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Kartlegging og verdsetting av friluftsområder: oppstartsdokument. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Tana kommune starter arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområdene ihht 

miljødirektoratets veileder M98-2013.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn:  

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et kommunalt virkemiddel for å identifisere, 

utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. I forbindelse med revisjon av forskrift om skuterløyper 

stilles det krav om en at kartlegging og verdisetting av friluftsområder er foretatt ihht. 

Miljødirektoratets veileder M98-2013 

(http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf). Resultatene fra 

kartleggingsarbeidet vil utover dette kunne nyttes i kommunal planlegging ( bla. 

kommuneplanens arealdel ), konsekvensutredninger, utvelging av aktuelle områder for sikring 

og utvikling av friluftsliv. 

 

Prosessen omfatter:  

 Identifikasjon av friluftsområder i kommunen (arealer) 

 Plassering av områdene ihht. definerte områdetyper (se fig. 1) 

 Verdsetting av det enkelte friluftsområde ut fra et sett kriterier med vekting til en av 

følgende kategorier:  

o Svært viktig friluftsområde 

o Viktig friluftsområde 

o Registrert friluftsområde 

o Ikke klassifisert.  

 Presentasjon av datamaterialet på digitale kart og innlegging i databasen «naturbase». 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf


 

 

 
Figur 1. Områdetyper 

 

Det stilles krav til medvirkning i prosessen fra frivillige organisasjoner, grunneiere og andre 

representanter for lokalsamfunnet.  

Motorferdsel i utmark er ihht, kravene i veiledningsmaterialet ikke definert som friluftsliv, og 

inngår ikke i formålet. Det er videre presisert at i områder hvor andre brukere påvirker 

friluftslivet i betydelig grad bør dette legges til grunn når man vurderer om området har 

potensiale for friluftsliv.  

 

Det anbefales at kommunene utarbeider et oppstartsdokument som gir rammer for arbeidet, 

herunder formål, forslag til organisering og tidsplan, oppfølging og bruk av 

kartleggingsmaterialet. Dette saksframlegget inkl. vedtak utgjør oppstartdokumentet for Tana 

kommunes arbeid med kartlegging og verdisetting av friluftsområder.  

 

Vurdering 

Nedenfor framgår forslag til rammer for arbeidet.  

 

1. Formål:  

Formålet med kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene i Tana er å:  

 Produsere grunnlagsdata til bruk i planlegging og beslutningstaking 



 Tilfredsstille utredningskrav mht. friluftsliv i forbindelse med revisjon av forskrift om 

skuterløyper i Tana kommune. Det er krav om at kartleggingen og verdisettingen av 

friluftsområder er ferdigstilt før forskrift om skuterløyper sendes på høring
1
.  

 Tilfredstille utredningskrav mht. friluftsliv i forbindelse med statlig sikring av 

friluftsområder.  

 Oppfylle nasjonalt mål om å ha kartlagt og verdsatt de viktigste friluftsområdene innen 

2018. Jf. «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» og «Nasjonal handlingsplan for 

statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder».  

 

 

2. Organisering og tidsplan for arbeidet 

Kartleggingsarbeidet ledes av Utviklingsavdelingen. Saksbehandlere i avdelingen inngår i 

temaet avhengig av oppgavene som skal utføres. Prosessledelse utføres av miljørådgiver og 

kartarbeid av planleggerne.  

 

Det settes ned en referansegruppe for å gi innspill til både kartleggingen og verdisettingen av de 

registrerte områdene. I referansegruppen inngår representanter for frivillige organisasjoner, 

grunneier (Finnmarkseiendommen) og Forum for natur og friluftsliv (FNF)-Finnmark.  

 

Forslag til tidsplan for arbeidet framgår nedenfor. I mai 2016 vil det bli gjennomført et 

informasjonsmøte for lokale lag- og foreninger som del av oppstarten av Finnmark friluftsrådet. 

Dette møtet vil bli slått sammen med første møtet i referansegruppa.  

 

 
Oppgave April Mai Juni Juli Aug Sept Ansvar 

Kunngjøring av oppstart og invitasjon til 

referansegruppe/1.møte 

      UTV- 

miljø 

Møte i administrativ arbeidsgruppe. Formål: utarbeide 

grunnlagsmateriale for utvelgelse av friluftsområder 

       

Møte i referansegruppa. Formål: Utvelgelse av 

friluftsområder 

      UTV-

miljø 

Etterarbeid: møte i adm. arbeidsgruppe       UTV-

miljø 

Møte i referansegruppe:  

Verdisetting av friluftsområder.  

      UTV-

miljø 

Etterarbeid: møte i adm. arbeidsgruppe    

 

 

   UTV-

plan 

Produksjon av digitalt kartmateriale 

 

      UTV-

plan 

Presentasjon av resultat for politisk utvalg (HUN)        

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Utdrag fra motoferdselsforskriftens § 4a: «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen 

løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene 

planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen». 


