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Invitasjon til åpent møte om kartlegging og verdivurdering av
friluftsområder i Ås kommune
Som et ledd i kommunens arbeid med friluftsliv skal kommunens friluftsområder kartlegges
og verdsettes. I oktober inviteres lag og foreninger, grunneiere og friluftsinteresserte til
medvirkningsmøter. Kommunen ønsker innspill og kunnskap om friluftsområder i Ås:
Avgrensning av områder, hva karakteriserer områdene og verdivurdering ut fra ulike kriterier.
På det første medvirkningsmøtet vil vi ha fokus på sørlige del av Ås kommune, dvs. Ås vest
og Kroer. På det andre møtet vil vi fokusere på Ås nord (Nordby). Ås sentralområde ble
kartlagt i 2017 og vil derfor ikke være tema for høstens medvirkningsmøter (se info om
resultater under).
Medvirkningsmøter:
Ås sør: Tirs. 16. oktober kl. 18-20, Ås kulturhus, Store sal i 2. etg.
Ås nord: Tirs. 23. oktober kl. 18-20, Solberg skole i auditoriet/vestibylen
Bakgrunn og metode:
Arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder er et samarbeid med Akershus
fylkeskommune, og et viktig tiltak for å nå mål i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Målet
er at flest mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen
2018.
Resultatet av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder er et kartlag i den
nasjonale kartbasen Naturbase som viser lokalisering av viktige friluftsområder, og kvaliteter
ved disse. Det understrekes at dette ikke er juridisk bindende eller båndlegger områder.
Kartlegging og verdsetting av områder som er viktige for friluftsliv vil imidlertid gi kommuner
et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftslivsinteressene i planprosesser og mulighet til
å unngå bit-for-bit-utbygging og fragmentering.
Kartleggingen vil foregå i regi av kommunen, og vi er avhengig av innspill og deltagelse fra
innbyggere som har god lokalkunnskap om friluftslivet i kommunen.
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
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Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Kartleggingsarbeidet følger en fastsatt metodikk i Miljødirektoratet sin veileder M98-2013
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». Du kan lese mer om Akershus
fylkeskommunes satsing og Miljødirektoratets metodikk her:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-ogfrivillighet/friluftsliv/friluftslivsprosjekter/?article_id=201999
http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Kartlegging-og-verdisetting-/

Program for medvirkningsmøtet (samme opplegg på begge møtene):






Velkommen og presentasjon
Informasjon om opplegg for arbeidet med kartlegging og verdsetting av
friluftsområder i Ås kommune
Informasjon om arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder og
metodikk v/ Akershus fylkeskommune
Inndeling i arbeidsgrupper
Gruppene får utdelt kart over ulike områder i den aktuelle delen av kommunen og gir
sine innspill til og beskrivelse av områder som har verdi for friluftsliv. Arbeidsgruppa i
Ås kommune veileder underveis.

På grunn av planlegging og servering ønsker vi påmelding til møtet innen 11. oktober
til siri.gilbert@as.kommune.no
Dersom du eller din organisasjon ikke har anledning til å delta på møtet, men har innspill til
arbeidet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Siri Gilbert, siri.gilbert@as.kommune.no , tel.
64 96 20 77.
Gjennomført pilot-kartlegging i Ås sentralområde
Våren 2017 ble det gjennomført et pilotprosjekt med kartlegging av Ås sentrumsområde. Du
finner mer informasjon og resultater nederst på denne nettsiden. Kartleggingen av Ås
sentrumsområde er ferdigstilt, og vi vil på de to medvirkningsmøtene i høst ha fokus på
friluftsområder i kommunen utenfor Ås sentrum.

Med hilsen

Ellen Grepperud
leder for plan og utvikling

Siri Gilbert
miljørådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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