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KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER HØRING 
 
 
Vedlegg: 
1. Kart over friluftsområder datert 9.1.2018 
2. Områdebeskrivelse av friluftsområder datert 12.1.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Digitalt kart: http://arcg.is/1OS4PC 
Veileder: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, M98-2013. 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf  
 
Sammendrag: 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å 
identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Rådmannen foreslår at utkast til 
«Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune legges ut på høring. Dette 
vil bli en del av kvalitetssikringen av arbeidet som er gjort ved at alle som har interesse for 
friluftsliv i kommunen kan komme med innspill. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at 
landets kommuner skal har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. 
Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. 
 
Kartleggingsarbeidet skal gi en god oversikt og kunnskap om kommunens friluftsområder. 
Dette vil sikre informasjon om friluftsliv i kommunal saksbehandling, arealplanlegging og 
forvaltning. Videre vil kartleggingen kunne stimulere til ulike typer friluftsliv i kommunen. 
 
Kartlegging og verdisetting 
Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt Miljødirektoratets 
veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Friluftsområdene ble 
kartlagt, beskrevet og delt inn i ulike områdetyper etter veilederen. Videre ble det gjort en 
verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at 
områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke 
klassifisert» friluftsområde. 
 
Prosess 

http://arcg.is/1OS4PC
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf


Fylkeskommunen har ansvar for å viderefordele statlige midler avsatt til dette arbeidet. Det 
interkommunale GIS - samarbeidet i Gausdal, Lillehammer og Øyer fikk i fellesskap bevilget 
midler til å gjennomføre prosjektet. 
 
For å hente inn kunnskap fra personer med god kjennskap til friluftslivet lokalt, er det avhold 
flere arbeidsmøter. Informasjon fra arbeidsgruppen har vært et viktig bidrag til vedlagt 
utkast. 
 
Det er nå utarbeidet et utkast til kart som viser ulike friluftslivsområder og hvordan de er 
kategorisert. Som et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen legges kart og 
beskrivelse/kategorisering av områder ut på høring slik at relevante instanser, 
interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av 
grenser og verdivurderinger. Kartleggingen og verdisettingen består av et kart og en 
områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert område er knyttet opp mot et ID-nummer i 
kartet. Til sammen har 79 områder blitt kartlagt og beskrevet.  
 
Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos 
Miljødirektoratet (www.natubase.no), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle. 
Temakartet vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag i forbindelse med revideringer av arealplaner 
og utarbeidelse av nye reguleringsplaner. 
 
Vurdering: 
For å få en god kvalitetssikring av arbeidet, foreslår rådmannen at utkastet til kart og 
verdisetting av friluftsområder legges ut på høring.  
 
Høringsbrev sendes ut til interesseorganisasjoner, lag, foreninger og andre relevante 
instanser for å sikre at vi når frem til de mest aktuelle partene. Høringsdokumentene legges 
ut på kommunens hjemmesider slik at alle som har interesse for friluftsliv i kommunen kan 
komme med innspill. 
 
Høringen er å betrakte som en del av kvalitetssikringsprosessen. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utkast til «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune 
bestående av kart som viser friluftsområdene, 9.1.2018 og tilhørende 
områdebeskrivelse, datert 12.1.2018, legges ut på høring. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 


