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FORSLAG – saksframlegg for oppstart av kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I XXX KOMMUNE
Saken gjelder kommunens deltakelse i prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar at xxx kommune starter opp med kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder.
Bakgrunn for saken
For å oppnå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i
naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv), er det viktig å ivareta et bredt spekter av
områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne
preferanser og der de helst ønsker. I den sammenheng er det viktig å ha kartbasert dokumentasjon
som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene i kommunene ligger.
Det pågår en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder, kalt friluftslivskartleggingen. Friluftslivskartleggingen gjennomføres i tråd med
veileder M98 (http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf). Buskerud
fylkeskommune har koordineringsansvaret i vårt fylke og har som mål at alle Buskerud-kommunene
skal være kartlagt og verdsatt i løpet av prosjektperioden 2015-2017. Buskerud fylkeskommune og
Miljødirektoratet bidrar med tilskudd til gjennomføring av arbeidet. Kommunen har selv ansvar for
gjennomføring i egen kommune.
Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi.
Materialet skal være faktabasert og resultatet er et temakart for friluftsliv som lagres i
Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn
dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Temakartet
vil også være tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag. Det ligger ingen bindinger i
temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan.
Koordinator i fylkeskommunen skal bistå kommunene i arbeidet og vil stimulere til framdrift gjennom
nettverksarbeid med jevnlige møter (2-3 ganger i året), bistå den enkelte kommune med fortløpende
veiledning underveis i prosjektet og delta på 1-3 besøk/ møter i hver kommune. Det er også ansatt
en nasjonal prosjektleder som vil bistå arbeidet.
Selve kartleggingsarbeidet gjøres av xxx kommune, i regi av en arbeidsgruppe med lokal
prosjektleder. Videre innhenter de ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre
en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette vurderer arbeidsgruppa relevant informasjon,
kartfester arealene og gir en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/ delområde vurderes
ut fra 13 kriterier og får en verdi. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot
andre interesser er ikke en del av arbeidet.
Prosjektkoordinator: Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune. Lise-Berith.Lian@bfk.no
Prosjekteier: xxx kommune
Lokal prosjektleder: xxx
Forslag til arbeidsgruppe
xxx, lokal prosjektleder/sekretær
Arealplanlegger? GIS-konsulent?
Friluftslivsansvarlig? Idrettskonsulent? Folkehelsekoordinator?
Representant for skoler/barnehager? etc.
Frivillige - Turlag? Orienteringslag? Ildsjel/kjentmann?
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I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov. Det er aktuelt å arrangere kveldsmøter i
ulike deler av kommunen for å skaffe tilveie mest mulig informasjon om områder og bruken av disse.
Oversikt over eksisterende kunnskap
Barnetråkk? Grønnstrukturplan? Kommunedelplan for idrett og friluftsliv?
Statlig sikra friluftslivsområder?
Turkart? Turbøker? Turportaler? Orienteringskart?
(se eget dokument med forslag til bakgrunnsinformasjon)
Arbeidsplan
Oppgave
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, framskaffelse av
informasjon, avgrensing områder/test av metodikk
Framskaffelse og systematisering av *eksisterende informasjon, kontakt mot
barnehager og skoler (med vekt på nærturområder og snarveger)
Møter i arbeidsgruppa: Avgrensing og beskrivelse av områder
Møter i arbeidsgruppa: Verdsetting av friluftsområdene og evt. justering av
avgrensing og oppdeling av områder.
Ferdigstilling av manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og beskrivelse for
hvert område.
Digitalisering av friluftsområdene
Kvalitetssikring/enkel "høring"
Siste møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart/evt. justeringer etter høring
Ferdigstilling – overføring av data til Naturbase
Orientering for kommunestyret - presentasjon av ferdig temakart og opplegg for
ajourhold og bruk

Framdrift
(Dato)
(Dato)
(Dato)
(Dato)
(Dato)

(Dato)
(Dato)
(Dato)
(Dato)
(Dato)

Det er et mål at arbeidet er ferdig for hele kommunen innen xx måned xx år.
Ressursbruk
Prosjektledelse vil utgjøre om lag 3-4 ukesverk. I tillegg kommer 1-2 ukesverk i arbeidet med
digitalisering av materialet og ferdigstilling av kartdata for overføring til Naturbase.
Arbeidsinnsatsen fra administrasjonen og deltakere i arbeidsgruppen vil utgjøre til sammen 3-4
ukesverk. I tillegg kan det eventuelt komme noen begrensede møtekostnader i forbindelse med
arbeidsgruppen. Kommunen mottar kr 30.000 i tilskudd fra Buskerud fylkeskommune og
Miljødirektoratet til arbeidet.
Oppfølging og bruk
Resultatene av friluftslivskartleggingen blir tilgjengelig elektronisk på www.naturbase.no
(Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget
kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Temakartet vil også være tilgjengelig
for konsulenter som lager planforslag. Temakartet kan brukes til å ivareta og videreutvikle områder
for friluftsliv:
 Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og
konsekvensutredninger
 Utvelging av aktuelle områder for sikring (kjøp/ servitutt)
 Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: Friluftsporter, referanseområder
for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv
Temakartet for friluftsliv må vedlikeholdes, og det anbefales at det foretas en gjennomgang i
oppstarten av rullering av arealplanen. Konkret oppfølging og bruk blir egen sak når
friluftslivkartleggingen er fullført.
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