
Informasjonsmøte om 
skjøtselsplan for Slorene

våtmarksområde

24.06.2021 kl. 18.00-19.30

Presentasjon ved Nordre Follo 
og Ås kommuner



Formål med møtet 
og gjennomføring

Gi god informasjon om prosess og 
innhold i skjøtselsplanen slik at de som 
ønsker kan gi skriftlige innspill i 
høringsperioden.

Gjennomføring:

• Still evt. spørsmål underveis i chatten

• Mulighet til å stille spørsmål etter presentasjonen 
– i chatten eller rekk opp hånda



Agenda

1. Presentasjon av  
utkast til 
skjøtselsplan

2. Spørsmålsrunde

3. Praktisk info om 
høringen



Prosess med 
skjøtselsplanen

• Har innhentet faglig grunnlag fra eksterne

• Informasjonsmøte

• Fikk inn mange skriftlige innspill - vurdert

• Forslag til skjøtselsplan har blitt behandlet i 
politiske hovedutvalg i begge kommunene 

• Høringsperiode 9 uker

• Behandling av høringsinnspill – utarbeider 
endelig plan

• 2. gangs behandling og endelig vedtak av 
plan i hver kommune i oktober/november



Verneformål: Delta- og 
våtmarksområde med rikt 
fugleliv. 



Plankart, reguleringsplan for Slorene våtmarksområde

Vedtatt 2004



Verdier i området

Vegetasjon/Naturtyper: 
• Utvalgt naturtype: Slåttemark
• Våtmarksvegetasjon og fuktenger i 

elvedeltaet, med gradienter i både 
fuktighet og åpenhet fra åpent 
vannspeil til tett fastmarksskog

• Barskog, flommarksskog, rik 
sumpskog, fukteng og sumpvegetasjon

Fugl: 
• Spesielt vann- og våtmarksfugl. 
• Raste- og hekkeområde.
• 151 arter er observert fra 2012 og 

framover. 36 rødlista arter.

Kulturminner:
• Fredrikhaldske kongevei
• Pilegrimsleden
• Steinhvelvsbroa (utenfor planområdet)

Flommarksskog ved Rigeneset. 
Foto: BioFokus

Steinhvelvsbroa over Dalsbekken. 
Foto: Ås kommune



Sentrale 
problemstillinger

• Gjengroing Slora: Sedimentering og eutrofiering
• Mindre og færre oversvømmelser av Slora
• Flomsituasjon – Steinhvelvsbrua og Dalsbekken-

utenfor planområdet
• Vannstandsregulering Gjersjøen -

drikkevannskilde
• Tilrettelegging for ferdsel/friluftsliv
• Gjennomføring av 

skjøtselstiltak

Foto t.h. viser Slorene fotografert 2002, mens bildet t.v. 
viser samme utsnitt fotografert 2020, og vi ser 
gjengroingen. Fotograferingssted fra bro på gamle E6. Foto: 
NIBIO



Innspill så langt
Sentrale temaer i innspillene:
• Gjenopprette slåttemarka
• Gjenåpne og vedlikeholde 

kanalene 
• Gjengroing – ønskelig med en 

buffersone
• Steinhvelvsbrua
• Vannstand i Gjersjøen, Gjersjøelva 

og Slorene
• Gjersjøen som drikkevannskilde og 

beiting
• Tursti og utkikkspunkt
• Ferdselsrestriksjoner og 

tilrettelegging for friluftsliv
• Skjøtselstiltak og finansiering 
• Parkering

Se vurdering av innspillene i vedlegg 
til saksfremlegget i sak nr. 12/21 som 
du finner her.

Utsikt over Slorene fra Gjersjøveien i Nordre Follo 
kommune. Foto: BioFokus

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-naering-og-miljoe-25-05-2021.350480.MD1I815809ob166.pts.html


Mål og tiltak 

Hovedmål for hele området:

Reguleringens målsetning er å ivareta et kulturbetinget 
våtmarksdelta med tilhørende skogområder i et aktivt 
elvedelta med intakte hydrologiske og geologiske 
prosesser. Det legges vekt på å bevare og utvikle 
tilhørende naturtyper, og områdets funksjon som 
leveområde for et rikt artsmangfold av naturlig 
forekommende planter og dyr.

Der reguleringsbestemmelsene tillater det, tilrettelegges 
området skånsomt for friluftsliv, uten at det går på 
bekostning av naturverdiene. Informasjonsskilt, merkede 
stier og tilrettelagte utkikkspunkter bidrar til å øke 
interessen for og kunnskapen om naturmangfold i 
området.



Skjøtselssoner

Kilde: BioFokus 2018



Sone 1: Slåttevåtengen

Mål

Opprettholde kulturlandskapet 
med åpne fuktenger og 
våtenger. For å gjenskape og 
utvikle slåtteengvegetasjonen 
skal det etableres en 
slåttebasert skjøtsel. Det skal 
ikke være skog- og krattpreg i 
denne sonen. Våtmarken har 
økt frekvens og omfang av 
oversvømmelser. Dalsbekken 
skal opprettholdes som en bekk 
med minimum 5 meter 
kantsone med tre- og busksjikt.

Tiltak
• Restaureringsfase i 3 år:

– Ta ned trær
– Bråtebrann
– To slåtter årlig

• Skjøtselsfase:
– Kutting av rotskudd
– Slått på sensommeren



Sone 2: Mosaikk 
våteng/flommarksskog

Mål

Gjenskape et mer åpent 
landskap, der eldre, større 
osper får stå. Økt frekvens og 
omfang av oversvømmelser i 
våtmarken.

Tiltak

Som i sone 1, men med fokus 
på restaureringsfasen:

• Gjennomløpene i vollen 
åpnes opp, sees i 
sammenheng med sone 1.

• Borealt løv, ung svartor og 
noe vierkratt kan fjernes.

• Rydding av oppslag av 
busker og løvrenninger.

• Tiltak i sone 2 har lav 
prioritet forhold til tiltak i 
sone 1. Slått kan 
gjennomføres hvis 
ressurser.



Mål
• Naturskogstilstand og ingen 

aktiv skjøtsel. 

• Så lite inngrep som mulig for 
å opprettholde og utvikle et 
naturlig og urørt skogmiljø 
med naturlige prosesser. 

• Død ved og store trær skal 
ivaretas for å sikre naturlig 
biologisk mangfold.

Tiltak
• Det tillates å slå gras i en sone på 

3-4 meter inn mot Gjersjøveien i 
sone 1 og 3 fram til brua over 
Greverudbekken.

• Store kvistansamlinger som 
samler seg i utløpet av 
Greverudbekken kan fjernes for å 
unngå oppstuving av vann.

• Store stokker som har 
bremsende/oppsamlende effekt 
ved normal vannføring kan legges 
til side, men ikke fjernes fra 
området.

Sone 3: Sump- og flommarksskog



Sone 4: Bar- og 
blandingsskoger på fastmark 

Mål
• Opprettholde og utvikle 

naturlig bar- og blandingsskog 
styrt av naturlige prosesser.

• Buffer mot våtmarken.

• Området skal bli fritt for 
hageavfall og fremmede arter.

• Ferdsel er kanalisert for å 
ivareta vegetasjonen, og det 
etableres noen utsiktspunkter 
for fugletitting.

Tiltak

• I utgangspunktet ingen skjøtsel.

• Det tillates noe tynning av trær i 
sone 4 på nordsiden i en avstand 
på 3-4 meter fra plangrensen, 
mot tilgrensende boliger.

• Den gamle blåmerkede stien på 
sørsiden gås opp på nytt og 
skiltes. 

• Tillatt hogst på noen plasser for å 
skape utsiktspunkter for turgåere 
og fuglekikkere inn mot på 
Vinbergslora med etablering av 
enkle plattformer med infotavler.

• Rydding av stier og nedfallstrær 
som sperrer stier er tillatt.



Gjennomføring av planen

• Hva er de viktigste grepene? 

• Tiltak som går over flere soner



Hydrologi

– Åpne kanalene langs

– Vannstandsregulering



Tilrettelegging for 
friluftsliv Tiltak friluftsliv: 

1. Ferdselsregulering
2. Kanalisering av ferdsel
3. Informasjonstavler 
4. Informasjon på kommunens hjemmeside



Oppsummering av 
planlagt forvaltning og 

tiltak



Tiltak – forts.



Spørsmålsrunde



Innspill

• Frist for innsending av skriftlig innspill: 
8. august 

• All informasjon om skjøtselsplanen 
finnes på Ås kommunes høringsside

• Send innspill i høringsklienten

• Evt. send til post@as.kommune.no og 
merkes med sak nr. 21/01888.

Takk for deltakelsen på møtet!

https://www.as.kommune.no/skjoetselsplan-for-slorene-vaatmarksomraade-hoering.6368715-439511.html
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=3021&languageCode=nb
mailto:post@as.kommune.no

