FORSLAG – brev invitasjon til brukermedvirkning
Under følger forslag til brev til bruk i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
for å stimulere til brukermedvirkning.
Til
Lag/ foreninger/organisasjoner; friluftsliv, naturvern, naturbaserte utendørsidretter
Velforeninger/ hytteforeninger
FAU/ skoler og barnehager
Grunniere/ grunneierlag
Næringslivsorganisasjoner innen jord- og skogbruk
Reiselivsbedrifter

BRUKERMEDVIRKNING – KARTLEGGING AV AREALENES FRILUFTSLIVVERDI I KOMMUNEN
Kommunen har startet arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, kalt
Friluftslivskartleggingen. Det betyr at vi skal foreta en kartlegging av arealenes friluftslivsverdi i vår
kommune. Resultatet blir et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen
for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at
det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områder, så områdene blir ikke
"vernet", det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.
Prosjektet er et nasjonalt satsingsområde og følger Miljødirektoratets veileder M98-2013. Vår
kommune gjennomfører dette i samarbeid med andre kommuner i Buskerud og Buskerud
fylkeskommune er prosjektkoordinator.
Kommunen har en god del dokumentasjon fra tidligere, men ønsker innspill fra brukere, og
henvender oss derfor til organisasjoner, lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner for å få
tilbakemeldinger. Hvilke områder er viktig for deres friluftsliv og hvorfor?
Vedlagt ligger et kart der vi ønsker at dere markerer og setter nummer på de områdene dere mener
har betydning for friluftslivet til befolkningen i vår kommune. I tillegg fyller dere inn kort informasjon
om områdene i vedlagte skjema.
I tillegg ønsker vi å vite om det er noen i deres organisasjon/ lag/ forening/ institusjon som er spesielt
interessert i friluftsliv og godt kjent med friluftsliv i hele eller deler av kommunen, og som kan tenke
seg å være med en i en referansegruppe og bidra med sine erfaringer. Referansegruppe vil møtes 1-3
ganger i løpet av det neste halvåret.
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Tilbakemeldingene sendes inn på en av følgende måter:




Om du fyller ut for hånd:
o send tilbakemelding per brev til adressen: xxx
o eller skann inn og send på e-post: xxx
Om du fyller inn elektronisk, legg ved som vedlegg på e-post til: xxx

Vennlig hilsen

Vedlegg:



Kart over kommunen
Skjema: Områder for friluftsliv og ressurspersoner

19.11.2015

Områder for friluftsliv og ressurspersoner
Nr
Eks

"Navn" på området
Vesledammen

Kort om området
God parkering, rett ved bebyggelsen, utgangspunkt for små og store
turer året rundt, brukes av mange, også skoler og barnehager, godt
tilrettelagt, velforeningen tar et ansvar, Turlaget har stier,
Skiforeningen skiløyper

1
2
3

Forslag til ressurspersoner som kan delta i referansegruppe for arbeidet
Navn

Tlf

E-post

Avsender
Organisasjon/lag/institusjon:_________________________________________________________
Navn:_____________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________Tlf:_____________________
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