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Introduksjon

Det	landskapet	vi	ser	i	dag	er	et	resultat	av	kontin-
uerlige	prossesser,	både	gjennom	naturens	egne	og	
gjennom	menneskelig	påvirkning.	Over	alt	i	landskapet	
lever	historien	og	kulturarven	vår,	og	hele	tiden	dannes	
nye	historier	som	senere	generasjoner	vil	betrakte	som	
sin	kulturarv.	
	
Ås	kommune	i	Akershus	er	en	del	av	regionen	Follo,	
som	ellers	består	av	Ski,	Nesodden,	Frogn,	Oppegård,	
Enebakk	og	Vestby.	I	Ås	kommune	bor	det	drøyt	16	
000	innbyggere,	hvorav	rundt	halvparten	bor	i	kom-
munesenteret	Ås.	Størstedelen	av	resten	av	innbyg-
gerne	bor	nord	i	kommunen,	i	Nordby/Vinterbro-
området,	som	er	mer	orientert	mot	Oslo	og	Ski.	Ås	og	
Nordby	er	to	av	tre	kirkesogn	i	kommunen,	det	tredje	
er	Kroer,	som	er	atskillige	tynnere	befolket	enn	de	to	
andre.	Kommunikasjonsmessig	ligger	kommunen	bra	
plassert,	tre	mil	sør	for	Oslo.	Europaveiene	E6	og	E18	
går	igjennom	Ås,	koblet	sammen	via	fylkesvei	152	som	
er	hovedåren	igjennom	Ås	sentrum.	Østfoldbanen	
går	igjennom	kommunen,	og	deler	Ås	tettsted	i	to.	
Tettstedet	strekker	seg	ut	over	store	avstander	langs	
med	kommunikasjonsårene,	som	gjør	at	det	er	langt	
mellom	ytterpunktene	av	bebyggelsen.	Ås	tettsted	er	
et	typisk	småsted	på	Østlandet,	som	med	unntak	av	
utdanningsinstitusjoner	og	landbruk	ikke	har	all	verden	
av	sentralfunksjoner,	det	finner	man	i	nærliggende	
steder	som	Oslo,	Ski	og	Drøbak.	

Problemstilling

Ås	kommune	regner	med	at	innbyggertallet		i	Ås	som	
tettsted	vil	stige	fra	8	600	til	20	000	i	løpet	av	de	neste	
40	år.	I	tillegg	flytter	veterinærhøyskolen	til	kommunen	
med	beliggenhet	nært	opp	til	sentrum	av	Ås.	Dette	vil	
medføre	stort	press	på	det	ubebygde	landskapet,	både	
som	følge	av	slitasje	men	også	i	forhold	til	behovet	for	
utbygging.	Da	vil	det	være	ekstra	viktig	å	være	bevisste	
på	verdiene	i	landskapet	for	å	kunne	verne	og	bevare	
det	som	er	viktig	og	for	sikre	tilstrekkelig	med	områder	
for	rekreasjon.	Ås	er	en	landbrukskommune,	og	mye	
av	stedets	identitet	er	tett	knyttet	til	åkerlandskapet.	
Med		prognosene	om	befolkningsveksten	og	den	raske	
utvilkingen	av	tettstedet	vil	det	være	ekstra	viktig	og	
verne	om	identiten	som	landbrukskommune.	
	Tema	for	denne	oppgaven	er	Kulturminner,	kultur-
miljø,	kulturlandskap	og	rekreasjon.	Vi	har	valgt	å	
legge	hovedfokus	på	kulturlandskap	og	rekreasjon	
fordi	vi	mener	det	er	sårbare	og	sentrale	tema	for	
kommunen	for	framtiden.	I	denne	oppgaven	forsøker	
vi	å	analysere	de	kulturlandskap	som	er	viktige	å	verne	
om,	både	med	tanke	på	historie	men	også	ut	i	fra	hva	
som	er	viktig	for	identitetsbygging	og	for	folks	op-
plevelse	av	Ås.	Analysen	vil	også	omfatte	områder	for	
rekreasjon.	Her	vil	vi	forsøke	å	kartlegge	områder	som	
har	særlige	kvaliteter	i	forhold	til	opplevelse,	estetikk,	
og	stemninger.	Mål	for	oppgaven	ble	da:

« Å kartlegge viktige kulturlandskap og områder 
for rekreasjon med tanke på synlighet og aktiv 

bruk av både fastboende og tilreisende».

INNLEDNING
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Definisjoner

Dette	er	begreper	vi	synes	er	viktig	å	definere	for	
videre	forståelse	av	rapporten.

Kulturlandskap:
«Landskap som er menneskelig formet opp i gjennom 
historien, og som har bevaringsverdige kvaliteter både 
for kommunens innbyggere og til-reisende».

I	teorien	kan	nesten	alt	landskap	kalles	kulturlandskap,	
bare	det	er	formet	av	mennesker.	I	denne	oppgaven	
har	vi	valgt	å	se	på	kulturlandskap	etter	det	vi	mener	
er	den	tradisjonelle	oppfatningen;	naturområder	som	
er	dyrket	eller	formet	på	andre	måter	for	jordbruks-
formål,	rekreasjon	e.l.,	men	der	naturverdiene	fortsatt	
dominerer.		Dette	fordi	landbrukslandskapene	har	stor	
historisk	betydning	for	Ås	kommune,	og	er	en	stor	del	
av	det	som	gir	kommunen	sitt	særpreg	og	identitet.	

Kulturminner:
«Levninger etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske 
landskap». 

Med	kulturminner	mener	vi	objekter,	håndfaste	ting	
som	som	ikke	er	mobile,	men	som	er	faste	på	stedet.	
(F	eks	kirker	og	andre	hus,	gravhauger,	hellerisnin-
ger.)	Vi	tar	ikke	hensyn	til	alder	eller	vernestatus,	men	
fokuserer	på	de	som	har	stor	betydning	for	det	lokale	
landskapet,	historie	og	samfunn.

Kulturmiljø:
«Et område hvor flere kulturminner må ses i sammen-
heng for å formidle sin historie».

I	noen	tilfeller	vil	ikke	ett	kulturminne	kunne	fortelle	
sin	historie	alene.	Ofte	inngår	objektet	i	en	større	
struktur	eller	sammenheng	og	det	vil	være	nødvendig	
og	verne	flere	kulturminner	sammen.	Når	vi	verner	

et	kulturmiljø	er	det	fordi	samspillet	mellom	kultur-
minnene,	-eller	samspillet	med	omgivelsene	rundt	er	
verdifullt.

Rekreasjon:
«Å gjenskape, eller forfriske, å bygge seg selv opp igjen 
fysisk eller psykisk. Rekreasjon kan dekke både friluft-
sliv og fritidsbruk av natur». (Re-kreere) 

Behovet	for	områder	for	rekreasjon	vil	øke	proporsjon-
alt	med	både	innbyggertallet	og	antall	pendlere	i	Ås.	
Med	områder	for	rekreasjon	mener	vi	steder	hvor	folk	
kan	få	et	avbrekk	fra	hverdagens	gjøremål	og	stress.	
Det	gjelder	like	mye	for	alle	aldersgrupper,	barn,	vok-
sne	og	eldre.	Det	er	naturlig	å	se	områder	for	rekreas-
jon	i	sammenheng	med	områder	for	friluftsliv.	Men	det	
trenger	ikke	bare	omhandle	fri	natur,	men	også	steder	
i	bebygde	områder.	Det	kan	være	en	park,	en	leke-
plass,	et	rolig	sted	med	mulighet	for	å	oppholde	seg	
og	koble	av,	et	sted	man	kan	oppleve	noe	som	utfyller	
våre	behov	i	hverdagen.

Avgrensning

Den	fysiske	avgrensningen	for	oppgaven	er	vist	ved	
kartutsnittet, (fig. 1).	Utgangspunktet	er	Ås	sentrum	
med	tilgrensende	områder,	hvorav	de	som	grenser	
mot	sentrum	anses	som	viktigst	pga	tilgjengeligheten.	
I	tillegg	avgrenses	oppgaven	også	i	våre	definisjoner	av	
kulturminner,	kulturmiljøer,	kulturlandskap	og	rekreas-
jon.	

Analysemetode

Vi	startet	arbeidet	med	å	definere	mål	og	og	be-
stemme	at	vårt	fokus	skulle	ligge	på	kulturlandskap	og	
rekreasjonsområder.	Oppgaven	er	basert	på	flere	me-
toder,	deriblant	befaringer	i	feltet.	Det	å	se	og	oppleve	
landskapet	med	egne	øyne	vil	kunne	gi	gode	kunnska-
per	og	forståelse	av	landskapet.	Vi	har	brukt	ulike	
kartdata	gjennom	forskjellige	databaser	og	beardeidet	
informasjonen	videre	inn	i	egne	analysekart.	Muntlige	
og	litterære	kilder	er	også	brukt,	samt		gamle	bilder	og	
historiske	kart.	

Oppgaven	er	delt	inn	i	fem	tema,	og	i	følgende	rekke-
følge:	Geologi,	Historie	og	kulturlandskap,	Kulturmin-
ner	og	kulturmiljø,	Rekreasjon	og	verdivurdering.

4

Fig. 1



GEOLOGI
Geoligien	er	fundamentet	for	alt	liv	og	utvikling.	Det	
gir	fundamentet	for	landbruk	og	for	plantevekst.	Ge-
ologien	gir	utganspunktet	for	alle	våre	tema,	kultur-
landskap,	kulturminner	og	områder	for	rekreasjon.

Topografi

Ås	kommune	karakteriserer	topografien	i	kommunen	
som	et	slakt	bølgende	jordbrukslandskap	i	veksling	
med	lave	åsrygger.	Skogen	ligger	ofte	på	høydedra-
gene,	mens	bebyggelsen	ligger	lavere	i	terrenget.	Langt	
nord	ved	Vinterbro	ligger	det	høyeste	punktet	på	172	
m.o.h.	Det	er	lite	vann	i	Ås;	Gjersjøen,	Pollevannet,	
Østensjøvannet	og	Årungen	er	de	eneste	innsjøene	
av	betydning.	Syverudbekken	knytter	de	to	sistnevnte	
sammen	i	et	dalføre.	Ved	Ås	kirke	går	det	en	moren-
erygg	som	har	gitt	stedet	navn,	som	går	fra	Frogn	og	
østover	inn	i	landet.	Dette	er	en	av	flere	moreneryg-
ger	som	skaper	det	bølgende	landskapet.	Fra	kirken	
skråner	landskapet	ned	mot	Årungen.	Ås	sentrum	
ligger	på	omtrent	100	m.o.h.

Avsetningstyper

Løsmassene	er	en	fundamental	naturressurs	på	linje	
med	vann	og	luft.	De	utgjør	selve	grunnlaget	for	plan-
te-	og	dyreliv,	og	dermed	for	landbruk	og	bosetning.
I	Ås	kommune	er	avsetningstypene	for	det	meste	et	
tykt	dekke	av	hav-	og	fjordavsetninger	eller	stedvis	
et	tynt	lag	med	humus/torv-dekke	og	marin	stran-
davsetning.	Over	den	marine	grense	finnes	det	også	
moreneavsetninger,	som	vil	si	områder	som	lå	over	
havnivå	etter	siste	istid.	Isbreene	førte	med	seg	løs-
masser	som	ble	liggende	igjen	da	isen	smelta.	Morene-
jord	inneholder	mye	materiale	med	ulik	kornstørrelse,	
alt	fra	leire	til	store	blokker.	Materialet	er	lite	sortert,	
og	egenskapene	til	jorda	avhenger	av	bergartene.	Det	
var	jorden	i	denne	moreneavsetningen	som	først	førte	
til	jordbruksbosetning	i	Ås.	Et	veldig	karakteristisk	
område	er	jordet	mellom	Korsegården	og	Frogn,	hvor	
jordet	ligger	på	en	endemorene.

Berggrunn

Berggrunnen	i	Ås	består	hovedsakelig	av	sure	ber-
garter,	som	gneiser	av	ulik	sammensetning	og	op-
prinnelse.	Langs	med	UMB	og	sentrum	går	et	belte	
,ed	glimmergneis,	som	frigir	en	del	plantenæring.	
Omkring	dette	beltet	består	berggrunnen	av	granit-
tisk	øyegneis,	som	inneholder	kalkfeltspat	og	kvarts,	
som	gir	lite	næring	for	planter.	Stedvis,	som	i	Breivoll-
området,	finnes	mer	basiske	bergarter	som	amfibolitt	
og	i	ganger	i	forkastningssoner	forekommer	kalkspat.	I	
disse	områdene	gir	kalkholdig	grunnvann	grunnlag	for	
gode	næringsforhold	i	jordsmonnet.	

=30	000

=30	000
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KULTURLANDSKAP	OG	HISTORIE
Historie

Ås	kommune	har	en	lang	tradisjon	som	en	jordbruks-
kommune,	og	det	er	især	derfor	vi	har	valgt	å	fokusere	
på	den	tradisjonelle	oppfatning	av	et	kulturlandskap.	
De	fine	moreneavsetningene	gav	gode	vilkår	for	jord-
bruk,	og	tiltrakk	seg	dermed	de	tidligste	jordbruks-
bosetningene	i	Ås.

Historien	til	Ås	kommune	kan	spores	tilbake	helt	til	
steinalderen,	da	det	er	registrert	stor	aktivitet	i	de	
registrerte	steinalderbosplassene	i	kommunen.	Disse	
områdene	ligger	hovedsakelig	ved	Vinterbro	og	Bun-
nefjorden.	Det	finnes	også	en	del	spor	fra	jernalderen,	i	
form	av	gravplasser	i	tillegg	til	andre	tegn	på	bosetning,	
blant	annet	i	områdene	rundt	UMB,	Korsegården,	Nord-
by	kirke,	Askjum-Skuterud	og	Moer.	Disse	gravplassene	
er	stort	sett	ikke	synlige	i	dag,	i	hvert	fall	ikke	for	vanlige	
folk	uten	nok	kunnskap	til	å	legge	merke	til	dem.	Det	
er	ca	300	fredede	kulturminner	i	Ås	i	dag,	og	mange	av	
disse	er	gravhauger.

Ifølge	Trygve	Vik,	som	har	skrevet	bygdehistorien	til	Ås,	
bestod	kommunen	opprinnelig	av	Urgårder,	det	vil	si	at	
alle	gårder	bortsett	fra	urgårdene	selv	har	oppstått	fra	
andre	gårder.	De	aller	første	urgårdene	var	avgrenset	
naturlig	(av	vann,	myrer,	bekker	etc.)	Vik	har	rekon-
struert	akke	gårdene	i	Ås	grenseomriss	så	langt	tilbake	
i	tid	det	historiske	kildematerialet	rekker.	Slik	kan	en	
lokalisere	spor	av	ødegårder,	dvs	gårder	som	har	gått	til	
grunne	og	blitt	fordelt	på	nabogårder. Spor av jernalderbosetning

Spor av steinalderbosetning

Ås sentrum frem til 1878 (Korsegården)

Ås sentrum etter 1878
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Det	var	en	befolkningsvekst	i	Ås	i	jernalderen,	men	
dette	gikk	nedover	mot	slutten	av	epoken,	da	mange	
døde	som	følge	av	sykdom.	Men	heretter	økte	befolkn-
ingstallet	igjen,	og	Ås	kommunes	landskap	ble	brukt	til	
stadig	mer	intensivt	jordbruk.	

Kommunen	har	flere	områder	med	representativ	og	
helhetlig	jordbruks-	og	kulturlandskap	med	stor	be-
tydning	som	dokumentasjon	på	kommunens	lange	
jordbrukshistorie.	Viktige	kulturmiljø	og	tidligere	
tyngdepunkt	i	kommunen	er	kirkestedene	fra	middel-
alderen	(Ås,	Nordby	og	Kroer),	Bunnefjorden	med	
Nesset,	Korsegården	som	var	”sentrum”	til	jernbanen	
ble	utbygd	i	1878,	og	deretter	Holstad	stasjon	og	Ås	
sentrum	der	det	ligger	i	dag.	Kommunens	industri-
minner	er	hovedsakelig	knyttet	til	Syverud-bekken,	hvor	
bøndene	hadde	en	binæring	ved	et	sagbrug	drevet	av	
vannkraft

Ås	kommunes	svakhet	har	i	eldre	tider	vært	at	sjøen	lå	
for	langt	unna	til	at	en	kunne	få	noe	særlig	forsyninger	
med	mat	derfra,	og	kommunen	var	utsatt	for	sult.	Men	
etter	hvert	som	hovedstaden	Oslo	utviklet	seg,	og	sær-

Ut	i	fra	Viks	beregninger	
er	de	eldte	opprinnelige	
gårdene	i	Ås	kommune	
Dyster,	Ås,	Ris	og	Treider	
(fig. 2).	Alle	disse	gårdene	
hadde	veldig	store	om-
råder	som	var	avgrenset	
av	vassdrag.	Etter	hvert	
har	urgårdsområdene	
blitt	stykket	opp	i	mindre	
gårdsområder,	som	igjen	
har	blitt	stykket	opp	osv.	
Dermed	vokste	det	frem	
grender	og	bygder	rundt	de	
gamle	urgårdene.

lig	da	jernbanesporet	ble	ferdig	utbygd	i	1878,	ble	det	
også	større	tilgang	til	handel	og	marked.	Ås	sentrum	ble	
flyttet	fra	Korsegården	til	der	det	ligger	i	dag	parallelt	
med	jernbanens	utbygging.

Anleggelsen	av	Norges	landbrukshøyskole	har	også	hatt	
mye	å	si	for	Ås	kommune,	da	den	var	landets	andre	
institusjon	for	høyere	utdanning	(UiO	var	den	første).	
Ås	prestegård	og	flere	andre	nabotomter	ble	kjøpt	opp	
for	å	anlegge	skolen	på	området.	Opprinnelig	var	det	
en	skole	hvor	bondeungdommen	skulle	få	lære	hvordan	
de	drev	jordbruk.	I	dag	har	høyskolen	blitt	universitet,	
og	er	Norges	mest	sentrale	og	ledende	forsknings-	og	
lærested	for	bioproduksjon,	miljø	og	landskap.

Deretter	har	Ås	kommune	gradvis	blitt	utbygget,	men	
store	deler	av	kommunen	består	fremdeles	i	stor	del	
av	dyrkede	områder,	skogområder	med	flere	vassdrag	
og	innsjøer.	Utbyggingen	som	har	foregått	i	løpet	av	
siste	del	av	1900-tallet	har	erstattet	mye	skog-	og	
jordbruksområder.	I	dag	er	utbyggingsgrensen	et	viktig	
diskusjonsemne,	og	det	er	forskjellige	meninger	om	
hvorvidt	grensen	skal	utvides	ytterligere	eller	ikke.	Det	
er	i	midlertidig	bestemt	at	det	foreløpig	skal	fokuseres	
på	fortetting	av	Ås	sentrum.	

(Fig. 3:) Flyfoto fra 1937, med illustrasjoner viser 
hvordan nyere bebyggelse har erstattet gamle kultur-
landskap og skogområder, og dermed hvordan tettst-
edsutviklingen fører til at kulturlandskap går tapt. Som 
følge av dette blir diskusjoner rundt bevaring av kultur-
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Utvalgte	kulturlandskap

Vi	har	valgt	å	fokusere	på	de	kulturlandskapene	som	
ligger	i	området	rundt	sentrum.	Dette	er	pga	jord-
brukslandskapets	tilgjengelighet	og	den	nære	beliggen-
heten	til	til	Ås	sentrum.	Det	er	disse	jordene	som	har	
størst	verdi	for	folk	som	bor	og/eller	pendler	til	Ås,	i	og	
med	at	de	er	en	del	av	det	inntrykket	de	får	av	Ås	hver	
dag.

1:	Dyster
Dyster	er	et	kulturlandskap	som	ligger	rett	øst	for	
jernbanen,	og	strekker	seg	inn	i	tettbebyggelsen	i	Ås	
sentrum.	Dyster	gård	er	en	markert	gårdsbebyggelse,	
med	hovedbygning	fra	slutten	av	1600-tallet.	Det	er	
også	registrert	fornminner	i	området.	Ås	stasjon	ble	
utskilt	fra	Dyster	i	1879,	og	dette	var	starten	på	utviklin-
gen	av	Ås	sentrum.	Dette	viser	den	nære	tilknytningen	
kulturlandskapet	har	hatt	til	Ås	sentrum,	og	Dyster	har	
verdi	som	dokumentasjon	av	stedshistorien.

2:	Kirkejordene
Kulturlandskapet	rundt	Ås	kirke	består	av	flere	mark-
erte	gårdsanlegg,	beitehager	og	synlige	fornminner.		I	
tillegg	er	Ås	kirke	fra	middelalderen,	og	har	i	historien	
vært	en	et	sentralt	tyngdepunkt	i	Follo-bygdene.	Her	
gikk	det	mange	gamle	vegfar,	og	i	dag	møtes	også	veier	
fra	nord,	øst,	vest	og	sør.

3:	Søråsjordet
Gården	Sørås	ligger	mellom	Ås	sentrum	og	UMB,	og	er	
derfor	det	jordet	som	blir	mest	lagt	merke	til	av	pend-
lere,	og	som	er	med	på	å	sette	sitt	preg	på	Ås.	Det	har	
vært	diskusjoner	rundt	utbygging	av	jordet,	og	små	
deler	av	jordet	er	allerede	utbygget	i	flere	omganger.	
Med	tanke	på	jordkvalitet	er	jordet	av	både	regional	og	

nasjonal	verdi,	i	og	med	at	det	er	lettdyrket	jord	som	er	
en	del	av	et	stort	sammenhengende	jordbruksområde.

	I	forbindelse	med	en	kloakksanering	i	2006	ble	det	
foretatt	arkeologiske	funn	på	Søråsgården,	som	
tyder	på	at	det	var	bosetning	i	området	allerede	i	
bronsealderen.

4:	Kjerringjordet
Kjerringjordet	er	et	et	verdifullt	kulturlandskap	
som	er	med	på	å	sette	sitt	preg	på	Ås,	som	og	det	
har	blitt	omtalt	som	en	forlengelse	av	UMB	parken.	
På	østsiden	av	jordet	står	det	en	gammel	eik	som	
bl.a.	er	et	veldig	populært	fotomotiv,	og	kan	sies	å	
være	et	slags	ikon	for	Ås.

5:	Åsmåsan:
Åsmåsan	er	et	grunt	vann	som	er	gjengrodd	av	
torvmoser,	og	på	1800-tallet	var	det	et	fisketjern	
i	området.	Måsan	ble	tørrlagt	gjennom	torvstik-
king	og	grøfting.	Landbrukshøyskolen	fyrte	med	
torv	fra	skolen	ble	opprettet	i	1859	til	ut	i	1950-
åra,	og	rundt	1930	gjorde	Landbrukshøyskolen	
dyrkningsforsøk	på	området.	Åsmåsan	er	i	dag	
et	viktig	turområde	for	folk	i	Ås,	med	et	frodig	
plante-,	dyre-	og	fugleliv.	I	tillegg	ligger	det	i	gan-
gavstand	for	barnehagene	i	Ås,	tre	barneskoler,	
Ås	ungdomskole,	videregående	og	UMB.
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KULTURMINNER	OG	KULTURMILJØ
Vårt	hovedfokus	er	kulturlandskap	og	rekreasjon,	og	vi	
har	her	valgt	ut	noen	av	de	mest	interessante	og	verdi-
fulle	kulturmiljøene	og	kulturminnene	i	vårt	avgrensede	
område.

Kulturmiljøer

Ås	kirke
Nåværende	Ås	kirke	er	fra	1867,	og	er	bygget	i	nygotisk	
stil	av	tegl	og	stein.	Men	det	har	vært	kirker	her	lenge	
før	det,	så	tidlig	som	i	970	stod	det	en	enkel	stavkirke	
ved	urgården	Ås,	som	har	gitt	bygda	navn.	I	1170	kom	
det	en	større	kirke	i	granitt,	som	var	den	største	og	
fineste	kirken	i	området.	Denne	stod	der	til	vedlikehol-
det	ble	for	dårlig	på	1700-	og	1800-tallet.	Derfor	ble	
det	etter	en	lengre	debatt	besluttet	å	bygge	en	ny	kirke	
på	fundamentet	av	den	gamle	i	1865.	Steiner	fra	den	
gamle	kirken	finnes	i	steingjerdet	rundt	kirkegården.	
Kirken	ligger	strategisk	plassert	høyt	i	terrenget,	og	kan	
sees	fra	langt	unna.

UMB	og	tilknyttede	områder
Den	høiere	landbruksskole	på	Ås	ble	startet	på	om-
rådene	til	Ås	prestegård	og	Vollebekk	sorenskrivergård	
i	1859,	et	samlet	areal	på	3400	dekar,	herav	1075	dekar	
dyrket	mark.		Arkitekt	Ole	Sverre	tegnet	mange	trehus	
både	innenfor	og	utenfor	skolens	område	mellom	1900	
og	1920,	mens	arkitekt	Olav	Moen	stod	for	parken	og	
hagene	tilknyttet	Sverres	hus	på	1920-tallet.	Noen	av	
boligene	og	hagene	i	Kajaområdet	er	tegnet	av	disse,	
med	store	todelte	hager.	Parken	på	UMB	er	et	godt	ek-
sempel	på	nyklassisistisk	hagearkitektur,	mens	Urbyg-
ningen,	Cirkus,	Tivoli,	Økonomibygningen	og	Meierimu-
set	alle	er	i	samme	stil.	Dessverre	er	bygnin

gene	i	området	preget	av	forfall	og	UMB	beregner	at	
man	har	et	vedlikeholdsetterslep	på	rundt	en	milliard	
kroner.	Campus	er	med	i	forslaget	til	Landsverneplan	
for	Kunnskapsdepartementet	som	danner	grunnlag	for	
endelig	vernestatus.	En	fjerdedel	av	alle	universitets-	
og	høyskolebygg	i	Norge	er	eid	av	UMB.	Parken	er	på	
rundt	600	dekar	og	inneholder	blant	annet	800	slag	
busker	og	trær	og	200	typer	stauder.

Ås	sentrum
Nåværende	Ås	sentrum	ble	til	i	1878	da	jernbanen	kom	
og	sentrum	ble	flyttet	fra	Korsegården.	Derfor	er	det	
ikke	mange	eldre	bygninger	i	dette	området,	da	det	
bare	var	et	jordbrukslandskap	der	tidligere.	Det	er	bare	
rundt	20	bygninger	i	sentrum	i	SEFRAK-registeret,	som	
er	et	register	med	bygninger	som	er	eldre	enn	1900,	og	
som	samtidig	ikke	er	fredet	
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Frittstående	fornminner

Kilden	i	Kilehagen
Kulturminnet	ligger	i	borettslaget	Kilehagen,	rett	bak	
Pentagon.	Dette	skal	være	en	vannkilde	med	blant	an-
net	helbredende	kraft.	Vannet	fra	kildene	ble	i	førkris-
ten	tid	regnet	som	en	del	av	folkemedisinen,	og	man	
ofret	gjenstander	til	kilden	som	takk	for	hjelp	og	helbre-
delse.	Katolisismen	var	ikke	veldig	glad	i	dyrkingen	av	
kildene,	men	mange	steder	så	måtte	kirken	tolerere	
dette	da	det	var	dypt	forankret	i	befolkningen.	Etter	
reformasjonen	i	1537	så	ble	kildeofring	sett	på	som	en	
uønsket	katolsk	aktivitet,	men	det	blomstret	etter	hvert	
opp	igjen.	Så	sent	som	på	1800-tallet	skal	pasienter	
skal	ha	valfartet	hit	for	å	hente	undergjørende	vann,	
og	folk	dyppet	og	etterlot	plagg	i	kilden	for	å	helbrede	
seg	selv	eller	andre.	Det	at	kilden	i	dag	ligger	inneklemt	
mellom	bolighus	gjør	at	verdien	og	opplevelsen	av	den	
ikke	blir	så	bra	som	den	kunne	ha	blitt,	da	man	nærm-
est	får	følelsen	av	å	være	inne	i	en	privat	hage	når	man	
oppholder	seg	der.	Samtidig	ligger	den	ikke	ved	en	gjen-
nomfartsvei	eller	langs	andre	gode	rekreasjonsverdier.

Gravminner	og	gravfelt
I	Ås	finnes	det	omtrent	300	gravhauger.	Mange	av	
disse	er	ikke	”offisielle”,	mens	andre	er	registrert	
som	fornminne.	Gravfelt	finner	man	blant	annet	i	
Bøhmerwald	ved	Pentagon,	på	Ramlapinnen,	ved	
Korsegården	og	Moer.	Disse	stammer	fra	jernal-
deren.	I	tillegg	finnes	det	blant	annet	en	falsk	
gravhaug	ved	Samfunnet.	Mange	av	disse	gravhau-
gene	ligger	utilgjengelig	for	folk	flest,	enten	på	
grunn	av	naturlige	eller	unaturlige	barrierer,	og	det	
er	neppe	stor	bevissthet	blant	menigmann	rundt	
disse	haugene.

Gamle	vegfar

Den	Fredrikshaldske	Kongevei	
Pga	det	økende	behovet	for	bedre	og	mer	fremkom-
melige	veier	i	Norge,	som	følge	av	millitær-	og	postves-
en,	samt	næringsutviklingen,	anla	den	dansknorske	
kongen	Christian	IV	(1596	–	1648)	flere	store	veifar.	
Hans	visjon	ble	ikke	realisert	før	i	siste	halvdel	av	
1700-tallet		De	nye	veiene	som	da	ble	utbedret	ble	kalt	
Kongeveier,	og	lå	under	statens	forvaltning.
	
Veien	som	gikk	syd	for	Christiania,	gjennom	Oppegård	
og	Follo,	og	videre	ned	til	Halden,	Sverige	og	Køben-
havn,	ble	kalt	den	Fredrikshaldske	Kongevei.	Først	i	
1790-årene	var	veien	kjørbar	for	fremkomstmiddel	
med	hjul.	I	1824	vedtok	Stortinget	en	ny	lov,	som	sa	at	
kongeveiene	fra	nå	av	skulle	hete	hovedveier.	I	dag	er	
veien	stort	sett	asfaltert	bilvei,	men	enkelte	strekninger	
er	gjort	om	til	gang-	og	sykkelstier	eller	turstier.	Mos-
seveien	overtok	som	hovedvei	i	1860-70	årene.
	
Gamle	Mossevei
Arbeidet	med	gamle	mossevei	begynte	i	1848,	og	siste	
etappe	frem	til	Korsegården	i	Ås	sto	ferdig	i	1870.	Mos-
seveien	erstattet	Den	Fredrikshaldske	Hovedvei	som	
hovedfartsåre	til	Sverige	og	kontinentet.	Den	tidligere	
hovedveien	hadde	mange	bratte	stigninger,	og	man	øn-
sket	en	vei	som	var	lettere	framkommelig	og	mer	tilret-
telagt	for	tidens	hestetransport.	Den	nye	Mosseveien	
fikk	derfor	en	slakere	trasé,	som	bølget	seg	horisontalt	
gjennom	landskapet.	Veien	ble	belagt	med	brosten,	og	
under	dagens	asfalt	er	brostensleggingen	trolig	bevart.
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REKREASJON
Ås’	befolkning	består	av	et	stort	spekter	innen	so-
siale	grupper	og	folk,	studenter,	unge	kjærestepar,	
mødre	i	barselpermisjon,	tilreisende,	pensjonister,	
barneskoleelever,	osv.	Alle	individene	vil	foretrekke	
forskjellig	omgivelser	for	rekreasjon.	Det	vil	være	viktig	
å	kunne	tilby	et	variert	turterreng	og	varierte	områder	
for	rekreasjon.	Vegetasjon	skaper	rom	og	stemninger.	
Opplevelsen	av	tett	barskog	med	skrinn	bunnvegetas-
jon	og	lite	lysinnslipp	føles	veldig	forskjellig	fra	et	luftig,	
åpent	åkerlandskap	med	lyst	bunndekke	og	masse	lys.	

Forskjellene	og	kontrastene	er	verdifulle.	Derfor	er	det	
viktig	og	kartlegge	de	forskjellige	naturtypene	og	se	på	
det	varierte	naturtilbudet	Ås	kan	tilby.
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Naturtyper

De	forskjellige	naturtypene	har	forskjellige	sam-	
mensetninger	og	har	forskjellige	utgangpunkt	satt	av	
geologien.	For	å	få	en	ordentlig	oversikt	over	natur-	
typene	i	Ås	hadde	det	vært	ønskelig	å	gå	inn	i	alle	
områdene	og	beskrevet	de	faktiske	forholdene,	artene	
og	sammensetningene.	Det	hadde	vi	ikke	tid	til	i	denne	
oppgaven,	og	valgte	derfor	å	gi	en	kort	beskrivelse	mer	
generelt	av	det	vi	mener	er	opplevelseskvalitetene	til	
de	forskjellige	natyrtypene.	En	tur	i	tett	barskog	med	
lite	lys	og	mørke	grønne	farger	gir	en	helt	annen	op-
plevelse	enn	en	tur	i	et	åpent	åkerlandskap	med	duse	
gule	farger.	Opplevelsen	og	stemmningen	påvirkes	
av	toppografien,	fargene,	artene,	lyset	og	vinden.	
Mangfold	er	viktig	med	tanke	på	det	store	spekteret	
av	brukere	og	hvilke	ønsker	de	har	for	sine	naturop-
plevelser.	Her	er	en	generel	beskrivelse	av	de	opplev-
elseskvalitetene	man	kan	forvente	å	finne	i	de	forskjel-
lige	naturtypene.

Barskog:
Karakteristisk	for	barskog	er	rette,	nakne	stammer.	
Ingen,-	eller	nesten	ingen	busksjikt.	Nålestrø	eller	lavt	
teppe	av	gaukesyre	e.l.	som	bunndekke.	Stammene	er	
opprette,	grafiske	og	ofte	tegnet	opp	av	kontrastfylt	
motlys.	Vegetasjonen	er	noenlunde	lik	sommer	som	
vinter.	

Løvskog:
Løvskogen	forandrer	seg	dramatisk	fra	årstid	til	årstid.	
Den	går	fra	frodig	grønn	til	varme	rødtoner	og	så	over	
til	brune.	Om	våren	oppleves	skogen	som	lun	og	frodig		
med	varme	gule-grønne	toner.	Skogen	er	artsrik	og	
fargerik.	Om	høsten	får	den	et	grafisk	bilde	med	nakne	
stammer	og	trekroner,	samt	tørre,	sprø	og	knitrende	
løvverk.	

Blandingsskog:
Blandingsskogen	har	en	annen	oppbygning.	Vi	har	mer	
busksjikt	og	skogen	virker	tettere	og	mer	utilgjengelig.	
Her	er	opplevelsen	mer	variert,	i	forhold	til	artssam-
mensetninger,	lukter	og	underlag.	Årstidsforandrin-
gene	fremtoner	seg	på	en	mindre	ensartet	måte	siden	
sammensetningene		av	løvfellende-	og	vintergrønne	
arter	varierer.

Åpent	beite:
De	åpne	beitene	innrammes	ofte	av	blandingsskog.	
Her	finner	vi	et	mer	kupert	terreng	enn	på	åkrene.	
Oppstikkende	fjell,	spredte	treklynger	og	tuer	av	gress	
og	strå	veksler	med	beitede	gressletter.	Buskapen	be-
står	for	det	meste	av	kyr.

Åker:
Åkrene	gjør	himmelen	og	horisonten	tydelig.	Her	er	
alle	flatene	og	«veggene»	i	rommet	tydelige	og	over-
siktlige.	Strukturene	kommer	tydligere	fram,	bakken	
har	sin	egen,	enten	ved	korn	som	svaier	og	beveger	
seg	i	vinden	eller	stripete,	pløyd,	naken	jord.	Horisont-
en	består	gjerne	av	en	skogkledd	ås	og	slutter	i	him-
melen	som	er	usedvanlig	iøynefallende.	Vegetasjonen	
er	lav	og	tillater	oss	å	se	langt.	I	enkelte	årstider	ligger	
tåken	ofte	tett	og	kompakt	og	skaper	en	lun	og	mystisk	
stemning.	
Arealet	er	kun	tilgjengelig	for	ferdsel	om	vinteren.

Myr:	
Vegetasjonen	domineres	av	artene	lav,	torv	og	enkelte	
gresstyper.	Landskapet	er	åpent	med	enkelte	furutrær.	
Bakken	er	våt	og	føles	utilgjengelig,	stemningen	kan	

Eksisterende	friluftsliv

Det	er	godt	tilrettelagt	for	friluftsliv	med	stier	og	skiløy-
per.	Det	er	interessant	å	se	hvor	ferdselen	går	i	dag,	
og	stedene	som	er	lettest	tilgjengelig	for	folk.	Åkrene	
er	ikke	tilgjengelig	for	ferdsel	store	deler	av	året.	Det	
er	viktig	å	se	på	vinteraspektet	og	hvilke	steder	som	er	
tilgjengelig	og	egnet	for	ferdsel	på	vinterstid.	Åkrene	
er	et	eksempel	på	areal	som	er	tilgjengelig	for	ski,	men	
ikke	fotturer,	vår,	sommer	og	høst.	Illustrasjonen	under	
viser	turløypene	både	for	sommeren	og	vinteren.	
Dette	indikerer	hvilke	områder	som	er	egnet	og	brukt	i	
frilufstsliv.

         30	000
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Områder

Ut	fra	illustrasjonen	av	eksisterende	turløyper,	kart	over	
naturtypene	og	befaringer	har	vi	valgt	ut	noen	av	de	
områdene	vi	mener	er	mest	interessante	og	varierte	i	
forhold	til	friluftsliv.	Områdene	er	nummerert	på	kartet,	
og	beskrevet	under.

1.	Årungen:
Årungen	er	en	liten	innsjø	på	1,2	km2	nord-vest	for	
UMB.	Innsjøen	ligger	midt	blant	frodige	friluftsområder	
og	viktige	kulturlandskap	og	på	østsiden	er	det	godt	
med	turstier.	Det	grunne	og	næringsrike	vannet	gir	op-
phav	for	mange	typer	sumpplanter	og	området	regnes	
som	særs	viktig	for	biologisk	mangfold.	I	den	nord-

vestlige	enden	er	et	viktig	våtsmarkområde	for	fugleliv.	
Innsjøen	er	forurenset	og	har	stor	oppblomstring	av	
blågrønne	alger.	Vannet	er	uegnet	for	bading.	Langs	
den	østlige	bredden	ligger	en	padle-	og	rostadion.

2.	Syverudbekken:
Syverudbekken	er	en	meandrerende	bekk	som	slyn-
ger	seg	gjennom	den	frodige	skogen	øst	for	Årungen	
rostadion.	I	dette	området	finnes	variert	natur,	alt	fra	
beitelandskap,	en	gammel	prestegård,	tett	barskog,	tett	
poppelskog,	en	bjerkeplantasje	og	en	sumpaktig,	frodig	
og	gjengrodd	lauvskog.	

3.	UMB:
Et	stort	parkanlegg	med	et	stort	sprang	i	vegetasjon.	

Åpne	gressletter,	en	frodig	andedam,	store	gamle	trær	
og	velstelte	bed.	

4.	Åsmåsan:
En	åpen	slette	med	rødlig	bunndekke.	Noen	furutrær	
vokser	innimellom.	Myrlandskapet	går	over	til	sump-
skog	og	videre	til	barskog.		En	tørr	sti	deler	den	tette	
barskogen	i	to,	trærne	lukker	seg	over	stien	og	lager	
nærmest	en	tunnel	i	retning	boligområdet	Kaja.

5.	Vardåsen:
Åsen	ligger	ca	tre	km	sør	for	Ås	sentrum	og	er	en	skog-
kledt	ås	omringet	av	åkerlandskap.	Består	for	det	meste	
av	Furuskog	mot	toppen	men	også	gran	og	løvskog	ned	
langs	sidene.	Her	finner	vi	også	klatremuligheter.	På	

Årungen																																																																																																				Syverud																																																																																																					Syverud				
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VERDIVURDERING
Målet	for	vår	oppgave	var	«	Å	kartlegge	viktige	kultur-
landskap	og	områder	for	rekreasjon	med	tanke	på	syn-
lighet	og	aktiv	bruk	av	både	fastboende	og	tilreisende».	
Kriteriene	for	verdivurderingen	er	følgende:

	Tilgjengelighet	og	framkommelighet
Ligger	landskapet	lett	tilgjengelig,	er	det	lett	synlig	og	
eksponert	ved	ferdselsårer?
Ligger	landskapet	i	gang/sykkel	avstand	fra	Ås	sentrum?

Tidsdybde
Er	kulturhistorien	synlig	i	landskapet?	Er	landskapet	
viktig	forhold	til	den	historiske	utviklingen?

Inntrykkstyrke	og	opplevelse
Tilltrekker	landskapet	seg	spesiell	oppmerksomhet?	
Er	det	noen	elementer	ved	landskapet	som	er	særlig	
dominerende?	Har	landskapet	stort	mangfold	eller	er	
det	ensartet?

Tilhørighet	og	identitet
Føler	folk	tilhørighet	til	landskapet?	Knyttes	stedets	
identitet	til	landskapet?

Vi	har	delt	inn	områdene	i	tre	forskjellige	grupper	
verdisatt	etter	våre	kritterier.	Områdene	har	fått	orange	
stjerner						etter	verdien	som	kulturlandskap	og	grønn	
stjerner						etter	verdien	av	området	for	rekreasjon.

Gruppe	1-	størst	verdi	etter	våre	kriterier.
Gruppe	2-	middels	verdi	etter	våre	kriterier.
Gruppe	3-	lavest	verdi	etter	våre	kriterier.

De	vi	har	vurdert	til	høyest	verdi	er	de	vi	ønsker	å	jobbe	
videre	med	i	fase	2.

Gruppe	1:

Kirkejordene
Kulturhistorien	er	veldig	tydelig	i	landskapet.	Dominer-
ende	historiske	elementer	som	middelalderkirken	og	
kirkegården.	Ligger	langs	flere	gamle	veifar	bla.	”Gamle	
kongevei”.	Lett	tilgjengelig	for	gange	og	sykkel.	Sen-
trumsnært.	Ligger	på	en	høyde	med	god	utsikt.	Viktig	
for	fastboende	i	forhold	til	bruk	av	kirke	og	kirkegården.

Søråsjordet
Ligger	tett	opptil	sentrumskjernen	og	UMB	og	er	det	
mest	synlige	av	de	sentrumsnære	kultulandskapene.	
Gangveien	mellom	Ås	sentrum	og	UMB	går	helt		i	kant-
en	av	åkeren.	Viktige	stemningsskapende	elementer	
for	fotgjengere	(i	øynefallende	skogkledt	horisont	som	
fremhever	himmelen,	langt	svakt	bølgende	terreng),	
sykkel	og	biltrafikk.	Viktig	skiterreng.

Kjerringjordet
Lett	tilgjendelig.	En	stor	og	gammel	eik	markerer	den	
ene	enden	og	er	et	viktig	landemerke.	Stedet	har	vært	
viktig	i	kulturhistorien	og	lokale	identitetsbyggende	
historier	knytter	seg	til	jordet.	Viktig	skiterreng.	Jordet	
er	stor	og	skaper	et	luftig	rom.	Terrenget	er	bølgende	
og	veldig	stemningsskapende.

UMB
Lett	tilgjengelig	fra	både	E6	og	Ås	sentrum.	God	syn-
lighet	fra	hovedveien	og	veldig	viktig	for	kulturhisto-
rien.	Stedet	står	i	stor	kontrast	til	omkringliggende	
områder.	Elementer	som	små	kunstige	dammer,	gamle	
bygg	og	velholdt	vegetasjon	er	dominerende	og	stemn-
ingsskapende.	Stort	mangfold,	og	identitetsskapende	
for	Ås.

Gruppe2:

Åsmåsan
Lett	tilgjengelig	fra	Ås	sentrum.	Viktig	i	kulturhistorien	
med	bl.	a	torvuttak.	Terrenget	har	stort	mangfold.	Myr-
landskap,	sumpskog,	og	tett	barskog	grenser	til	åpent	
åkerlandskap-	stor	kontrast.	Lang	tradisjon	for	friluftsliv	
har	gitt	folk	tilhørighet	til	stedet.

Årungen
Lett	tilgjengelig	for	turintresserte,	stedet	må	oppsøkes	
og	ligger	ikke	ved	noen	hovedferdselsåre.	Stort	mang-
fold	i	artssammenheng,	og	naturtyper.	Stedet	er	viktig	
for	biologisk	mangfold	og	fugleliv.	

Syverudbekken
Tilgjengelig	for	turinteresserte.	Elveløpet	har	vært	viktig	
for	industrihistorien.	Stedet	har	veldig	variert	og	kon-
trasterende	natur.	(Åpent-lukket-frodig-skrint).	Viktig	
turterreng	for	ski.

Gruppe	3:

Dyster
Tydelig	formet	av	landbruk,	etablert	tidlig	i	stedets		
jordbrukshistorie.	Stedet	ligger	i	Ås	sentrum	og	er	lett	
tilgjengelig.	Godt	eksponert	for	beboende	tett	inntil,	
men	mindre	synlig	i	sentrumsbildet.	Ikke	spesiell	verdi-
full	med	tanke	på	friluftsliv.

Vardåsen
Tilgjengelig	for	turinteresserte.	Levninger	på	toppen	
av	varden,	ikke	identifisert.	Vegetasjonen	er	kontras-
terende	med	omkringliggende	landskap.	Ikke	utpreget	
identitet	knyttet	til	området.
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