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Forord
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Sammendrag
Folloområdet er et av landets mest pressede områder med hensyn til utbygging og samferdsel.
Samtidig har det blitt et nasjonalt politisk mål at alle skal ha muligheter til å drive med
friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og
naturen for øvrig. Derfor er forslaget om Follomarka et særdeles viktig innspill for å bevare
verdifulle natur-, frilufts- og kulturområder i kommunen.

Markagrensa som Bærekraftig Follo har foreslått, dekker de fleste biologisk viktige områdene
og inneholder store områder med muligheter for friluftsliv. Det viktigste innspillet vi har i den
forbindelse er at kulturlandskapet også bør inngå i Follomarka.
I 2008 ble ”Markaloven” for Oslomarka vedtatt i Stortinget. Den skal sikre Markagrensen og
kvalitetene innenfor marka i et langsiktig perspektiv. For å sikre verdiene som et LNFområde, er det blant annet opprettet et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor
markagrensene. Bærekraftig Follo mener at Follomarka bør inngå som en naturlig del av
denne loven, siden de grenser opp mot hverandre og har nærmest identiske intensjoner. Da vil
det være mulig å redde verdifulle biologiske naturtyper, rødlistede arter, historiske fornminner
og ikke minst gi barn og voksne muligheten til å drive friluftsliv og idrett de neste 100-200 år.
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Innledning
Det vil ofte eksistere konkurrerende og uforenelige interesser om arealforvaltning av
økonomisk interessante friluftsareal. Partene i slike interessekonflikter består eksempelvis av
økonomiske/næringsinteresser på den ene siden, og de som taler naturens sak på den andre
siden. En slik arealbrukskonflikt vil eskalere med økt befolkningstetthet, slik tilfellet er i og
omkring byer og tettsteder.
Kommunene i Follo var derfor positive da arbeid for en markagrense, nevnt allerede i SoriaMoria erklæringen, ble påbegynt i en pressemelding fra Statsministerens kontor 27. juni 2006
[1]; «Regjeringen vil: ... innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker.»
Parallelt med dette ble det arbeidet med en ny lov om naturmangfold som supplement til
markaloven. I tillegg til dette har regjeringen med stortingsmeldingen ”Leve med
kulturminner” utpekt 2009 til å være kulturminneår [2]. Norges kulturvernforbund har fått
ansvar for å organisere Kulturminneåret 2009 på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD)
og Kultur- og kirkedepartementet. Det er i dette politiske klimaet Bærekraftig Follo har
fremsatt et forslag til en permanent grensesetting for Follomarka.
Praksis i dag:
Markaområdene rundt tettsteder blir i dag regulert som LNF-områder i arealdelen av
kommuneplaner. Det finnes for eksempel kommunedelplaner for markaområder for Bodø,
Molde, Trondheim, Bergen og Kristiansand, for å nevne noen. Markagrensen rundt Oslo ble
fastsatt av MD i 1976, og har siden vært i arealplaner i dette området. Det har siden denne
grensen ble bestemt i 1976, eksistert et generelt forbud mot bygging innenfor marka. Det
foreligger likevel utbyggingsplaner. Enkelte ser det slik at disse ”urørte” arealene er
potensielle tomter for utbygging. Dette gjelder utbygging til boligformål, fritidseiendommer,
arenaer for praktisering av diverse sport og potensiale for uttak av naturressurser. Siden
markaområdene i dag er regulert som LNF områder i kommuneplanene, åpner imidlertid Plan
og bygningsloven for å dispensere fra reguleringsplanen, med hjemmel i Pbl § 7 [3]. I tillegg
hjemler samme lov mulighet for spredt bebyggelse til bolig og/eller fritidsbebyggelse, jamfør
§ 20-4 andre ledd, bokstav c.
Arealforvaltningen av markagrensa rundt Oslo kompliseres av at marka strekker seg over 5
fylker og 15 kommuner. Prognoser for Oslo-regionen viser en generell befolkningsvekst.
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Follo-regionen viser til konkrete prognoser om 12,000 nye boliger innen 2025, med en reserve
på ytterligere 4,000. En lovfestet markagrense vil tvinge arealplanleggere til å sørge for at
denne befolkningsveksten skjer ved fortetting i eksisterende byggeområder fremfor
nyutbygging i grønne områder.

Oppdragsgiver Bærekraftig Follo er et samarbeidsforum og består av representanter fra
frivillige organisasjoner i Follo kommunene, som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i
Follo. Dette samarbeidet bidrar til å styrke gjennomslagskraften som organisasjonen har i
møte med kommune og statlige instanser.

Avgrensning av oppgaven:

Follo-regionen består av 6 kommuner: Frogn, Vestby, Ås, Ski, Oppegård, og Nesodden. Disse
kommunene har slått fast i deres planer for samordnet kommuneplanrullering at de skal
arbeide parallelt for å nå felles mål om sammenhengende grøntarealer. Til tross for at dette er
et arbeid som pågår på tvers av kommunegrenser, har vi vurdert det som hensiktsmessig å
avgrense oppgaven vår til kun å inkludere Ås kommune og tilgrensende randsoner der hvor
interessante grøntarealer er knyttet på begge sider av kommunegrensen.

Oppgaven vil ta for seg en kritisk vurdering av grensene som Bærekraftig Follo har foreslått
som grense for ”Follomarka”, sett i lys av interesser knyttet til biologisk mangfold, natur- og
friluftslivsinteresser, samt kulturlandskap, kulturminner og fornminner.
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Områdebeskrivelse
Ås kommune ligger på østsiden av Oslofjorden og dekkes av landskapsregionene Oslofjorden
og Leirskogbygdene på Østlandet. Foruten landskapet rundt Bunnefjorden, kjennetegnes
topografien av et generelt svakt bølgende landskap som hovedsakelig veksler mellom
oppdyrkede områder og skogkledde koller. Innsjøen Årungen er en av kommunens mest
markante landskapselementer og ligger som en forsenkning vest for kommunesenteret [4].

Få områder i landet har bedre vilkår for jordbruk enn Follo-regionen, som hovedsakelig ligger
under marin grense og har betydelige havbunns- og brerandavsetninger. Sammen med et mildt
klima og kalkholdig grunnvann, gir det god grobunn for artsrike naturtyper som edelløvskog
med alm, lind, ask, lønn og svartor (se vedlegg 1) [5]. Dette kjennetegner overgangssonen
mellom løvskogene i sør og barskogene i nord. De varmekjære vegetasjonstypene har derimot
for en stor del måttet vike plassen for ensartet barskog og oppdyrkede arealer, som et resultat
av intensivt skogbruk og jordbruk. De finnes nå bare som oppstykkede pletter spredt i
kommunen.

Det spesielt gode jordsmonnet har vært av stor betydning helt siden den første bosettingen og
frem til i dag, med det resultat at det knapt finnes urørte områder igjen i kommunen. De siste
tiårene har kornproduksjon blitt den dominerende produksjonen, med det resultat at
kulturbærere som hagemark og beiter etter husdyrhold etter hvert gror igjen [4].
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Metode og materiale
Fremgangsmåte
Vår oppdragsgiver har vært Bærekraftig Follo, ved Wendy Fjellstad. Det har vært
grunnleggende for oppgaven å gjøre seg kjent med deres hjemmesider, innspill og uttalelser i
forbindelse med Follomarka. Kommunikasjonen med oppdragsgiver har foregått i form av
mail og møter. Denne veiledningen har vært retningsgivende for oppgaven. Vi fikk i tillegg
møte Michael Angeloff, Skog og landskap, som ga oss innspill og synspunkter på grunnlaget
og formålet med grensesettingen av marka. Kontakten med kommunen, gjennom plan og
utviklingssjef Ellen Grepperud, har vært gjennom mail og møte. Formålet med møtet var å få
svar på hvilke synspunkter kommunen har på grensene og kriteriene for Follomarka, samtidig
som det var viktig å få rede på kommunens planer når det gjelder arealbruken av områdene i
marka. Vi forberedte møte med spørsmål som skulle redegjøre for synspunkter på forslaget
om Follomarka og avgrensningen av denne, i tillegg til spørsmål som var rettet mot
forvaltning av kulturminner og deres synspunkt når det gjelder utbygging av jordbruksarealer
inneholdende kulturlandskapsområder. Vi har også vært i kontakt med Oppegård kommune
for å få noen av deres innspill på kriterier for avgrensning av Follomarka.

Nasjonale føringer for friluftsliv, biologisk mangfold og kulturminner, i form av
stortingsmeldinger og håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), har vært viktig
for utarbeidelsen av forslag til kriterier for avgrensning av Follomarka. Kommuneplanen for
Ås 2007–2019 med kommunedelplaner har gitt noe informasjon om kommunen sine planer
når det gjelder arealbruken av områdene innenfor forslaget til Follomarka [6]. Disse har vi
fått tilsendt av kommunen. Rapport om biologisk mangfold i Ås kommune av Harald Bratli
har vært grunnlagsmateriale for registreringer av biologisk mangfold. Rapporten
”Kulturlandskap i Follo, registrering og verdivurdering” ligger til grunn for oversikten over
kulturlandskap og kulturminner.

Valg av kartbruk har vært variert, da vi har sett det som viktig å samordne flere ulike kart for
å inkludere flere temaer og områder i grensesettingen av Follomarka. Vi har oppsøkt de som
har utgitt aktuelle kart og fått tilsendt flere av disse. Vi har brukt kart fra arealdelen av
kommuneplanen, ”Naturbasen” med artskart, ”Turskatter i Ås”, utgitt av Ås IL, ”Follokartet”, turplanleggingskart for Follo-kommunene, ”Follokartet” og Bærekraftig Follo sitt kart
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over forslag til grenser for Follomarka. Google Earth har blitt benyttet, selv om
satellittbildene har vært mindre gode innenfor Ås kommune.

Når det gjelder lovgrunnlaget for oppgaven kan det nevnes Lov av 19. juni 1970 om naturvern
[7] som har som formål å verne naturen som nasjonal verdi. Den er også et virkemiddel for å
ta vare på det biologiske mangfoldet. Formålet med Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 er å
verne naturgrunnlaget til friluftslivet, samtidig som man sikrer allmennheten en rett til blant
annet å ferdes og oppholde seg i naturen, men på en måte så man bevarer muligheten for
friluftslivsaktiviteter som fremmer god helse og trivsel, i tillegg til at det er miljøvennlig. Lov
av 9. juni 1978 om kulturminner har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både
som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning [8].
Riksantikvaren er blant de som har ansvar og myndighet innenfor dette lovverket. Plan og
bygningsloven av juni 1985 er lovgrunnlaget for forvaltning av sentrumsnære friluftsarealer.
Loven definerer arealer i kommuneplanens arealdel ut i fra områdenes bruksformål, jamfør
Pbl § 20-4. Her skilles det mellom byggeområder, områder for landbruk, natur og friluftsliv
(LNF), områder for råstoffutvinning og infrastruktur. Markaområdene rundt tettstedene blir i
dag regulert som LNF områder i arealdelen av kommuneplanen. Plan og bygningsloven åpner
imidlertid for at det i disse LNF områdene er mulig å dispensere fra reguleringsplanen, med
hjemmel i Pbl § 7. I tillegg hjemler samme lov at det kan være spredt bebyggelse til bolig
og/eller fritidsbebyggelse, jamfør §20-4 andre ledd, bokstav c [3].
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Kriterier for Follomarka
Å systematisere kriterier for avgrensning av Follomarka er viktig blant annet for å få en felles
forståelse for hvilke verdier marka skal inneholde og dermed for å unngå at naturgrunnlaget
forringes og verdifulle områder bygges ut. Kartlegging av blant annet friluftsliv, biologisk
mangfold og kulturlandskap med kulturminner og fornminner bekrefter at Ås og tilliggende
kommuner fortsatt har områder med lokale, regionale og nasjonale verdier. Follomarka bør
dermed, som kriterier, inneholde både friluftsverdier, et rikt biologisk mangfold og
kulturlandskap med kulturminner og fornminner. Formålet med markaområder kan man si er
å sikre disse kvalitetene.

Hva er friluftsliv?
Friluftsliv kan sees som del av en diskurs, så meningsinnholdet kan variere ut fra hvilket
perspektiv man har. Hva hver og en forstår med friluftsliv er dermed svært individuelt. Den
offentlige definisjonen på friluftsliv er imidlertid ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse” [9]. Man kan forstå friluftsliv som ferdsel
ute i naturen som ikke er konkurransepreget og ikke innebærer motorisert ferdsel, men hvor
naturopplevelsen derimot er i fokus. I en avgrensning av områder for friluftsliv kan det deles
inn i:
– Kulturlandskap
– Utfartsområder
– Lek– og rekreasjonsområder
– Naturterreng
– Grønnkorridorer
– Strandsoner
– Særlige kvalitetsområder, eksempelvis inngrepsfrie områder
– Andre friluftsområder
– Store friluftsområder uten tilrettelegging
– Store friluftsområder med tilrettelegging
[10, 11]
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Hva er et kulturlandskap?
”Kulturlandskapet er alt landskap som er påvirket av mennesker. I forhold til begrepet
landskap fokuserer begrepet kulturlandskap mer på menneskets påvirkning” [12].
Kulturlandskapet kan dermed fortelle oss noe om hvordan landbruket ble drevet før i tiden,
samtidig som det er en viktig faktor for bevaring av det biologiske mangfoldet eksempelvis i
en slåtteeng.

Hva er et kulturminne/fornminne?
”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til” (Lov om
kulturminner § 2). Et fornminne er definert som et kulturminne eldre enn 1537, og er dermed
automatisk fredet etter Lov om kulturminner § 4. Et typisk fornminne kan være en gravhaug,
skålgroper eller gamle boplasser [13]. Ås kommune er en av landets mest fornminnerike
kommuner med tallrike funn fra den eldste steinalder og fram til middelalderen [14].
Kulturminner/fornminner er dermed historisk viktige områder eller gjenstander som er av
betydning for vår historie og identitet. Mange viktige hendelser er blitt forklart ved
arkeologiske funn av fornminner og ved å se på hvordan kulturlandskapet vårt ser ut.
Folloregionen har et stort antall fornminner, både av nasjonal og lokal verdi (se vedlegg 2).
De fleste kulturminnene fra kulturlandskapet er knyttet opp mot kirkestedene fra
middelalderen og handelsveier som gikk gjennom området.

Hva er biologisk mangfold?
Ifølge Riokonvensjonen av 1992 er biologisk mangfold definert som ”variabiliteten hos
levende organismer av alt opphav. . . og de økologiske komplekser som de er en del av; dette
omfatter mangfold innenfor artene, på artsnivå og økosystemnivå” [15].

Et likhetstrekk mellom friluftsliv, biologisk mangfold og kulturlandskap er at de alle har en
opplevelsesverdi. Verdiene tilknyttet disse overlapper, men man kan si at alle beriker
friluftslivsområdene. Friluftsliv kan man dermed se på som en fellesbetegnelse, mens
biologisk mangfold kan man avgrense fordi det ofte er spesifikt kartlagt, der mange lokaliteter
ligger isolert og har strenge kriterier. På lang sikt har kulturlandskapet en visuell verdi og en
opplevelsesverdi. Kulturminner har opplevelsesverdi blant annet ved at man kan se det
historiske i det åpne landskapet. Kulturminner inngår som en del av samfunnets kollektive
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hukommelse og kan bidra til kunnskap, fortellinger og opplevelser som kan ha betydning for
gruppers og det enkelte menneskets tilhørighet, selvforståelse, selvutvikling og trivsel [16].

Man bør unngå å sette natur– og kulturminne og friluftslivsinteressene opp mot hverandre når
man for eksempel skal velge areal for utbygging. Kartlegging, verdivurdering og planlegging
av marka må sees i forhold til alle kategoriene [9]. Det må altså forekomme en helhetlig
arealplanlegging.
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Kriterier for avgrensing av friluftsverdier
Kriterier for avgrensing av friluftsverdier kan være:
– Større sammenhengende områder
– Korridorer mellom de sammenhengende områdene
– Korridorer fra bebyggelsen og ut i marka
– Variasjon
– Tilgjengelighet
– Særegne kvaliteter
– Funksjon og bruk
– Soner

I tillegg er det kriterier for avgrensing av kulturlandskap og fornminner: [17]
– Historisk og kulturhistorisk verdi
– Gamle funn er automatisk fredet (Lov om kulturminner § 4)
– Bruken av områdene, slik at en kan få formidlet kunnskap om de ulike historiske hendelsene
– Opplevelsesverdi, kunnskapsverdi og bruksverdi
– Representativitet
– Sammenheng/miljø
– Autentisitet
– Fysisk tilstand
– Arkitektonisk/kunstnerisk tilstand
– Identitet/symbol
– Økonomi/bruk
– Økologi

Hva slags type kulturminne eller kulturmiljø det er snakk om, avgjør hvilke av de ovennevnte
kriterier det blir lagt mest vekt på [16].

Sammenhengende områder og korridorer mellom de sammenhengende
områdene
En del av Ås er pressområder. Hvis marka skal være sammenhengende om 100 år, må ikke
Follomarka deles opp i små isolerte områder. Et viktig kriterium for avgrensning av
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Follomarka er å sikre de store sammenhengende områdene og korridorene mellom disse
sammenhengende områdene. Man må sikre sammenhenger og korridorer fra der befolkningen
bor og ut til marka. For å få sammenhengende områder bør man i tillegg til å inkludere
særegne kvaliteter også ta med vanlig skogområder, som kan være med på å flette områdene
sammen. Hvis man ikke har et slikt perspektiv, så kan man komme til å utelukke store deler
av kartet og dermed viktige naturverdier. Stortingsmeldingen om friluftsliv legger fram at det
må foregå et samarbeid på tvers av kommunene hvor målet er å se ulike naturområder og
verdier i en sammenheng [9]. Kommuneplanen til Ås legger fram at det er viktig å ha et
Folloperspektiv og at det legges til rette for sammenhengende turmuligheter både sommer og
vinter i hele Follo [6].

Størrelse
Størrelse må være et kriterium for avgrensning av friluftsområder, blant annet fordi
sammenhengende områder av en viss størrelse verdsettes svært høyt av befolkningen. Disse
områdene blir mye brukt, fordi det byr på mange opplevelseskvaliteter og variasjon [10]. Det
er sammenheng mellom størrelsen på et område og dens verdi, når det gjelder
naturopplevelse. Regjeringen uttrykker at sammenhengende naturområder av en viss størrelse
er en forutsetning for å drive tradisjonelle friluftslivsaktiviteter [9]. I høringsutkastet i
forbindelse med grensesetting for Oslomarka, blir det lagt fram at loven ikke skal utelukke at
områder som har tilsvarende kvalitet og som ligger i naturlig sammenheng med dagens
markaområde, kan tas med i marka. Områdene må være nærliggende, men ikke nødvendigvis
tilgrensende [18].

Ved å innlemme Follomarka sammen med Oslomarka kan et større sammenhengende område
i større grad sikres. Et område sin utstrekning er også et av verdsettingskriteriene til DN [11].
Ved å avgrense et område med en viss størrelse kan man i tillegg blant annet se for seg, at det
er enklere å sikre seg mot støy, slitasje og visuelle tiltak [9].

Variasjon
Kriterier for avgrensning av friluftsområder må man kunne si er å sikre områder som
inneholder store variasjoner [9]. Boligområder, skoler og barnehager bør ha tilgang til
områder med kvaliteter som opplevelse av fred og ro og variasjoner innenfor friluftsliv,
biologisk mangfold og kulturlandskap. Dette innebærer å ta vare på blant annet stier,
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grønnkorridorer, ulike landskapstyper og naturtyper, badeplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt,
områder med kulturminner og andre verdifulle arealer [9]. For å oppnå målet om at alle skal
ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det viktig å ivareta et slikt
bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter, som dermed gir befolkningen mulighet
til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og etter egne ønsker. Grønn plakat eller Grønn
plan bør legges til grunn for utforming av friluftsområder, [10], fordi prinsipper for
grøntstrukturer blant annet er at det skal være sammenhengende områder med variert innhold,
som dermed tilfredsstiller forskjellige behov. De varierte og sammenhengende områdene skal
lokaliseres fra nærliggende markaområder og inn til sentrum der befolkningen bor [9]. Når det
gjelder innholdet i disse grønne arealene, er det viktig at det inneholder variasjon hvor man
både har et stort tilrettelagt område som egner seg for lek og et stort område som ikke
nødvendigvis er tilrettelagt, men hvor man kan få oppleve fred og ro. Det bør også vektlegges
områder som er artsrikt og uforutsigbart [10].

Tilgjengelighet
Et viktig kriterium for avgrensning av Follomarka, er at områdene er tilgjengelige. Ås
kommune mener også at viktige kriterier for avgrensning av friluftsområder er
tilgjengeligheten til områdene og i områdene, samt nærheten til boligområder [19].
Tilrettelegging for økt tilgjengelighet til verdifulle områder, bør videre gjennomføres etter
miljøvennlige prinsipper og med lokal forankring. Det vil si at tilretteleggingen bør være
avgrenset og tilpasset naturen slik at man unngår minst mulig fysisk tilrettelegging i framtiden
[9, 20]. Tilrettelagte områder kan øke tilgjengeligheten til et friluftsområde, og kan dermed
gjøre området mer egnet for friluftsliv. Boligområder, skoler og barnehager bør ha tilgang til
tilgjengelige friluftsområder, presiserer St.mld 39 [9]. Det er områder som innebærer det
enkle og naturvennlige friluftslivet, som da blir vektlagt. Dette er sammenhengende
naturpregede områder i utmarka som er lett tilgjengelige i nærheten av tettstedene og byene
[21]. Undersøkelser viser at grensen for hvor langt folk vil gå eller sykle for å komme til et
grøntområde er i gjennomsnitt ca. 10 min. I praksis betyr dette maks 400 m for barn og eldre
[22]. Det er derfor viktig at arealer til lek og rekreasjon i byer og tettsteder er tilknyttet
områder der folk bor, går i barnehage, skole og arbeider [23]. Det bør være et prinsipp om
soneinndeling ut fra grad av tilrettelegging, påpekes det i St.mld. 39. Marka bør avgrenses og
deles inn i flere soner som blir forvaltet på forskjellig måter. Det er behov for sikring av
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områder som enten er eller vil bli mye brukt, er sårbare, eller har kvaliteter eller funksjoner
som krever særlig tilrettelegging [9].

Storting og Regjering understreker at områder som ligger langt fra tekniske inngrep, altså
inngrepsfrie områder, har stor verdi, eksempelvis eventyrskogen. Et kriterium for at de
inngrepsfrie skogområdene har stor verdi for friluftsliv, er i tillegg at de også vil finnes i
fremtiden. Kvaliteter som intakt natur og fred og ro må derfor sikres. Skogområder som ikke
er inngrepsfrie, men som er tilgjengelige og tilrettelagt, er derimot også viktige for friluftsliv.
Man bør også sikre at et mangfold av naturområder med forskjellige kvaliteter og ulik grad av
tilrettelegging er tilgjengelig for forskjellig former for friluftsliv i framtida [9]. Hvilke
kunnskapsverdier og symbolverdier som befinner seg i et område er et av
verdsettingskriteriene til DN [11]. Ås kommune mener at viktige kriterier for avgrensning av
friluftsområder har vært natur– og kulturkvalitetene i områdene [19].

Funksjon og bruk
Oppegård kommune opplyser derimot om at det i større grad er snakk om å ta hensyn til
funksjoner, enn å avgrense områder. Det handler om å føre en utbyggingspolitikk som ikke
hindrer eller stenger igjen ferdselsårer ut til friluftsområder, som marka og strandsonen.
Grønnstruktur er en viktig funksjon blir det uttalt, siden denne både skal ivareta
naturvernhensyn og folks behov for rekreasjon [24]. Funksjonen området har er også et av
verdsettingskriteriene til DN [11]. Kriterier for avgrensning av friluftsområdene kan også
være egnethet for friluftsliv i form av nåværende og potensiell bruk. Hvis man ser i forhold til
benyttelse blir nærområdene sett på som de viktigste friluftsområdene. Randsonen mot
tettstedene er de mest brukte friluftsområdene, mens marka brukes ofte til lengre turer [9].
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Kriterier for avgrensning av biologisk mangfold

Statlige sikrede områder/ verneområder som kriterier
I følge Direktoratet for naturforvaltning omfatter naturreservatene ”i hovedsak uberørt eller
tilnærmet uberørt natur, eller utgjør en spesiell naturtype…Et naturreservat kan totalfredes
eller fredes for bestemte formål. Restriksjonsnivået er både tilpasset verneformålet, og de
lokale forhold på stedet…Verneformen er den strengeste formen for vern etter
naturvernloven” [25].

Andre biologiske kriterier
”Rødlista er en oversikt over norske arter som står i fare for å dø ut i tiden som kommer.
3 886 arter har fått plass i rødlista. 1 988 av dem er vurdert ”truet”. Rødlista gir oss kunnskap
om hvor alvorlig situasjonen er for enkelte arter, og er derfor en viktig del av vårt grunnlag
når vi vurderer hvilke tiltak som skal settes i verk” [1]. Artsvern i form av plante- eller
dyrelivsfredning kan gjelde generelt for hele landet eller for bestemte områder [7]. Hensikten
er å beskytte enkeltarter eller artssamfunn som står i fare for å bli truet eller utryddet, for
eksempel gjennom plukking og innsamling.

Verdifulle naturtyper i Ås kommune
Når en snakker om verdifulle naturtyper i kommunen, er det som regel snakk om
edelløvskoger og dammer. Foruten disse naturtypene, er myrene og barskogen naturtyper som
normalt bør tas hensyn til. I tillegg er det rike kulturlandskapssjøer som er viktige å ta med i
betraktningen på grunn av rike artsforekomster.

Statusen for dammene i kommunen ser ut til å være relativt god, men de risikerer gjenfylling,
gjengroing og forurensing. Derfor er det viktig å holde oppsikt med utviklingen. Det ser ut til
at både stor og liten salamander og spissnutefrosk har gode levevilkår i kommunen, men
mange dammer er mangelfullt undersøkt og kan ha forekomster av rødlistearter [4, 26].
Skogene er ofte så påvirket av skogsdrift og myrene av grøfting og tilplanting at de knapt kan
klassifiseres til naturtypen. De barskogområdene som er avgrenset har stort sett vært gammel
skog og lågurtarter, med artsrik og frodig vegetasjon. Det er derfor svært viktig at disse
bevares. De få myrene som fortsatt er intakt, er veldig viktige og inneholder en lang rekke
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sjeldne arter. Åsmåsan og Tirudmåsan er de viktigste i kommunen og er fortsatt relativt
intakte myrøkosystemer. Det er sju svært viktige og velutviklede lokaliteter av rike
kulturlandskapssjøer i kommunen. Disse områdene er viktige for mange fugler, planter og
virvelløse dyr, og inneholder dessuten flere rødlistede arter [4].
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Resultat

Bærekraftig Follo sitt syn på avgrensning av Follomarka
Bærekraftig Follo har foreslått en omfattende avgrensning av Follomarka, på omkring
280km2, for å kunne sikre de viktigste områdene i Follo regionen. De ønsker å sikre de siste
sammenhengende natur- og friluftsområdene fra Mossemarka til Sørmarka [27]. Bærekraftig
Follo har kommet med forslag til Follomarkaområder; Svartskog, Nøstvedtmarka, Breivoll,
Nordbymarka, Eldor, Vardåsen, Finstadmarka, Årungen – Åsmåsan og Tirud – Kroer –
Glenne. Felles for mange av disse områdene er at det er store sammenhengende områder
inneholdende variasjoner som ulike naturverdier, kulturmiljøer, skogsmiljøer og
terrengformasjoner. Flere av områdene kan knyttes til naturområdene i nærliggende
kommuner og områdene blir mye brukt av befolkningen. Begrunnelsen for bruken kan være
tilgjengeligheten fordi områdene i flere tilfeller er tilrettelagt i form av kultur- og naturstier.
Helhetlig natur- og kulturlandskap hvor nærmiljøet har tilgjengelige naturområder, er viktig
for Bærekraftig Follo. De mener at en avgrensning av Follomarka skal sikre de viktigste
friluftsområdene for fremtiden samtidig som det sikrer det biologiske mangfoldet og
kulturminnene. Dette skal videre gi mulighet for fred og ro, som er høyt verdsatt i
befolkningen [5, 28]. Bærekraftig Follo sitt forslag til Follomarka er imidlertid dominert av
skogsområder og utmarksområder, av den grunn at de valgte å ikke inkludere
kulturlandskapsområder når de skulle trekke fram viktige naturområder i Follomarka. Av
valget mellom skog og jordbruksområder, valgte de derimot å prioritere skog som
fokusområder, samt områder som man anså som mye brukt av befolkningen. De vektla
dermed ferdsel i skog og mark og med det var det derfor ikke naturlig å innlemme
jordbruksområder [29]. Selv om det var et bevisst valg er Michael Angeloff, fra Skog og
Landskap, inneforstått med at dette er en mangel. Han mener at man mulig kan bruke andre
redskap for å ta vare på kulturlandskapet i området og derfor ikke naturlig innlemmes i en
Follomark. Grunneiere og myndigheter vet om lokaliseringen av kulturminnene, men
befolkningen vet på den andre siden ikke så mye om disse kulturminnene. Det er en
utfordring og en kommunikasjonsjobb å skulle skape kunnskap og interesse om kulturminner
[29].
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Bærekraftig Follo tok utgangspunkt i registreringene av biologisk mangfold når de utarbeidet
forslaget til avgrensning av Follomarka. Forslaget til Follomarka kan imidlertid ellers være
preget av subjektive og mangelfulle avgrensninger, sier Angeloff, men hvis ingen tør å
komme med innspill vil det heller ikke skje noe, hevder han. Follomarka er avgrenset som et
stort og omfattende område. Det å lage det stort kan være et grep for å skape diskusjon,
begrensingen av marka kan også være avgjørende for gjennomslag for en Follomark. Det er
imidlertid et spørsmål hvor nyansert man skal være i avgrensningen av marka, om man kun
skal se på de store linjene eller om man skal gå ned på detaljnivå. Uansett må forslaget om
Follomarka komme inn i demokratiske prosesser, hvis det skal få gjennomslag, påpeker
Angeloff [29].

Angeloff mener det er viktig å se marka i et større perspektiv i motsetning til bare å se på det i
hver enkelt kommunes perspektiv. Det er viktig å samordne med andre kommuner om hva
som skal være fokuset innenfor natur og friluftsliv til en hver tid. Man står sterkere om
kommunene står samlet og samarbeider om planer. Man bør derfor fokusere på
sammenhenger mellom kommuner, fordi muligheten for både å få en naturopplevelse i
nærområdet og inn i andre kommuner er avgjørende for kvaliteten ved et bosted [29].

Det er vanskeligere å få til sammenhengende områder i Ås i motsetning til i Oslo, blant annet
fordi det er mange lommer i Ås. Lokalitetene er mer spredt og man kan dermed se for seg at
det er utfordrende å sikre grøntkorridorer. Det er viktig å se verdifulle områder i et langsiktig
perspektiv og å ha forutsigbarhet i bevaring av områder [29]. For Bærekraftig Follo er det
viktig å vektlegge forutsigbarhet i kommuneplanleggingen [28]. Det er viktig at områder blir
bevart for fremtiden og at man har trygghet i at man vet det blir bevart. Tekstdelen til
arealplanen er derimot ikke juridisk bindende. Her klargjør man kun handlingsplaner for hva
man skal gjøre for å nå langsiktige mål. Et strategisk trekk kan være å legge opp til en
helhetlig og langsiktig forvaltning av markaområdene med planer som er juridisk bindende og
med avgrensinger der friluftslivsinteressene blir vektlagt [9].
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Diskusjon
Follomarka – ei byggegrense?
Bakgrunnen for opprettelsen av Follomarka er det store utbyggingspresset Follo har stått
ovenfor de siste 40-50 årene og som kommunen også vil oppleve i framtiden. De tidligere
store og sammenhengende natur- og friluftsområdene, er nå stykket opp og delvis ødelagt. De
verdiene som fortsatt finnes i området er derfor kartlagt og forsøkt innlemmet innenfor en
markagrense. Dette vil sikre befolkningen muligheter til fortsatt å drive friluftsliv, komme
nær naturen og ikke minst sikre kommunens friluftsområder i et hundreårsperspektiv [28].

Det er naturlig å trekke linjer til hva Oslomarka har betydd for hovedstadens befolkning i de
over 60 årene marka har eksistert. Det ble lagt ned en enorm jobb av ”Oslo og Omegn
Friluftsråd” på 50 og 60-tallet for å få grensen akseptert i alle kommunene, men i dag har den
en uvurderlig verdi for befolkningen i området. Helt fram til 2008, ble marka beskyttet av
forslaget om en flerbruksplan som ble utarbeidet av Regjeringen i 1976, men som aldri kom
opp til behandling i Stortinget [30]. I 2008 ble det derimot vedtatt en Markalov som skal sikre
Markagrensen og kvalitetene innenfor marka i et langsiktig perspektiv [18]. For å sikre
verdiene som et LNF-område, er det blant annet opprettet et generelt forbud mot bygge- og
anleggstiltak innenfor markagrensene, noe som også gjelder bygge- og anleggstiltak i
landbruk. Det generelle byggeforbudet vil virke foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner
og kommuneplanens arealdel, dersom ikke annet står oppført særskilt i Markaloven [18].
Bærekraftig Follo mener at Follomarka bør inngå som en naturlig del av den nye markaloven
for Oslomarka. Intensjonene med de to markaområdene er tilnærmet identiske og arbeidet DN
har rettet mot by- og tettstedsnære områder, er begge forankret i rammen av Stortingsmelding
nr. 39 (2000-2001) [9]. Kort sagt er det to hovedmål som kan leses ut fra disse meldingene:


Å verne om omdisponering til utbyggingsforemål



Å holde natur og kulturområdet i marka mest mulig intakt, variert og opplevelsesrikt. En
plan med ei markagrense mellom utbygging og viktige friluftsområder bør etableres i alle
kommuner med tettstedsnære markaområder innen 2006
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Med bakgrunn i disse overordnede målene, virker det helt naturlig at den nye Markaloven
som ble utarbeidet for Oslomarka i 2006 og vedtatt i 2008, også bør gjelde for Follomarka.

Follo har hatt den prosentvis høyeste befolkningsveksten i Norge i perioden 1960-2006.
Sammen med noen av Norges største veiutbygginger og dobbeltsporet jernbane, er det
ingenting som tyder på at denne trenden kommer til å snu med det første. Derfor er det viktig
å tenke langsiktig mens det fortsatt er områder å verne for de kommende generasjonene og før
det planlegges flere utbygginger av verdifulle markaområder.
Under samtalen med Ellen Grepperud i kommunen, fikk vi inntrykk av at kommunen
forholder seg positivt til LNF-områder og den foreslåtte markagrensa. Det foreligger ingen
planer om utbygging av verken nærings– eller boligområder nær den foreslåtte Follomarka,
kun fortetting av eksisterende sentrumsnære områder og knutepunkt for kommunikasjon. Det
er derfor viktig å få vedtatt Follomarka med det sittende kommunestyret. Follomarka kan
gjennom Markaloven redde verdifulle biologiske naturtyper, rødlistearter, historiske
fornminner og ikke minst gi barn og voksne muligheten til å drive friluftsliv og idrett de neste
100-200 år.

Kulturminner
Det er på den ene siden lett å si at naturområder er viktige områder for rekreasjon, opplevelser
og det biologiske mangfoldet og at dette derfor må bevares, men vi er ulike mennesker med
forskjellige interesser og meninger om hva som er en rekreativ tur ut i naturen.
Kulturminner/fornminner og kulturlandskapet forbinder en kanskje ikke så mye med
rekreasjon og naturopplevelser. De er vernet i seg selv og blir gjerne utelatt i forbindelse med
verning av markaområder. En kan allikevel hevde at en gravhaug eller restene etter en
gammel boplass også kan være rekreativt og ikke minst svært opplevelsesrikt, dersom en
legger forholdene til rette for det. De er tross alt en viktig del av vår identitet og historie [12].
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Kulturminneløype
Kulturminneløyper er en nasjonal satsing som handler om å lage løyper mellom kulturminner
både lokalt og nasjonalt. Løyper blir lagt inn i kart på nettet, slik at brukerne selv kan velge
om de vil gå turen i marka, eller ta turen på ”nett”. Dette er også en fin mulighet til å få vist
hvilke flotte områder og kulturminner man har i Norge med tanke på turisme [31].

I Ås er det allerede laget mange kulturstier, men det er fortsatt flere potensielle områder for
nye stier. Et eksempel er kulturstien langs veien mot Drøbak, som inneholder en del
gravhauger (bilde 1) og historier om
hvordan landskapet her ble formet. Det
burde være mulig å legge disse inn som
kulturminneløyper på nettet, slik at de som
ikke bor i Ås, også kan få se og oppleve
kulturstien.

Slike løyper og kulturstier er viktige for å ta
vare på informasjon og kunnskap om
menneskets historie. Informasjonstavler og
løyper som går gjennom viktige

Bilde 1: Riishaugen, den største vikinggraven i Ås.
(foto: E. Dalen).

kulturområder og ligger nært andre naturområder, vil kunne gi en litt annen innfallsvinkel på
turen i skogen. Dette vil kunne være en positiv opplevelse både for skoleelever, barnehager og
andre turgåere som benytter marka. Spesielt for barn og unge kan muligheten for å se ting i
virkeligheten gjøre læringen om egen historie mer spennende. Det vil naturligvis by på en del
arbeid med å lage kulturstiene, men det er mange lokallag i Ås som er interessert i
lokalhistorie og lokaliteter. Et mulig tiltak kan være å utfordre eksempelvis speidergrupper,
skigrupper eller skoleklasser til å utarbeide naturstier. Ved å sette sammen en mal på hvordan
kommunen ønsker at en kultursti skal se ut, vil en muligvis unngå problemet med ulike
varianter av en kultursti.
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I henhold til rapporten, Kulturlandskap i Follo – registrering og verdivurdering, utarbeidet av
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, ser en at Follo er et område med mye spennende
kulturminner og kulturlandskap. Kulturlandskapet i Ås har i hovedsak størst verdi lokalt, men
de områdene som er tilknyttet kirkene er også av regional og nasjonal verdi (Vedlegg 3).

Selv om ikke alle ser verdien av et innholdsrikt kulturlandskap og eventuelle fornminner, er
det viktig å ta vare på det for våre etterkommere, da de også burde få muligheten til å oppleve
naturen og historien vi ser i dag. Derfor bør vi ta med kulturlandskap og kulturminner som en
del av markaområdet.

Et annet viktig spørsmål det bør tas hensyn til er hvilke av kulturminnene som er viktigst og
som bør være med i en kultursti? Skal vi ta vare på alle gravhaugene uavhengig av standard?
Er alle like tilgjengelige og interessante for folk flest? Ikke alle har like stor verdi med tanke
på funn av gjenstander, noen er allerede ødelagt av landbruk eller utbygging, mens andre er
lite tilgjengelige. Hvor stor del av kulturlandskapet skal tas vare på? Bonden bør helst ha noe
å ha avlingen sin på. Vi må avgjøre hvilke områder som er viktige og som kan kombineres
med andre naturhensyn og opplevelser.

Gammel beitemark og edelløvskog er eksempler på verdifulle områder som er viktig å
inkludere i Follomarka. Spesielt er det viktig at verdifulle biologiske naturtyper, kulturminner,
friluftslivsområder og eventuelt kulturlandskap sammen kan danne et mest mulig
sammenhengende område, som videre gjør det mulig for befolkningen å bevege seg i
Follomarka, uten å krysse jernbanelinjer, veier og asfalt. Dette elementet er ikke bare viktig
for de aktive, men også for hvor realistisk markagrensa kan opprettholdes i et
hundreårsperspektiv. Aktualiteten for Follomarka har aldri vært større med tanke på den høye
befolkningsveksten i området og at det har blitt et nasjonalt politisk mål at alle skal ha
muligheter til å drive med friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig [20].

24

Konklusjon
Forslaget til Follomarka er godt gjennomtenkt fra Bærekraftig Follo sin side. Det er tatt
utgangspunkt i Ås kommunes kartlegging av ”Biologisk Mangfold i Ås kommune”, noe som
har resultert i et markaområde som dekker det meste av hva Follo-området har å by på av
biologiske kvaliteter og friluftslivsverdier. Kulturlandskapet er bevisst ikke tatt hensyn til i
arbeidet med markagrensa, noe vi mener er særdeles mangelfullt med tanke på alle
fornminner som finnes i området. Både fornminner og kulturminner er opplevelsesverdier
som bør tas vare på og vernes. Dette er i hovedsak det viktigste innspillet vi har til forslaget
om et markaområde. Et annet viktig poeng for at Follomarka skal brukes og være tilgjengelig
for befolkningen, er at det finnes korridorer mellom markaområdene og mellom bebyggelsen
og markaområdene. Folk skal slippe å kjøre eller gå langt for å ta i bruk Follomarka.

Det finnes generelle og mer spesifikke kriterier for hva som bør inngå i Follomarka, avhengig
av hvilken kategori lokaliteten tilhører. Det overordnede målet bør uansett være å få til et
sammenhengende stort område som er tilgjengelig for befolkningen og som kan by på
variasjon og kvalitet. De biologisk viktige områdene er et lappeteppe av lokaliteter og av ulik
størrelse, men i forslaget er det inkludert vanlige skogpartier som fyller opp mellom disse og
danner de større sammenhengende områdene som er viktige for opplevelsen og bruken av
marka. Kulturlandskapet med kultur- og fornminner finnes spredt over hele kommunen, men
her finnes det gode muligheter til å innlemme kulturminnestiene som allerede finnes og
tilrettelegge for friluftsliv som vil fungere både som en opplevelses- og kunnskapskilde for
barnehager, skoler og befolkningen forøvrig. Disse skattene er en del av vår identitet og
historie og har stor verdi både i dag og for fremtida. Det er viktig at denne rike biotopen blir
tatt vare på og at forslaget om Follomarka innlemmer de fleste av de gjenværende områdene.
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Tabell 1: Oversikt over noen av natur- og friluftsområdene i Ås kommune, med kriterier for markagrensa.

Amundsneset
Aschjem/Skuterud
Askehagen
Askehaugstjernet
Askehaugtjern
Bekkevoll
Bekkveien

Berg gård
Bjørnestad

Innerst i Bunnefjorden,
inneklemt mellom
hyttebebyggelse
Årungen

Rik edelløvskog

Rundtur på 3
km.
46
Rik edelløvskog
24
Kulturlandskapssjø
LNF område
4
Rik edelløvskog
26
Rik edelløvskog

X

Statlig sikra område
Tundam

X

X

X
X
X
X

X

Rødlistearter

Mye brukt

Grønnkorridorer

Biologisk mangfold
X

X
X

X
X

X
31
6

Tilgjengelighet

6

Variasjon

Ytterst på Amundsneset sør
i Gjersjøen
1km. nordøst for Ås
sentrum, kulturskog

Kategori

Størrelse

Areal (daa)

Kulturminner /
Kulturlandskap

Stedsbeskrivelse

Sammenheng

Navn på lokalitet

Opplevelseskvalitet

Kriterier

X
X

X
X

X

Bjørnestad,
beitedam og
skogkantdam
Bjørnstad,
beiteengdam
Breivoll

Breivoll, ved
friområdet
Egge
Ekeberg
Eldor
Feiringdammen
Fellingdammen
Finstadmarka
Fjøser
Fjøseråsen

12

6
Nordvest i Ås, ved
Bunnefjorden.
I en liten kløft ved
friområde ved Breivoll

370

1
1
20

Sørøst for Ås sentrum.
Skogsområde
Kjærnes
3
Flatt skogområde med gran

Dam

Dam
Edelløvskoger. Foreslått
markaområde.
3 naturreservater
Rik sumpskog

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dam
Rik edelløvskog
Foreslått markaområde

X
X

X
X

LNF område
Rik edelløvskog
Foreslått markaområde
Åkerdam

X
X
X

4
4 km. vest for Korsegården. Turlengde 1
Stier. Furuskog
km, men
utgangspunkt
for lengre
turer
Fougnerhaugen
UMB parken
Fåleslora
Sør i Gjersjøen
27
Kulturlandskapssjø
v/inngangen til
Ringnestunnelen
Gulli, skogkantdam
27
Dam
Hagalund
3
Dam

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

29

Hauger, Østre
Kaksrudbekken

Kinnsåsen

Kinnsåsen
Kirkerudtjernet
Kjonebakken
Kopås

Kroer S, tundam
Kroerbekken
Kråkstadelva

Køyebukta

Vestvendt li i dalsøkket
mellom Årungen og
Bunnefjorden
Årungen, 3 km. nordvest
for Ås kirke. Spesiell
vegetasjon. Stier

Markert kolle på østsiden
av Årungen
Vest for Pollevann
Fålemarka, nordvest i Ås
Furuskog, frodig løvskog i
kulturlandskapet, rikt
fugleliv. Svartskog. Stier

Bekkedrag gjennom skog
og kulturlandskap i
sørøstlige delen av
kommunen
Kjærnes

Moer,
skogkantdam
Nord for Bekkevoll Vestvendt li innerst i
Bunnefjorden

1
3

Tundam
Rik edelløvskog

X
X

Rundtur på
2,8 km, men
utgangspunkt
for lengre
turer
36
Rik edelløvskog
62
12
Rundtur på
2km.
Utgangspunkt
for lengre
turer
3
54
65

10

Kulturlandskapssjø
Rik edelløvskog

Dam
Viktig bekkedrag
Bekkedrag

10

Spesialområde, naturvern
etter PBL.
Dam

4

Rik edelløvskog

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

30

Nord for Kinnsåsen Langs bredde av Årungen
omtrent til Berg gård
Nord for Kjøya
Nord for Vinterbro
Nord for Åsmyra
Helt nord i det som en gang
var Åsmyra
Nordby – Melby
Nordbymarka
Norderåsbekken
Langs Norderåsbekken fra
utløpet i Årungen til
Norderås
Nordre Pollen
Nord i Ås

814

Nordre Stuene

173

Nøstvedtmarka, nordøst i
Ås

Nordøst for
Haretorvet
Nordøst for Søndre
Fåle
Nøstvedtfunnet
Sjøskogen, 0,5 km.
nordvest for
Vinterbrosenteret.
Svartskog. Stier
Nøstvedtmarka
Ås og Ski
Pollen
Nord i Ås
Pollen, Skinnervika Østsiden av Pollevann
Polleskogen
Pollevann
Nord i Ås

12

Rik kulturlandskapssjø

9
10
16

Rik edelløvskog
Rik edelløvskog
Rikere sumpskog

67

Foreslått markaområde
Gråor- heggeskog

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
Naturreservat
Barskog
Statlig sikra område

9

Dam

21

Rik edelløvskog

Rundtur på 1
km

14
20
440

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
Foreslått markaområde
Naturreservat
Edelløvskog
Rik edelløvskog
LNF område
Naturreservat
Våtmark

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

31

Rishaugen
Rislund
Rød, tundam
Rød, åkerdam
Saltstein

Sjøskogen

Skogsdammen
Skorva
Skuterud
Slorene
Slørstad –
Frydenhaug
Smilehullet ved
Aud.max
Sneis
Sollia
Storekleivbekken
Stranda
Strandenga sør

Vestbygda, vest for E6.
Jordbrukslandskap

Rundtur på
8,3km
882
3
4
Holstadmarka, vest for E18 Turlengde 1,5
mellom Holstad og
km, men
Nygårdskrysset, 2 km.
utgangspunkt
sørvest for Ski sentrum.
for lengre
Stier
turer
Ved steinalderboplassen
610
ved Nøstvedtfunnet på
Sjøskogen
Ved Studentersamfunnet
12
Breivoll
4
Gjersjøen
211

X
Dam
Dam
Dam

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Rik edelløvskog

Dam
LNF område
Tundam
Spesialområde, naturvern
etter PBL.

2

Dam

0
42

Dam
Rik edelløvskog

75
5
10

Rik edelløvskog
Statlig sikra område
Rik edelløvskog

X

X
X

X
X
X

X

X

Sørvendt li ved nordenden
av Årungen
I en kløft nord for Pollen
Årungen
Vest for Pollevann

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

32

Stuene

Svartskog

Syverudbekken
Syverudområdet
Sør for Ø
Fålesloråsen
Sørenden av
Årungen
Tangen
Teigen
Tirud-KroerGlenne
Tirudmåsan

Tokerud, N
Tomter, sør
Torderud

Nøstvedtmarka, nordvest
for Ski sentrum.
Skoglandskap. Stier

Oppegård og Ås
mellom Bunnefjorden og
Gjersjøen. Området grenser
i nord mot Oslo, og i sør er
det sammenhengende med
naturområdene rundt
Pollenvannet i Ås
Rundt Syverud og Årungen
Øst for Syverudveien.

Gjersjøen
Sør Ås, mot Ski kommune.
Skogsområde
lengst sør i Kroer,
barskogområde med gran
og furu

Turlengde 2,1
km, men
utgangspunkt
for lengre
turer

X

X

X

X

X

X

X

X

Foreslått markaområde.
Deler foreslått som
landskapsverneområde

267

7

Rik edelløvskog
Spesialområde, naturvern
etter PBL. Frodig løvskog
Rik edelløvskog

68

Rik kulturlandskapssjø

3
1

Statlig sikra område
Dam
Foreslått markaområde

281

0
6
4

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inntakt lavlandsmyr

Tun og åkerdam
Dam
Åkerdam

X

X
X
X

X
X
X
X

33

Trampen
Vardåsen

Vardåsen 1

Vest for Fåleslora
Vest for Pollevann
Vest for Stuene
Vestbygda
Vestnebba

Ytre Polledalen
Øst for Berg gård

Øst for Nebba
brygge
Østensjøvann
Østli
husmannsplass
Øverstuene
Årungen-Åsmåsen

Eldormarka, sørøst for Ås
sentrum
En ås med jordbruksmark
med furuskog, gran og
løvskog
i Nordby, 1 km. nord for
Nordby kirke.
Blanningsskog, fururabber.
Stier
Smal brem på vestsiden av
Pollevann

En markert kolle mellom
Kjøyabukta og
Bunnefjorden
Nesset
I en vestvendt li og på
toppen av en kolle øst for
Berg gård

Vann nordøst fra Ås
sentrum
Bjørnebekk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Foreslått markaområde

Rundtur på
1,5 km.

X

X

X

X

Rik edelløvskog
Rik edelløvskog

X

X

X

X

43

Urskog/gammelskog

X
X

X

121

X

Urskog/gammelskog
X

43

X

X

8
24

LNF område
Rik edelløvskog

14

Rik edelløvskog

436

Naturreservat
Våtmark
LNF område

1
Sammenhengende sti og
vei. Edelløvskog

X

Dam
Foreslått markaområde

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

34

Åsmyra øst

Åsmåsan

Flatt parti øst for
jernbanelinja på begge
sider av lysløypa
Nord for Ås sentrum

82

Rikmyr
X

882

Inntakt lavlandsmyr

X

X
X

X

X
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