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Sakstittel:  KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVOMRÅDER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftslivområder  i Lebesby 

kommune til etteretning. 

2. Kartlagte friluftsområder innarbeides som eget tema i kommunens digitale kartsystem 

og oversendes Miljødirektoratets Naturbase. 

3. Kartlagte områder skal inngå i kommunens fremtidig arealplanlegging. 

4. Kartleggingen legger ingen føringer for fredning av områder, men er et temakart der 

friluftslivets viktighet er kartlagt og vektlagt. 

5. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

6. Plandokumentet skal benyttes i forbindelse med revisjon av ny kommunal forskrift for 

scooterløyper i Lebesby. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: 

      - Kartutsnitt med kartlagte friluftslivområder i Lebesby kommune. 

- Tabell over kartlagte og verdsatte friluftlivområder. 

 

Faktaopplysning: 

Det er en nasjonal målsetting at alle landets kommuner skal foreta kartlegging og verdsetting 

av friluftslivområder. 

Kartleggingsarbeidet skal utføres med utgangspunkt i Miljødirektoratets rundskriv M98 – 

2013. 
Denne kartleggingen skal gjennomføres uavhengig av befolkningstetthet og arealstørrelse i den 

enkelte kommune.  

 

Hovedintensjonen er:  
- Sikre god tilgang til friluftsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen.  

- Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen.  

- Unngå «bit for bit» utbygging i viktige områder.  

 

Prosess: 

Kartleggingen er politisk forankret i formannskapets vedtak  Nov. 2018.  

 

 Prosessen omfatter:  

- Identifikasjon av friluftsområdene.  

- Plassere områdene i definerte områdetyper.  

- Verdsette områdene ut fra gitte kriterier. 

  



o Svært viktige friluftsområder.  

o Viktige friluftsområder.  

o Registrert friluftsområde  

o Ikke klassifiserte områder.  

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

 

 

For kommuner med et lavt innbyggertall og relativt oversiktlige arealer som brukes til 
friluftsliv, kan kommunen foreta en relativt enkel kartlegging hvor en arbeidsgruppa  med 
innspill fra lokale ressurspersoner gjennomfører prosessen.  
 
Temaet ble tatt opp i folkemøter rundt om i kommunen som ble gjennomført i forbindelse 
med forarbeidet til  kommuneplanen der det ble  bedt om innspill til områder som var viktig 
i friluftslivsammenheng.  
 
I tillegg har vi involvert lokale ressurspersoner som har gitt innspill til planen.  
- Veidnes jeger- og fiskeforening. (Trond Eriksen).  

- Kunes jeger- og fiskeforening. (Emil Andreas Moilanen).  

- Kjøllefjord turlag, (Elly Jægervann Larssen).  

- Lise Øfeldt. (Lebesby kommune).  

- Kjøllefjord jeger- og fiskeforening, (Tore Sjøveian).  

 
Prosjektleder: Odd Birkeland  
Medarbeider: Odd Hermod Rasmussen. (Kart). 
 
Det er viktig å presisere at kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en 
temakartlegging uten juridiske bindinger.  
Plandokumentet inneholder derfor bare registreringer av faktiske forhold.  
 
 
Bruk av plandokumentet: 
Dokumentet skal benyttes som  beslutningsstøtte i saker som berører friluftsliv. 
I forbindelse med at kommunen nå skal igangsette arbeidet med å vedta ny forskrift for 
scooterløyper, er det et absolutt krav om at kartleggingen og verdisettingen av 
friluftslivområder må gjennomføres i forkant av dette arbeidet. 
Høy score på kartlagte friluftslivområder betyr ikke nødvendigvis at en snøscooterløype ikke 
kan opprettes, men vurderinger rundt hensynet til friluftsliv og evt avbøtende tiltak skal 
være synliggjort for den enkelte løype. 
 
Arealavgrensning:  
Det er forsøkt å plassere de ulike områdene så nøyaktig som mulig. Plasseringen av arealet 
må bare betraktes som omtrentlige grenser. Arealavgrensningene må derfor tolkes som 
retningsgivende, og derfor må de kartlagte områdene bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.  
 
Idrettsplasser, skiløyper ballbinger og opparbeidede lekeplasser er ikke registrert særskilt, 
men vil i enkelte tilfeller inngå i større friluftsområder. 



 
Verdisetting av områdene:  
Verdisettingen av de ulike områdene er gjort ved hjelp av et sett verdikriterier der ulike 
kriterier blir vektet fra 1 til 5. Når alle relevante kriterier for området er vurdert får området 
en verdikategori fra A til D, der kategori A og B defineres som viktige områder som det skal 
rettes spesiell fokus mot. 
 
I planen er det kartlagt 32 områder. Av disse er 5 kategorisert som svært viktig, (A), og 10 
kategorisert som viktige områder, (B). 
 
Det er hovedsakelig nærområdene rundt «tettstedene» samt turområder   som er spesielt 
tilrettelagt som kategoriseres som A og B områder. 
I tillegg er områder med naturlig avgrensning til de lakseførende vassdrag  lagt inn under 
områdekategoriene A og B  
 
 
Det blir benyttet følgende vedrisettingskriterier:  
Brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, Opplevelseskvalitet, symbolverdi, funksjon, 
egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, lydmiljø, inngrep, utstrekning, tilgjengelighet og 
potensiell bruk .  
Desto høyere verdi et område har, (verdi A og B), desto høyere terskel vil det være for 
omdisponering av arealet til annet formål.  
For Lebesby kommune vil dette kunne bli aktualisert i forbindelse med evt nye scooterløyper. 
 

Høring: 

Planutkastet ble lagt ut på høring på kommunens hjemmeside med 6 ukers høringsfrist. 

I tillegg ble utkastet oversendt  de lag og foreninger som har bidratt med innspill i 

planprosessen. 

Det er ikke innkommet innspill i forbindelse med denne høringen. 

 

Plandokumentet ble oversendt Finnmark fylkeskommune for kvalitetsvurdering med positiv 

tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


