluftsaktiviteter og aktiviteter knyttet til sjøen. Området veksler mellom åpne 
gressletter, svaberg og skog. Fylkesmannen har vurdert Breivoll til ikke bare å være 
et lokalt viktig friluftsområde, men også viktig i regional sammenheng. Dette vil 
forsterkes ytterligere med DNTs planer for området.  
 
Breivoll huser flere viktige naturtyper og er registrert med en stor forekomst av utvalgt 
naturtype hule eiker, A verdi. Området er derfor et viktig område for biologisk 
mangfold og det er registrert flere rødliste-arter på området. Innenfor området finner 
man også mange automatisk fredete kulturminner, hoveddelen av dem fra steinalder.  
 
Nylige tiltak på området er etablering av sandvolleyballbane, veivedlikehold og en 
delvis reparering av parkeringsplassene. Kommunen har også oppgradert stien fra 
Breivoll over Skorva til Kjærnes til en høy standard, og i samarbeid med Ås turlag 
merket denne helt frem til Oppegård kommune.  Ås kommune har oppgradert 
toaletter og etablert 2 fastmonterte griller. Ukentlige rutiner på området er klipping av 
gress, plukking av søppel, tilsyn med toaletter og oppsyn av området for øvrig. 
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av området og tiltak er foreslått i 
forvaltningsplanen. 
 
Berg  
Grunneier: Miljødirektoratet  
 
Friområdet Berg ligger på østsiden av Årungen og preges av gressplener med noe 
skog i ytterkanter. Dette er et viktig turområde, i alle fall lokalt, og innehar noen 
viktige naturverdier. På området er det to bygninger, en leies ut til Follo 
brukshundklubb og en til Ås jeger og fisk. Det er Ås kommune ved enhet for eiendom 
som forvalter disse. Enhet kommunalteknikk har ansvaret for skjøtsel av gress og 
skog, samt noen bruer/treganger som krever vedlikehold. Enheten skjøtter også 
Årungenstien som går gjennom området, og har ansvaret for tømming og plukking av 
søppel.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Stuene  
Grunneier: Ås kommune  
 
Stuene er en gammel husmannsplass i Nøstvedtmarka mot grensa til Oppegård. 
Nordby speidergruppe leier «speiderhytta» og en annen bygning leies ut til ulike 
arrangementer. Stuene ligger i et populært turområde som grenser til Oppegård og 
Ski og er hyppig brukt både i sommer- og vinterhalvåret. Enhet for eiendom forestår 
tilsyn av bygningene og kommunalteknikk forvalter skogteigen som hører med.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Tangen  
Grunneier: Miljødirektoratet  
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Tangen er en nordvendt liten odde i sørenden av Gjersjøen. Den består av en liten 
gressplen med noen trær og annen vegetasjon, samt en benk og et bord med utsikt 
over vannet. Plassen er mest brukt som rasteplass for syklister eller andre på vei 
forbi. Gjersjøen er drikkevannskilde og har et rikt dyreliv. Det er behov for 
rehabilitering av parkeringsplass og innkjøringen, reparering av sittegruppe og gjerde 
rundt parkeringsplassen. Dette ble tatt ut av forvaltningsplanen ved forrige 
behandling med tilbakemelding om at dette kunne utføres av frivillige organisasjoner. 
På bakgrunn av dette er det ikke fremmet forslag om tiltak på Tangen ved denne 
rulleringen. 
Ukentlige rutiner her er tømming av søppel og klipping av gress.  
 
Vurdering: 
 
Det er kun på Breivoll det er behov for flere tiltak i planperioden. Det er tiltak både i 
regi av Ås kommune og i regi av DNT Oslo og omegn.  
 
Området ble lite prioritert i flere år, men har i de siste årene blitt noe forbedret. Det er 
likevel fremdeles betydelige behov for opprusting og forvaltning av området. I tillegg 
er det også behov for en del tiltak i regi av DNT med tanke på deres målsetning for 
utvikling av området. Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt 
tiltak i regi av DNT får høy prioritet.  
 
Ås kommune sine innspill til forvaltningsplanen: 
Det er behov for oppgradering av HC-parkeringsplasser, samt etablering av flere HC-
plasser på parkeringsplassen ovenfor HC-stranda. I tillegg er det behov for å 
asfaltere veien fra parkeringsplassen og ned til HC- stranda for å bedre 
tilgjengeligheten med tanke på universell utforming. De andre parkeringsområdene 
har også noe behov for vedlikehold. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Utbedring av baderampa på HC-stranda har vært i planen, men ved planlegging av 
dette har det kommet ønske om etablering av en badebinge i stedet (ref. uttalelse fra 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med behandling av 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, K-sak 23/19). Det er også behov for et nytt 
stupebrett, samt trapp opp fra vannet. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Med tanke på universell utforming er det også et behov for å gjøre 
skilt/informasjonstavler mer tilgjengelige ved å bedre lesbarheten, samt gjøre 
bommen ned til HC-stranda mer synlig. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Første gang forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder var til politisk 
behandling, K-sak 78/16, ble tiltaket med nedgravde avfallscontainere tatt ut av 
tiltakslista, men det ble vedtatt at det skulle tas en ny vurdering i perioden. DNT 
ønsker et samarbeid med Ås kommune om nye rutiner for bedre avfallshåndtering og 
ønsker nedgravde avfallscontainere. Nye og mer effektive oppsamlingsløsninger vil 
spare mange arbeidstimer i sommersesongen da det benyttes mange timer til å 
rydde opp søppel som flyter i området. Dagens avfallsbeholdere blir fort fulle og folk 
setter fra seg søpla ved siden av og dyr sprer søpla utover. Forholdet er 
selvforsterkende da terskelen for å kaste fra seg søppel i naturen er lav der det er 
mye søppel fra før. Nedgravde løsninger vil forhindre at søppel flyter på området, gi 
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et betydelig penere visuelt inntrykk, samt forhindre at uvedkommende reiser til med 
båt eller bil for å kvitte seg med avfall. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Det er behov for et toalettanlegg ved den nordre stranda, og dette har Ås kommune 
hatt i forvaltningsplanen, men det har ikke blitt oppført enda. DNT har spilt inn at de i 
forbindelse med et toalettanlegg ved den nordre stranda også kunne tenke seg å 
etablere et servicehus med både toalett, utedusj, kjønnsdelte skifterom, 
garderobeskap og tørkerom for kajakkutstyr. Disse to tiltakene må derfor ses i 
sammenheng og bli et samarbeidsprosjekt. Tiltaket er planlagt utført i 2021. 
 
DNT sine innspill til forvaltningsplanen: 
DNT har utarbeidet en tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som 
følger som vedlegg til forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune 
utarbeidet en rapport for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for 
forvaltningsplanen og vurdering av de foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av dokumentasjon i Naturbase, Artskart, 
feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan Viak og kulturminneskartlegging utført 
av Akershus fylkeskommune. De fleste av tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og 
omegn er vurdert å ha små eller ingen konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller 
omplassert. Dette gjelder for eksempel foreslått tilrettelegging på kollen rett nord for 
gårdstunet og foreslått p-plass sør for ridebanen. Tiltak på brygger og på stranden er 
ikke vurdert som spesielt negative og kan gjennomføres. Det er imidlertid viktig at det 
vises stort hensyn til fuglelivet på Flatskjær og Tuskjær ved kajakkpadling, bading og 
annen aktivitet i strandsonen. Tiltakene som foreslås fjernet er del av et større tiltak.  
 
Kapittel 5 i rapporten fra BioFokus omhandler vurdering av DNTs foreslåtte tiltak. De 
tiltakene som ikke anbefales har fått merknad om dette i tiltakslista i 
forvaltningsplanen. Dette er gjerne del av et større tiltak slik at tiltaket har blitt 
opprettholdt i planen, da med kommentar. Der det ikke er uthevet kommentar fra 
BioFokus er tiltaket ok. Utdypende informasjon om tiltakene DNT ønsker å gjøre på 
området finnes i forvaltningsplanens vedlegg «Breivoll – Tabell ønskede tiltak i regi 
av DNT Oslo og omegn» med «Plankart m tiltak DNT», og utdypende informasjon 
om BioFokus sin vurdering finnes i deres rapport. 
 
Rådmannen presiserer at det er fylkesmannen som skal godkjenne 
forvaltningsplanen og tiltakene som ønskes utført. 
 
Prioritering av tiltak er gjort i samarbeid med DNT. 
 
Rådmannen vil utarbeide en mer detaljert skjøtselsplan. Det har man ikke fått gjort 
enda da man kun nylig har fått de siste nødvendige data/registreringer. En 
skjøtselsplan skal utarbeides i løpet av våren 2020. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge for friluftsliv i statlig sikrede 
friluftsområdene. Følgende er hentet fra informasjon vedrørende tilskuddsordningen:  
 
Hvilke type tiltak kan få tilskudd  
Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig 
sikrede friluftsområder. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:  
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- Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for 
alle.  
 
- Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode 
naturopplevelser.  
 
- Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og 
dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.  
 
Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, 
parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og 
søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Midlene skal 
ikke nyttes til drift av friluftslivsområdet.  
 
Størrelse på tilskuddet kommer an på type tiltak. Det er ikke krav om kommunal 
finansiering, men det er større sjanse for å få tilskudd dersom kommunen kan bidra 
noe selv også. Det er imidlertid en pekepinn at man kan få ca. 50 % tilskudd. 
 
Ved årlig rullering av denne forvaltningsplanen vil man få innspill til tiltak som man 
kan ta videre med i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, som igjen danner 
grunnlag for kommunal egenandel gjennom vedtak som tas videre i forbindelse med 
handlingsprogrammet. 
 
Det er i investeringsbudsjettet avsatt kr. 1 289 000 til tiltak på Breivoll, og disse 
midlene foreslås videreført til 2020. Tiltakene som det foreslås at Ås kommune skal 
gjennomføre i denne forvaltningsplanen beløper seg til kr. 2 350 000. Det er i 
forbindelse med tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv lagt inn i budsjett for 2020 
kr. 1 200 000 til badebinge. Det vil søkes om tilskudd som en del av finansieringen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet rapporten «Breivoll friområde – 
naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av foreslåtte tiltak». Der det i 
denne rapporten refereres til skjøtselsplan menes denne forvaltningsplanen. Det er i 
rapporten gitt en kortfattet konsekvensvurdering av foreslåtte tiltak på området. Dette 
er gjengitt i tiltakslista i forvaltningsplanen der BioFokus har hatt en merknad. 
 
Det er fylkesmannen som til slutt gjør sin vurdering og godkjenner planen med tiltak. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forvaltningsplanene for statlige sikrede friluftsområder er et viktig verktøy for å sikre 
en helhetlig oppfølging og skjøtsel. Det anbefales at forvaltningsplanene legges til 
grunn ved prioritering av tiltak i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


