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Invitasjon til informasjonsmøte om skjøtselsplan for 
Slorene våtmarksområde 

 

Ås og Nordre Follo kommuner jobber for tiden med en skjøtselsplan for Slorene 

våtmarksområde. Hoveddelen av dette området er avsatt som naturvernområde i 

reguleringsplan for Slorene, vedtatt i 2005. I reguleringsbestemmelsene er det 

krav om skjøtselsplan. Det ble utarbeidet et utkast til skjøtselsplan i 2011, men 

planen stoppet opp i forbindelse med den politiske behandlingen. 

 

Kommunene inviterer nå til et digitalt informasjonsmøte som gir grunnlag for å 

sende innspill før det lages høringsforslag. Vi inviterer grunneiere og 

interesseorganisasjoner primært, men enkeltpersoner kan også delta.  

 

Møtetidspunkt: Torsdag 4. mars 2021 kl. 18.00-19.30 på TEAMS 

Påmelding til møtet 

På grunn av corona-situasjonen blir dette et digitalt møte på TEAMS. Vi trenger å 

vite hvem som vil delta, og det er viktig at du melder deg på. De som melder seg 

på får tilsendt lenke til det digitale møtet og mer info i forkant. 

 

Påmelding innen mandag 1. mars i dette elektroniske skjemaet (google 

forms): https://forms.gle/13of9s8MAkqtfeBi6 

 

Mer om innhold i møtet og innspill  

I møtet vil kommunene presentere grunnlaget for skjøtselsplanen og foreløpige 

forslag til mål og tiltak i planen og svare på spørsmål. Kommunene inviterer 

grunneiere og lag og foreninger til å komme med skriftlige innspill til 

skjøtselsplanen før vi utarbeider høringsforslag. Hensikten med dette møtet er 
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derfor å orientere om det faglige grunnlaget og prosessen framover, slik at det 

blir lettere for deltakerne å sende skriftlige innspill. Dersom du ikke kan delta på 

møtet, kan du likevel sende skriftlige innspill.  

 

Frist for innsending av skriftlig innspill: Søndag 14.03.2021.  

Innspill sendes til post@as.kommune.no og merkes med sak nr. 21/00618. 

 

Videre framdrift i planarbeidet 

Kommunene vil også invitere grunneiere, lag og foreninger og enkeltpersoner til 

å gi innspill når forslag til skjøtselsplan sendes på høring våren 2021. 

Kommunene håper å legge fram skjøtselsplanen til 2. gangs politisk behandling 

høsten 2021.  

 

Faglig grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplanen 

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag engasjerte kommunene 

BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om 

skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om 

Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et 

forslag til skjøtselsplan. Disse rapportene i tillegg til annen relevant info finner du 

på Ås kommunes hjemmesider:  

https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-

vaatmarksomraade.6368715-439511.html  

 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss:  

Ås kommune: Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no  

Nordre Follo kommune: Ane Tingstad Grav 

Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Ellen Grepperud Siri Gilbert 

Enhetsleder miljørådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 
 

Mottakere: 

Follo skogeierområde, v/ Ole Egge 

Miljøagentene i Ås 

Akershus Natur og ungdom 

Naturvernforbundet i Ås 

Naturvernstudentene NMBU 

Norges jeger- og fiskerforbund Ås, Camilla Jacobsen Eng 
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Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus 

Ås grunneierlag, Espen Sævik 

Ås turlag 

Norsk entomologisk forening Oslo og Akershus, Lars Ove Hansen 

Norsk Botanisk forening – Østlandsavdelingen 

Norsk zoologisk forening – Oslo og Akershus 

Martin Stormoen 

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

Oslofjordens Friluftsråd, Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD 

Ås historielag , Solfallsveien 20 A 

c/o Arne Hågensen, 1435 ÅS 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AKERSHUS, c/o Oslo og Omland Friluftsråd 

Storgata 28A, 0184 OSLO 

Ås Landbrukslag , 1433 ÅS 

FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND, Postboks 158, 1401 SKI 

FOLLO GEOLOGIFORENING, Haugerudveien 23, 1434 ÅS 

FOLLO SKOGEIERLAG, Viken Skog SA Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

NORDBY 1 SPEIDERGRUPPE AV NORGES SPEIDERFORBUND, Postboks 587, 1401 

SKI 

1. ÅS SPEIDERGRUPPE, v/ Inger Sundheim Fløistad Ekornveien 17, 1430 ÅS 

 

Kopi: 

Kommunalteknikk, Postboks 195, 1431 ÅS 


