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Hva er friluftslivskartlegging?

› Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder

› Nasjonal satsing, forankret i 
Stortingsmelding om friluftsliv (2015-
2016)

› Metode: Veileder fra 
Miljødirektoratet (M-98, 2013)

› Statusrapport: Hvor er folk på tur? 
Hva slags tur er de på? Hvilken 
funksjon har området? Hvor 
verdifullt er området?

› Trangsynt fokus på friluftsliv:
• Aktiviteten som utøves
• De fysiske omgivelsene, landskapet
• Sosialt aspekt

› Grunnlag for arbeidet med 
kommuneplaner – sikre at friluftsliv 
blir ivaretatt og utviklet



Dagens situasjon (generelt)

› Kompetansen på 
friluftslivsbruk finnes i 
mange baser; kart, 
nettsider/ turportaler, 
udokumentert kunnskap

› Tilfeldig kunnskap hentes 
inn, litt tilfeldig, når det 
kommer opp saker

› Sterke meninger kan få stor 
betydning

› Usikkerhet rundt hva som er 
verdi for friluftslivet?

› Alt i alt: Uforutsigbar 
situasjon



Friluftslivskartlegging – hvorfor?

› Viktig kommunalt 
virkemiddel for å identifisere, 
utvikle og ivareta arealer for 
friluftsliv

› Fokus på friluftsliv i 
nærmiljøet i et 
folkehelseperspektiv

› Øke kunnskapsgrunnlaget for 
å ivareta god 
arealplanlegging
• Folkehelseloven §5c
• Det offentlige kartgrunnlaget 

(DOK), PBL §2-1

› Viktig å finne bruksverdien til 
det ferdige temakartet



Status, Buskerud

Region/ nettverk Kommune

Meldt om 

deltakelse

Anm om 

utbetaling

Møte 

oppstarts-

fasen

Folkemøte 

mm

Møte verd-

settings-

fasen

Møte 

kvalitets-

sikring

Ferdig lagt 

ut i 

Naturbase

Drammen 1 1 16.01.17 15.02.17

Kongsberg 1

Ringerike 1 27.10.16

Flå 0 28.09.16

Hallingdal Gol 1 1 20.04.16 02.09.16 05.04.2017

Hemsedal 0 1

Hallingdal Hol 1 1 20.04.16 02.09.16

Hallingdal Nes 1 1 20.04.16 02.09.16 25.04.2017 1

Hallingdal Ål 1 1 20.04.16 02.09.16 05.04.2017

Krødsherad 2017 1 24.08.17 10.11.17

Modum 1 1 13.09.16 30.05.17

Sigdal 1 24.08.17 23.11.17

Numedal Flesberg 0 1 12.04.16

Numedal Nore og Uvdal 1 1 12.04.16 27.06.16   -  1

Numedal Rollag 1 1 12.04.16 08.09.16

Vestre Viken Hurum 1 1 12.09.16 22.09.16

Vestre Viken Lier 1 1

12.09.2016 

og 30.03.17

Vestre Viken Røyken 1 12.09.16 09.11.17

Hole 1 1 16.02.16 17.08.16 02.08.2017 1

Nedre Eiker 1 27.04.16

Øvre Eiker 1 1

15.06.16 

10.10.16 17.01.17

Antall 16 16 20 4 9 5 3



Organisering – hvem?

Miljødirektoratet

Kommune

Buskerud 
fylkeskommune

› Pådriver, igangsetter, veileder

› Tilskudd til fylkeskommunene

› Prosjektkoordinator: Veilede 
kommunene og stimulere til framgang

› Tilskudd til kommunene

› Referansegruppe på fylkesnivå

› Prosjektleder – leder arbeidet

› Arbeidsgruppe: gjør jobben

› Innspill/ medvirkning: Lokale 
ressurspersoner med god kjennskap til 
lokalt friluftsliv

Pådriver/ igangsetter

Prosjektkoordinator

Prosjektleder



Friluftslivskartlegging – hvordan?



Områdetyper - kartleggingsfasen



Verdsettingskriterier

Sju utvalgte kriterier

› Brukerfrekvens

› Regionale og nasjonale 
brukere

› Opplevelseskvaliteter

› Symbolverdi

› Funksjon

› Egnethet

› Tilrettelegging

Øvrige kriterier

› Kunnskapsverdi

› Lydmiljø

› Inngrep

› Utstrekning

› Tilgjengelighet

› Potensiell bruk

Tabell s. 21

Lokale 
tilpasninger



Resultatet i Naturbase

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/


Bruk av temakart friluftsliv

› Offisielt DOK-navn: «Kartlagte og 
verdsatte friluftslivsområder» = 
temakart friluftsliv

› Planer er juridisk bindende, 
temakart er det ikke

› Ulike kunnskapsgrunnlag veies 
mot hverandre  politikk som 
synliggjøres i planer

› Temakart ikke grunnlag for 
innsigelse, men FMBu og BFK 
kan kreve at kunnskapen om 
bruk synliggjøres, hvordan skal 
den ivaretas?

https://www.regjeringen.no/contentassets/bdd01
59c35a94b598f60398d83131df0/offisiell_dok_list
e_januar_2017.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/bdd0159c35a94b598f60398d83131df0/offisiell_dok_liste_januar_2017.pdf


Klargjøring - miljøforvaltningens innsigelsespraksis - 1

› 3.6 Naturmangfold 

› 3.10 Friluftsliv

› 3.11 Strandsone langs sjø og 
vassdrag

«3.6 Naturmangfold

Innsigelse skal vurderes når foreslått ny 
arealbruk i planforslaget vil komme i 
konflikt med:

› Sammenhengende naturområder med 
urørt preg - Naturområder som i kraft 
av sin størrelse, urørthet, beliggenhet 
og sammenheng er viktige for 
arealkrevende arter, som regional 
økologisk infrastruktur, for 
klimatilpasning og friluftsliv.»

› Kunnskap må finnes andre steder enn i 
temakart friluftsliv



Klargjøring - miljøforvaltningens innsigelsespraksis - 2

«3.11 Strandsone langs sjø og vassdrag

Innsigelse skal vurderes når 
planforslaget: 

› Ikke har tatt særlig hensyn til natur-
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser (jf. plan-
og bygningsloven § 1-8, første ledd) 
langs sjø og vassdrag.»

› Verdier vil være synlig i temakart 
friluftsliv, spesielt i tettbygde strøk 
og der området brukes til/ er 
tilrettelagt for  fisking og bading



Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

3.10 Friluftsliv

Innsigelse skal vurderes når planforslaget 
vil komme i konflikt med: 

• Områder verdsatt som svært viktig 
eller viktig friluftslivsområde i 
henhold til Miljødirektoratets 
veileder M98-2013

• Andre områder som er vurdert til å 
ha nasjonal eller viktig regional 
betydning som friluftslivsområde

• Bymarker

I områder som omfattes av markaloven 
gjelder markalovens regler om 
stadfestelse av planer. Fylkesmannen 
kan legge retningslinjene i dette 
rundskrivet til grunn så langt de passer 
ved sin tilrådning til Klima- og 
miljødepartementet om stadfesting av 
planer i Marka.

› Verdiene vil være synlig i temakart 
friluftsliv



Hva skal vurderes? Liknende forvaltningspraksis

«Spørsmål om lovtolkning 
og prøving av skjønn»

› Brev fra Klima- og 
miljødepartementet til 
Fylkesmannen i Troms

› Klagesak etter behandling 
av klage over opprettelse 
av en snøscooterløype



Fra Miljødirektoratet

Prop. 35 L (2014 – 2015) side 6

«Regjerningen ønsker å gi kommunene større ansvar og råderett 
i eget lokalmiljø. (I Sundvolden-erklæringen pkt. 10 heter det at 
regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i 
utmark.)»

Forvaltningslovens § 34 (gjelder fra 1. januar 2018)

«Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en 
kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor 
vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det 
frie skjønn.»

› Friluftslivskartleggingen er et kunnskapsgrunnlag for 
kommunene slik at de kan avveie fordeler og ulemper i 
plansaker på et faglig objektivt måte og foreta velbegrunna 
politiske vedtak



Det betyr…

› Ikke et forbud

› Kommunene kan legge tiltak i for eksempel viktige 
friluftslivsområder, hvis den etter en konkret vurdering 
finner at det foreligger andre hensyn som etter 
kommunens skjønn er så tungtveiende at hensynet til 
friluftsliv må vike.

› Innsigelse skal vurderes hvis et tiltak som ikke styrker 
friluftsliv planlegges i et viktig friluftslivsområde:

1. Om kommunens skjønn er synliggjort

2. Om vurderingen er saklig og forsvarlig med avveiing av de ulike 
hensynene mot hverandre,

3. herunder vurdert muligheten for avbøtende tiltak og mindre 
konfliktfylte løsninger



Oppsummering – ivareta friluftsliv

Ved plansaker i A- (og B)-områder for 
friluftsliv, vurdere innsigelse på grunnlag 
av:

› Kunnskap om området som ligger i 
temakartet

› Se om kunnskapen er synliggjort i 
planprosessen

› Se om det er vurdert ulike 
alternativer og avbøtende tiltak, 
vurdering opp mot andre områder i 
kommunen

› Gjøre en vurdering på om friluftsliv 
ivaretas på «tilfredsstillende måte» i 
området selv etter gjennomføring av 
plan

Tett dialog for å få til ensartet praksis og 
forventninger til kommunal planlegging

Bilde fra Ringblad.no – Ringeriksbanen og 
E16 (Fellesprosjektet) 

1. Om skjønn er synliggjort
2. Om vurderingen er saklig og forsvarlig med 

avveiing av de ulike hensynene mot 
hverandre,

3. herunder vurdert muligheten for avbøtende 
tiltak og mindre konfliktfylte løsninger



Utvikle friluftslivet – hva kan kartet brukes til?

Helhetlig utvikling med STIen
som en grønn tråd gjennom 
arbeidet:

• Turutgangspunkt/ 
innfallsporter

• Turmål
• Det som knytter dette 

sammen
• Aktivitet og opplevelser 

knyttet til disse

1. «Sti- og løypeplaner/ 
turruteplaner»

2. STIkonferanse 2018

3. Friluftsporter 

4. Fra hovedvei til turmål



Turruteplaner

› Miljødirektoratet: 
«Veileder om 
oversiktsplanlegging av 
friluftslivets ferdselsårer»

› Hovedutvalget for miljø, 
innovasjon og næring har 
satt av midler til at 
Buskerud skal være med i 
utprøvingen av 
veilederen i tilknytning til 
arbeidet med 
regionalplan for Norefjell 
og Reinsjøfjell (fem 
kommuner)



STIkonferansen 2018

› Hovedutvalget satt av 
midler

› Hovedmål: Få fram gode 
eksempler og god praksis 
og inspirere hverandre, 
starte arbeidet med felles 
satsing på STI

› Idémydringsmøte på 
nyåret, konferanse mai-
sept

› Samarbeid reiseliv-
folkehelse-friluftsliv



Friluftsporter

Helhetlig planlegging av 
friluftsområder, der innfallsporter til 
større områder prioriteres:

› «Friluftsporter er tilrettelagte 
friluftsområder som i tillegg er 
innfallsporter til større natur- og 
friluftsområder. Friluftsporter er 
tilrettelagt for naturopplevelse, 
friluftsliv, lek, trening og sosialt 
samvær. Friluftsporter skal være 
lett tilgjengelige og gi 
informasjon om naturkvaliteter 
og friluftsmuligheter på stedet 
og i omkringliggende områder.»

› Offentlig erverv (statlig sikring)

› Universell utforming, mål om at 
alle kommuner har minst ett 
område innen 2025 (?)



Fra hovedvei til turmål – synliggjøring av friluftsliv

Merkehåndboka

1. Parkeringsplass forhold med 
utkjørselstillatelse fra vegvesenet/ 
kommunen

2. Informasjonstavle som beskrive 
turmulighetene 

3. Turrutene skal være merket og skiltet

4. Vedlikeholdsansvarlige

5. Merket og skiltet i henhold til 
Merkehåndboka.

6. Skriftlige avtaler med grunneiere som 
berøres av turruten/ turrutene.

7. Stedsnavnet på skilt ved hovedvei, skal 
henvise til turområdet (f.eks. hvis det er 
mange turruter) eller turmål (hvis det 
kun er ett).



TAKK FOR MEG!
LES MER: HTTPS://WWW.BFK.NO/TJENESTEOMRADE/KULTUR-OG-
IDRETT/FRILUFTSLIV/FRILUFTSLIVSKARTLEGGING/

https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Friluftslivskartlegging/

