Skriftlige kilder og informanter,
Friluftslivskartlegging Buskerud
Skriftlige kilder
Nasjonale kilder











Naturbase: http://kart.naturbase.no/ Klikk "Vis temalagliste" oppe til venstre (anbefales å velge
gråtone på bakgrunnskart). Aktuelle tema:
o Friluftslivsområder (Statlig sikra friluftslivsområder)
o Inngrepsfrie naturområder
o Andre aktuelle temalag, i den grad de er av opplevelsesverdi for friluftslivet
 Kulturminner
 Helhetlig kulturlandskap
 Verneområder
Kartverkets kart: www.norgeskart.no : Landkart, sjøkart, flybilder/ ortofoto
Orienteringskart: Oversikt over hvor det eksisterer orienteringskart i Norge og hvem som er
utgiver: www.kartiskolen.no, klikk "Vis kart", velg "Generell kartinformasjon" til venstre og huk
av for "Norske orienteringskart" og zoom inn til din kommune. Klikk på verktøyet
øverst,
marker i kartet og hent ut informasjon om kartet oppe i høyre hjørne.
Turportaler:
o www.godtur.no: Anlegg og turmål, rutebeskrivelser (turtyper)
o www.ut.no: Hytter, sommerstier, fotturer, sykkelturer, klatreturer, padleturer,
vinterløyper, skiturer
o www.skisporet.no: Preparerte skiløyper
o www.inatur.no: Jakt, fiske og hytter i norsk natur, for brukerstatistikk etc ring Statskog
Sør-Norge v/
o www.lommekjent.no: Fottur, sykling, ski, annet
Barnetråkk: Oversikt over hvilke kommuner som har gjennomført barnetråkk
http://barnetråkk.no/oversikt/ (Buskerud: Ringerike, Krødsherad, Øvre Eiker, Drammen, Lier og i
tillegg er Ål kommune i gang)
Turkartserien til Nordeca: www.kartbutikken.no/finn-riktig-turkart (men det er ikke sikkert de
inneholder mer informasjon enn Kartverkets digitale kart og kartene på turportalene)

Lokale/ regionale kilder





Kommuneplaner, evt kommunedelplaner for grønnstruktur, anlegg og områder for idrett og
fysisk aktivitet, div temakart, kommunedelplaner for stier og løyper
Andre kommunale registreringer og planer: Grøntplaner, lokale friluftslivsregistreringer,
reguleringsplaner mv
Turkart
Fylkesmannens landbruksavdeling: Kommunale/ fylkesvise planer for kulturlandskapet som kan
inneholde viktig informasjon om friluftsliv
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Informanter
Aktuelle til kommunal arbeidsgruppe og evt referansegruppe










Miljøvernleder/-koordinator/-konsulent/ ansvarlig for miljøvern i kommunen
Kultur-/idretts-/friluftslivsansvarlig, person som har ansvar for friluftsliv i kommunen
Kommunens barnerepresentant i det faste planutvalget
Skoler og barnehager
Politiske utvalg for miljø og kultur
Frivillige organisasjoner (se liste under for informanter med nasjonal overbygning)
Grunneiere/ grunneierlag (se liste under for informanter med nasjonal overbygning)
Turoperatører og grønt reiseliv
Enkeltpersoner med god kunnskap om friluftslivet i kommunen

Aktuelle informanter med nasjonal overbygning










Statens naturoppsyn: www.naturoppsyn.no/lokalkontorer (Flå, Rødberg og Geilo)
Forum for natur og friluftsliv: FNF Buskerud, www.fnf-nett.no/buskerud
Statskog: Region Sør-Norge v/ Torkel Skoglund, tsk@statskog.no Brukerstatistikk:
brukerstatistikk for utleiehytter (salgsstatistikk jakt- og fiskekort)
Fjellstyrene: www.fjellstyrene.no/ditt_fjellstyre/fylkesoversikt/
Friluftsråd:
o Oslofjordens Friluftsråd: www.oslofjorden.org
o Oslo og Omland Friluftsråd: www.markanytt.no
Norsk Friluftsliv: Paraply for friluftslivsorganisasjonene med private medlemskap i Norge
www.norskfriluftsliv.no
o Orienteringslag: www.orientering.no/kretser/buskerud/kretsen/lag-i-kretsen/
o Turistforeninger: www.dnt.no/foreninger/ - brukerstatistikk for hytter
o Speidergrupper: www.speiding.no/kart Aktuelle kretser for å finne gruppene: Nedre
Buskerud krets, Tele-Busk krets og Øvre Buskerud krets
o Jeger- og fiskerforeninger: www.njff.no/buskerud/fylke der det også er link til
lokallagene
o 4H Buskerud: www.4h.no/Buskerud
o Røde kors (hjelpekorps): www.rodekors.no/distriktsider/buskerud/lokalforeninger/
o Skiforeningen (Oslomarka): www.skiforeningen.no/
o Norges klatreforbund: Eget kart for klatrefelt i Søndre Buskerud
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zq6iNgbn4wdU.kZXnaj6EZe40&hl=no&ie
=UTF8&msa=0&t=p&source=embed&ll=59.828254%2C10.195313&spn=0.759239%2C2.0
59937&z=9 Anders Johansen (aj@granholt.no) kan kontaktes for å få kontaktpersoner og
informasjon for andre steder i Buskerud.
Grunneiere/ grunneierlag:
o Norges skogeierforbundet
 Viken skog: www.viken.skog.no/omrader
 Glommen skog: http://www.glommen-skog.no/kart-finn-din-skogbruksleder/
o Norskog: Distriktsstyrene http://skoginfo.no/artikkel.cfm?id=2380
o Norsk bonde- og småbrukarlag: Lokallagene i Buskerud
http://www.smabrukarlaget.no/buskerud/om-oss/lokallag/#.Vji7uf6FOUk
o Norges bondelag: Lokallag i Buskerud
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http://www.bondelaget.no/lokallag/category1414.html
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