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Innspill til utarbeidelse av skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at skjøtselsplan for Slorene
våtmarksområde i Nordre Follo og Ås kommuner er lagt ut på høring. Vi har vært engasjert i et
bedre vern av Slorene siden 2000, altså i mer enn 20 år. Reguleringsplanen kom endelig på plass i
2005, men skjøtselsplanen manglet. Etter flere purrerunder fra vår side kom endelig skjøtselsplanen
som det vises til i reguleringsplanen på høring, og vi leverte vårt høringssvar i 2009. I høringa som
nå er sendt ut nevnes at utkast til skjøtselsplan ble utarbeidet i 2011 – to år etter vårt høringssvar. Nå
har det gått ytterligere 10 år, og nytt utkast til skjøtselsplan er nå på høring. Det er ikke til å unngå
at vi har følt en viss oppgitthet, men vi setter selvsagt enormt pris på at prosessen nå ser ut til å være
i gang igjen, og at vi forhåpentlig snart får en godt gjennomarbeidet skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde.
Vi støtter fullt ut høringssvaret fra Naturvernforbundet i Nordre Follo. I tillegg vil vi presisere de
punktene som vi mener er spesielt viktige med hensyn til fuglelivet i Slorene.
Ferdselsforbud
I reguleringsplanen står det: I perioden 1. april til 1. november skal ferdsel følge stier og veier på
land, og etter leder i sjø, anvist i skjøtselsplanen. Punktet er selvsagt primært ment å beskytte
fuglelivet. Vi ser det derfor som irrelevant å forholde seg til den delen av NIBIOs rapport hvor det
foreslås ferdselsbegrensning 01.04.–15.05. og 15.08.–01.10. Det er ikke mange steder hvor naturen
får ha sitt fristed, og vi ser heller ikke at det skulle være nødvendig for folk å bevege seg utenom
stinettet i perioden som er nedfelt i reguleringsplanen. I NIBIOs rapport foreslås en sti midt i
våtmarken. Også dette føler vi er unødvendig. Det er neppe større behov for å måtte bevege seg i
våtmarken, og fuglenes behov for å ha et større areal fri for forstyrrelse mener vi er langt viktigere,
og bør prioriteres i et verneområde.
Arealet i Slorene er ikke stort, og vannfuglene blir derfor lett forstyrret. Vi støtter
Naturvernforbundet i Nordre Follo på at argumentet om at fuglene kan fly til andre steder (fra
rapporten «Virkninger av jakt på fuglelivet i naturtypelokaliteten Slorene» - 2016) ikke bare er
irrelevant, men også negativt. For mange forstyrrelser påvirker fuglenes valg av hekkeplasser.
Som tidligere nevnt bør naturen ha førsteprioritet i verneområder. Det er derfor, etter vårt
syn, ikke akseptabelt med jakt og fiske i Slorene, og båttrafikk i perioden med ferdselsforbud
bør helst unngås. Med det mener vi at det ikke bør være noen oppmerket båtled som kan
følges i perioden med ferdselsforbud. La vannflaten få være fri for menneskelige forstyrrelse i
ferdselsforbudsperioden.

Utsiktspunkter
Fordi både nord- og sørsiden av Slorene ligger noe høyere ser vi ikke behov for fugletårn, noe vi
har påpekt også tidligere. Derimot stiller vi oss svært positive til plattformer. Terrenget kan se noe
annerledes ut nå, enn ved tidligere befaring sammen med kommunen. Vi mener derfor at det er
behov for en ny befaring for å finne et egnet sted på sørsida. Det vil bli behov for å fjerne trær foran
plattformene.
Skjøtsel og restaurering
Her støtter vi høringssvaret fra Naturvernforbundet i Nordre Follo.
Hageavfall
Det har i mange år vært et problem med dumping av hageavfall i Slorene. Fyllinga i nordenden, hvor
det ble satt opp skilt om at tømming av hageavfall er forbudt (delvis oppe fyllmassene), er, selv etter
mangfoldige purringer ikke blitt fjernet, etter hva vi vet per i dag. Det må inngå i skjøtselen å skilte
enda bedre. Fjerning av eksisterende hageavfall bør kunne skje i forbindelse med etablering av
utsiktspunkt på nordsida av Slorene.
Skilting
Informasjonsskilter må på plass. De bør inneholde informasjon om plante- og dyrelivet (spesielt
fugler), og samtidig forklare hvorfor det er viktig med vern av slike områder.
Flomvollen
Den kunstige flomvollen anser vi å være uheldig for vannregimet i våtmarken. Vi anbefaler at den
fjernes (ref. høringssvaret fra Naturvernforbundet i Nordre Follo).
Strengere vern
Det er etter vårt syn uheldig at Slorene ikke ble på den store vernerunden på 1970-tallet. Vi håper
derfor at Nordre Follo og Ås kommune i fellesskap fremmer Slorene som naturreservat i neste
statlige vernerunde for våtmark.
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