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KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER - SLUTTFØRING AV PROSJEKTET 
 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Øyer er nå fullført. Dette er et omfattende arbeid 
som gir økt kunnskap om de friluftsområdene vi har i kommunen. Til sammen er 79 områder nå 
kartlagt. Arbeidet har tatt relativt lang tid. Dette har sammenheng med kapasiteten i kommunen, 
samt at det ikke har vært noe stort press fra sentrale myndigheter om å ferdigstille prosjektet.  
 
 
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. 
 
Kartleggingen og verdisettingen som er gjennomført i Øyer kommune består av et kart og en 
områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert område er knyttet opp mot et ID-nummer i 
kartet. Til sammen har 80 områder blitt kartlagt og beskrevet. 
 
Kartlegging 
I henhold til veilederen skal friluftsområdene plasseres i 11 områdetyper. Totalt er det som nevnt 80 
områder, og disse kan ikke overlappe hverandre. 
 

Områdetype Antall 
 NT – Nærturterreng  13 
LR – Leke- og rekreasjonsområder  27 
GK – Grønnkorridor   1 
MA – Marka   7 



SS – Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag   10 
KL – Jordbrukslandskap     6 
UO – Utfartsområder  10 
TM – Store turområder med tilrettelegging    2 
TU – Store turområder uten tilrettelegging    0 
SK – Særlig kvalitetsområde    4 

 
Verdsetting 
For verdsetting er det fastsatt at disse kriteriene skal brukes: Bruk, regionale/nasjonale brukere, 
opplevelseskvaliteter, symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdi, inngrep, 
utstrekning, tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk.  
 
Ut fra disse gis hvert enkelt område en verdi:  
 

Verdi Antall 
A Svært viktig friluftslivsområde   37 
B Viktig friluftslivsområde   21  
C Registrert friluftslivsområde   13 
D Ikke klassifisert friluftslivsområde     9 

 
 
Prosess og medvirkning 
Fylkeskommunen har hatt ansvaret 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 ble utarbeidet et utkast til kart som viste ulike friluftslivsområder og hvordan de er 
kategorisert. Som et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen ble kart og 
beskrivelse/kategorisering av områder lagt ut på offentlig høring slik at alle relevante instanser, 
interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og 
verdivurderinger. Saken ble lagt ut på høring 3. mai og med frist for innspill 15. juni 2018. Det kom 
inn 13 merknader. Disse er svart ut i et eget dokument, vedlagt dette notatet.  
 
Av de 13 merknadene kom det inn moen innspill på korrigeringer av områdekategori, beskrivelse 
eller navnsetting. Mange av disse merknadene til tatt til etterretning og kart og beskrivelse er 
korrigert. Hovedtyngden av merknadene gikk på forståelsen av prosjektet og ønsket involvering.  
Rådmannens kommentar til disse merknadene er: 
 
Hvilke konsekvenser/restriksjoner vil grunneierne få på områder som er kartlagt: 
Temakartet har ingen juridiske bindinger og er et rent kunnskapsgrunnlag på linje med andre rene 
temakart for ulike fagområder. Kartleggingen gir dermed ingen økte rettigheter for allmenheten til 
hverken bruk eller tilrettelegging i kartlagte områder. Det vil likeledes ikke være restriksjoner for 
grunneiers bruk av arealene. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot øvrige 
arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og 
enkeltsaksbehandling. 
 



Etter friluftsloven § 3 kan enhver ferdes til fots i innmark når bakken er snødekt eller frosset, med 
unntak av perioden mellom 30. april og 14. oktober. En slik allmenn vinterferdsel ligger til grunn for 
å definere friluftsområder på innmark på lik linje med utmarksområder. 
 
 
Involvering av grunneierne: 
Kommunen har valgt samme fremgangsmåte som øvrige kommuner i området. Kommunen 
opprettet ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere virksomheter (kultur, 
landbrukskontoret og teknisk) og med ulik lokalkunnskap om kommunen. Vi har først ved høring 
åpnet opp for at berørte lag og foreninger, samt lokalbefolkning/grunneiere kan uttale seg til et 
utkast. Slik at vi på bakgrunn av innspillene etter høringen kunne sammenstille et sluttresultat.  
 
Ønske om at kommunen skrinlegger prosjektet 
Dette er et nasjonalt oppdrag fra Miljødirektoratet, hvor Oppland fylkeskommune er koordinator for 
fylket, og de bidrar med tilskudd til gjennomføring av arbeidet. Dersom kommunen ikke 
gjennomfører prosjektet vil de ikke kunne søke på midler til friluftslivstiltak.  Øyer kommune vil 
dermed ferdigstille kartleggingen etter at merknadene er gjennomgått og kart og områdebeskrivelse 
er korrigert.   
 
 
Sluttleveransen 
Sluttleveransen er nå ferdigstilt og de digitaliserte kartdataene skal oversendes til Miljødirektoratet. 
Dataene skal lagres i nasjonale database (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. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1) Temakart med verdsetting, http://arcg.is/1ifHCL  
2) Områdebeskrivelse, datert 24.4.2019 
3) Sammendrag av merknader, datert 24.4.2019
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