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18/03749 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 22.01.2019 kl. 19:30 – 22:10 
Sted: Store salong i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg, Marit Hauken 
H: Zara Mushtaq Berg, Mathias Eckholdt 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kjersti Bakkebø Fjellstad 
V: Karl Solberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ellen Syrstad (Sp) for Siri Kjær (Sp)  
 
Fra administrasjonene møtte: 
Siri Gilbert, miljøvernrådgiver 
Ellen Grepperud, virksomhetsleder samfunnsutvikling (møtesekretær) 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 29.01.2019 
 
 
Erik Wegge Bergvik     Joar Solberg 
leder       nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/19 17/01048-9 Plan for naturmangfold for Ås kommune - Høringsutkast 3 

    

 
 
Orientering 
 
Administrasjonen orienterte om: 

 Miljø og klima i reguleringsplaner 

 Kartlegging og verdivurdering av friluftsområder 

 Oppfølging av sykkel- og gåstrategien 

 Planlagte saker i klima- og miljøutvalg  
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Saker til behandling  

KMU-1/19 
Plan for naturmangfold for Ås kommune - Høringsutkast 
 
Rådmannens innstilling: 
Høringsutkastet til plan for naturmangfold for Ås kommune datert 11.01.18 sendes på 
høring og det arrangeres et åpent høringsmøte i høringsperioden. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 22.01.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
 

Til Kapittel 9.3 Tabell X, side 69 og 70 legges følgende tiltak og endringer inn: 
 
Drift/artsmangfold 
1. Nytt tiltak: 

Øke kunnskapen om villbier og pollinerende insekter og lage en strategi for 
bevaring av pollinerende arter (2021). 

2. Nytt tiltak: 
Kantslått på kommunale veger skal ikke utføres før i juli. Kommunen kontakter og 
oppfordrer Statens Vegvesen og private til å gjøre det samme. 

3. Endring av tiltak 18, til: 
Benytte kun stedegen vegetasjon og pollinatorvennlige blomster på kommunens 
eiendom. 

 
Kommunikasjon og veiledning: 
4. Nytt tiltak: 

Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager. 
5. Nytt tiltak: 

Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på deres 
eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av. 

6. Endring av tiltak 8, til: 
Gjennomføre et naturmangfoldseminar for politikere og kommunale 
planleggere/saksbehandlere/driftsansvarlige med fokus på problemområder i Ås 
kommune. (2020) 

 
Kommuneplanrullering: 
7. Endring av tiltak 3, til: 

Utarbeide temakart Naturmangfold i kommuneplanen og synliggjøre 
leveområdene for kommunens ansvarsarter i dette. Ved anvendelse av jordloven, 
skogbruksloven og plan- og bygningsloven i arealforvaltningen skal det sørges for 
gode levevilkår for ansvarsartene. 

8. Nytt tiltak: 
Ved neste rullering av kommuneplanen bør områder med betydning for 
naturmangfoldet ved tettstedsnære områder vurderes avsatt som hensynssone i 
kommuneplanen. 

 
Fremmede arter: 
9. Nytt tiltak: 
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Stimulere grunneiere til å søke tilskudd gjennom SMIL-ordningen til å bekjempe 
fremmede arter. 

 
Våtmark: 
10. Nytt tiltak: 

Stimulere til gjenåpning av lukkede bekker i jordbruksområder, og vurdere 
mulighet for gjenåpning av bekker i boligområder. Oppmuntre grunneiere til å ta i 
bruk finansieringsordninger som SMIL. 

11. Nytt tiltak: 
Av hensyn til fuglelivet på bl.a. Flatskjær og Tuskjær, innføres et forbud mot 
ferdsel med vannskuter i hekketiden i Bunnefjorden. 

 
Skole: 
12. Nytt tiltak: 

Det skal utarbeides en oversikt over lokale ressurser og ressurspersoner som kan 
bistå skolene i arbeidet med det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» og 
som samtidig kan bidra til at arbeid med målene i naturfag benytter informasjon 
om naturmangfoldutfordringer i eget nærmiljø og i egen kommune, som 
utgangspunkt for elevenes undring og læring. (2021) 

 
Endringsforslag til vedlegg 2: 
13. Side 77 under «Registrering av naturtypeverdier i Åsmyra i Ås kommune, 2011» - 

siste setning strykes 
 
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende endringsforslag til høringsutkastet: 
1. Punkt 2.1 endres til: 

Med naturmangfold menes naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser, herunder økosystemer, arter og genetiske 
variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 
komponentene. 

2. Punkt 2.2 strykes 
3. Punkt 9.1 endres til: 

Ås kommune skal ta vare på naturmangfoldet ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden. 

 
 
Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Alternativt forslag til Aps forslag 2 – ny tittel og innledende avsnitt til eksisterende 

tekst under punkt 2.2: 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt til å ta 
vare på naturmangfold, herunder økosystemer, artsmangfold og genetisk 
mangfold. I tillegg er vi avhengige av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene 
som det skaper. 

2. Endring av tiltak 23, til: 
Bedre informasjon om naturmangfold til kommunens innbyggere, gjennom 
kommunens nettsider og ved å utarbeide en brosjyre om naturverdier i Ås, frist 
2020. 
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Mathias Eckholdt (H) fremmet følgende forslag til høringsutkastet: 
1. Ny innledning som rettledning til leser om dokumentets oppbygging. 
2. Ny hovedstruktur hvor plandelen (strategi og tiltaksdel) settes som hovedinnhold i 

planen. Med dette menes at punkt 2 i planens hovedfunksjon (side 5) skal 
fremheves, eksempelvis som hoveddel i dokumentet. Endring av hovedstruktur 
foretas etter høring, men før behandling i klima- og miljøutvalg av endelig 
planforslag. 

 
 
Votering: 
Først ble det punktvis stemt over forslagene til høringsutkastet, til slutt ble det stemt 
over del to av rådmannens innstilling om at det arrangeres et åpent høringsmøte i 
høringsperioden. 
 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 5-4 (Ap, Sp, MDG, SV) 
2. ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, V) 
3. ble nedstemt 7-2 (Sp, MDG) 
4. ble enstemmig vedtatt 
5. ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
6. ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
7. ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
8. ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
9. ble vedtatt 7-2 (2H) 
10. ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, FrP) 
11. ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
12. ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
13. ble vedtatt 5-4 (2Ap, 2H) 

 
Aps forslag: 

1. ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) 
2. ble nedstemt 5-4 (2Ap, H, FrP) 
3. ble vedtatt 7-2 (MDG, SV) 

 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 6-3 (Ap, SV, V) 
2. ble enstemmig vedtatt 

 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Del to av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 22.01.2019: 
Høringsutkastet til plan for naturmangfold for Ås kommune datert 11.01.18 sendes på 
høring med følgende endringer og tillegg, og det arrangeres et åpent høringsmøte i 
høringsperioden. 
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Endringer og tillegg til høringsutkastet: 
1. Ny innledning som rettledning til leser om dokumentets oppbygging. 

 
2. Ny hovedstruktur hvor plandelen (strategi og tiltaksdel) settes som hovedinnhold i 

planen. Med dette menes at punkt 2 i planens hovedfunksjon (side 5) skal 
fremheves, eksempelvis som hoveddel i dokumentet. Endring av hovedstruktur 
foretas etter høring, men før behandling i klima- og miljøutvalg av endelig 
planforslag. 
 

3. Punkt 2.1 endres til: 
Med naturmangfold menes naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser, herunder økosystemer, arter og genetiske 
variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 
komponentene. 

 
4. Punkt 9.1 endres til: 

Ås kommune skal ta vare på naturmangfoldet ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden. 
 

5. Siste setning strykes på side 77 under «Registrering av naturtypeverdier i Åsmyra 
i Ås kommune, 2011» i vedlegg 2. 

 
 
Nye tiltak og endringer til kapittel 9.3 tabell X, side 69 og 70: 
 
Kommunikasjon og veiledning: 
6. Nytt tiltak: 

Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager. 
 

7. Nytt tiltak: 
Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på deres 
eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av. 
 

8. Endring av tiltak 8, til: 
Gjennomføre et naturmangfoldseminar for politikere og kommunale 
planleggere/saksbehandlere/driftsansvarlige med fokus på problemområder i Ås 
kommune. (2020) 

 
Kommuneplanrullering: 
9. Nytt tiltak: 

Ved neste rullering av kommuneplanen bør områder med betydning for 
naturmangfoldet ved tettstedsnære områder vurderes avsatt som hensynssone i 
kommuneplanen. 

 
Fremmede arter: 
10. Nytt tiltak: 

Stimulere grunneiere til å søke tilskudd gjennom SMIL-ordningen til å bekjempe 
fremmede arter. 
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Våtmark: 
11. Nytt tiltak: 

Stimulere til gjenåpning av lukkede bekker i jordbruksområder, og vurdere 
mulighet for gjenåpning av bekker i boligområder. Oppmuntre grunneiere til å ta i 
bruk finansieringsordninger som SMIL. 
 

12. Endring av tiltak 23, til: 
Bedre informasjon om naturmangfold til kommunens innbyggere, gjennom 
kommunens nettsider og ved å utarbeide en brosjyre om naturverdier i Ås, frist 
2020. 
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