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Høring - Plan for naturmangfold Ås kommune 

 

Vedlagt følger forslag til Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune som 

nå sendes på høring. Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, 

politikere, og vitenskapelige institusjoner. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi 

høringsinnspill. Høringsfrist er onsdag 13. mars 2019. Se detaljer under. 

 

Ås kommune har en viktig rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfold i 

saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og 

informasjon til innbyggerne.  

 

Formålet med planen er å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om 

naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen. 

Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen retning for hvordan kommunen kan bedre 

arbeidet med å ivareta naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete 

tiltak.  

 

Høringsmøte  

Det arrangeres et åpent høringsmøte for å informere om planen og gi bedre grunnlag 

for å gi høringsuttalelser. Lag, foreninger, grunneiere, privatpersoner og andre med 

kunnskap og interesse for tema i planen inviteres til å delta. 

 

Tid: Tirsdag 26.02.19 kl 18-20 

Sted: Ås Kulturhus, Lille sal (2. etg.) 

 

Påmelding til høringsmøtet: siri.gilbert@as.kommune.no innen 20.02.19. 
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Høringsinnspill 

Kommunen ønsker høringsinnspill på hele planen, men primært på del 2 (kap. 7-9).  

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode

=nb  

 

Høringsfrist onsdag 13. mars 2019. 

 

Planen i pdf med vedlegg samt underlagsrapporter finner du på denne nettsiden:  

https://www.as.kommune.no/cppage.6186098-385744.html  

 

Hvis du har behov for utskrift av høringsdokumenter og vedlegg, kan du få det på 

Servicetorget på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1.   

 

Mer om planen  

Planen har to hovedfunksjoner: 1) Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om 

naturmangfold, og 2) Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold. 

Innholdet i planen er strukturert ut fra de to funksjonene.  

 

Del 1: Kunnskap om naturmangfold i Ås og relevant lovverk  

Den første delen av denne planen (kap. 2-6) presenterer kunnskap vi har om 

naturmangfold i Ås og hvilke juridiske forpliktelser kommunen har for å ta vare på 

naturmangfold. Denne delen gir bakgrunn for strategi- og tiltaksdelen av planen, del 

2. Intensjonen med del 1 er også at den kan være et oppslagsverk for 

saksbehandlere, politikere og befolkningen og bidra til økt kompetanse.  

 

Del 2: Strategier og tiltak 

Dette er den handlingsrettede delen av planen (kap. 7-9), som trolig flest lesere har 

størst interesse av. Kap. 8 beskriver hvordan kommunen jobber i dag for å ivareta 

naturmangfold, og hva som kan gjøres bedre. Kap. 7 omhandler hvordan 

naturmangfold bør ivaretas ved den forestående rulleringen av kommuneplanens 

arealdel. Kap. 9 fastsetter mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal ta vare 

på naturmangfold, også i samarbeid med grunneiere og befolkningen. 

 

 

Med hilsen 

 
Ellen Grepperud Siri Gilbert 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling  miljørådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

 

Vedlegg:  

Liste over høringsinstanser plan for naturmangfold i Ås kommune 
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Mottakere: 

Mottakere i følge vedlagte liste  

PURA vannområde Follo/Oslo, Postboks 183, 1431 ÅS 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY 

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK 

Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljøvernavdelingen, Postboks 325, 1502 MOSS 

Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 KOLBOTN 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Postboks 5003, 1432 ÅS 

Ski kommune, Postboks 3010, 1402 SKI 

Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN 

Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBIO ), Postboks 115, 1431 ÅS 

 

Kopi: 

Kommunalteknikk, Postboks 195, 1431 ÅS 

Follo landbrukskontor, Postboks 183, 1431 ÅS 

 


