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KARTLEGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I LEBESBY KOMMUNEN

HØRINGSFRIST:  1N11N2019

Polltrk foeankelng:

Formannskapet fattet den 21.11.18 følgende 
 Vedtak: 

1. Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i kommunen. 

2. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe som kartlegger friluftsområdene med 
utgangspunkt i miljødirektoratets veileder M98-2013. 

Peorfrrfn omfatfe:

- Plasserin. av de enkelte områdene iht defnerte områderN
- Verdsettin. av det enkelte området med vektin.N
- Kart med innla.te områderN
- Presentasjon av materialet på di.itale kart o. innle..in. av dete i databasen «Naturbase»

Foemål:

Formålet med denne kartle..in.en er:
- Sikre friluftslivområder for da.ens o.  fremtidi.e brukereN
- Ivareta o. utvikle .od til.an. til friluftslivområderN
- Ivareta o. utvikle .od tilretele..in. for friluftslivN

Plandokumentet le..es ut  på hørin. før politisk behandlin.N

Retnin.slinjene for de enkelte områdetypene er .it i veilederenN

Innspill til plandokumentet sendes Lebesby kommune, 9790 Kjøllejord, eller 
postmotak@lebesbyNkommuneNno

Gjennomførin.:
Det er en Nasjonal førin. for at kartle..in.en av kommunens friluftsområder skal .jennomføres i 
løpet av 2018N

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no


I Lebesby kommune kom vi sent i .an. med arbeidet, men vi har en intensjon om å få fullført 
kartle..in.en i løpet av 2019N

For kommuner med et lavt innby..ertall o. relativt oversiktli.e arealer som brukes til friluftsliv, kan 
kommunen foreta en relativt enkel kartle..in. hvor en  arbeids.ruppa /ressurspersoner 
.jennomfører prosessenN

I forbindelse med folkemøter som ble .jennomført i forbindelse med kommuneplanen ble det bedt 
om innspill til områder som var vikti. i friluftslivsammenhen.N
I tille.. har vi involvert lokale ressurspersoner som har .it innspill til planenN

- Veidnes je.er- o. fskeforenin.N   (Trond Eriksen)N
- Kunes je.er- o. fskeforenin.N (Emil Andreas Moilanen)N 
- Kjøllejord turla., (Elly Jæ.ervann Larssen)N
- Lise ØfeldtN (Lebesby kommune)N
- Kjøllejord je.er- o. fskeforenin., (Tore Sjøveian)N
-

Prosjektleder:  Odd Birkeland
Medarbeider:  Odd Hermod RasmussenN

Dft fe vlktg å pefrlrfef at kaetlfgglng og vfedrftng av fellufromeådfe fe fn tfmakaetlfgglng utfn
jueldlrkf blndlngfe.
Plandokumfntft lnnfholdfe dfefoe baef efglrtefelngfe av faktrkf foehold.

Idretsplasser,  skiløyper ballbin.er o. opparbeidede lekeplasser  er ikke re.istrert særskilt, men vil  i 
enkelte tilfeller inn.å i større friluftsområderN

Arealav.rensnin.:
Det er forsøkt å plassere de ulike områdene så nøyakti. som muli.N Plasserin.en av arealet må bare 
betraktes som omtrentli.e .renserN Arealav.rensnin.ene må derfor tolkes som retnin.s.ivende, o. 
derfor må de kartla.te områdene bli vurdert i hvert enkelt tilfelleN

Vfedlrftng av omeådfnf:
Verdisettin.en av de ulike områdene er .jort ved hjelp av et set  verdikriterier der ulike kriterier blir 
vektet fra 1 til  N Når alle relevante kriterier for området er vurdert  får området en verdikate.ori fra 
A til DN
Dft blle bfnstft følgfndf vfdelrftngrkeltfelfe:
Brukerfrekvens, re.ionale o. nasjonale brukere, Opplevelseskvalitet, symbolverdi, funksjon, 
e.nethet, tilretele..in., kunnskapsverdier, lydmiljø, inn.rep, utstreknin., til.jen.eli.het o. 
potensiell bruk N
Desto høyere verdi et område har, (verdi A o. B), desto høyere terskel vil det være for 
omdisponerin. av arealet til annet formålN
For Lebesby kommune vil dete kunne bli aktualisert i forbindelse med evt nye scooterløyperN



 FRILUFTSOMRÅDER 

Nærturterreng (NT): 
Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. 
Områdene skal være tilknyttet byggeområder som f.eks. boligområder, skoler og
barnehager, og ligge i gangavstand fra disse. De er vanligvis naturlig avgrenset 
av veier, bebyggelse eller dyrket mark. 

Leke- og rekreasjonsområder (LR): 
Med leke- og rekreasjonsområder menes lekeplasser, ballplasser, 
nærmiljøanlegg, hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, 
parker og lignende som er mindre enn 200 daa. Dette er spesielt viktige områder
for personer med liten aksjonsradius fra bosted som barn og eldre. Områdene, 
eller deler av dem, kan være opparbeidet, være uten vegetasjon eller bestå av 
naturmark. De kan også utgjøre deler av skolenes uterom og brukes i 



undervisningssammenheng. Områdene skal være offentlig tilgjengelig og vil i de
aller fleste tilfeller ligge innenfor tettsteds-avgrensningen. 

Grønnkorridor: 
Grønnkorridorene er i mange tilfeller viktige friluftslivsområder i seg selv, men 
er i tillegg en del av transportsystemet for gående og syklende og er viktige 
forbindelseslinjer som knytter sammen boligområder og de mest brukte og 
egnede friluftslivsområdene. Grønnkorridorer kan også koble boligområdene 
med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen, butikken og sentrum. Slike 
korridorer skal ha et grønt hovedpreg. 



Marka (MA): 
Marka kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste områdene for 
friluftsliv i kommunen og/ eller regionen. Marka grenser som regel direkte opp 
mot byer og tettsteder og har direkte atkomst herfra. Marka består av sammen-
hengende utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som sti- og 
løypenett, utfartshytter osv. Jordbrukslandskapet utgjør ofte viktige deler av 
kvalitetene i eller i randsonen til marka. Denne kategorien kan også omfatte det 
nære turterrenget til større hytte- og reiselivsområder med mindre disse er svært 
små. 

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS): 
Med strandsone med tilhørende sjø og vassdrag menes områder langs kyst, 
innsjøer og vassdrag med muligheter for allment friluftsliv. Områder på sjøen 
som farleder, kystleder, fiskeplasser og lignende kartlegges, eventuelt sammen 
med naturlig tilgrensende områder på land, også i denne kategorien. 
Jordbrukslandskap: 
Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet, der man etter friluftslovens 
bestemmelser kan ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra
30. april til 14. oktober. 

Utfartsområder (UO): 
Store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og 
tettsted, men der reisetiden ikke er lengre enn at den kan aksepteres for en 
dagstur. Områdene kjennetegnes ofte av at de er egnet for en eller flere enkelt-
aktiviteter som det lokalt ikke finnes alternative områder til av noenlunde 
tilsvarende kvalitet. Eksempler: båtutfartsområder, skiområder i snøfattige 
regioner og områder for elve- og kanopadling, klatring, rafting, grotting osv. 
Områdene kan også ha en (felles) “markafunksjon” for byer og tettsted uten 
egne markaområder. 

Store turområder med tilrettelegging: 
Områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skog og heiområdene med 
tilrettelegging i form av merket sti- og løypenett med tilhørende 
overnattingssteder. Dette er områder som er egnet for tradisjonelle 
fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. Områdene kan 
innbefatte forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og tettsted, og kan 
også være områder med større tekniske inngrep som offentlige veier, 
skogsbilveier, kraftlinjer, magasiner, med mer. 



Store turområder uten tilrettelegging (TU): 
Store områder eller systemer av delområder som er “inngrepsfrie”. Nord-Norge 
har særlig mange slike områder og som regel vil de ha begrenset ferdsel. 
Områdene kan innbefatte forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og 
tettsteder, men vil kun unntaksvis inneholde større tekniske inngrep som 
offentlige veier, skogsbilveier, kraftlinjer, magasiner, med mer. Områdene kan 
inneholde enkle tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Noen av områdene i denne 
kategorien bør sees i sammenheng med tilgrensende områder i Sverige og 
Finland. Dette er områder som er egnet for jakt, fiske og lengre turer til fots og 
på ski. Kvaliteter som fravær av støy og inngrep, lite ferdsel, kontinuitet og “god
tid” er essensielle for opplevelseskvalitetene i områdene. 

Særlige kvalitetsområder (SK): 
Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter 
eller som har spesielt stor symbolverdi. Det kan gjelde nasjonalt verdifulle 
kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap, mindre inngrepsfrie områder, 
øyer eller øygrupper, fjorder, daler og lignende, samt mindre områder med en 
helt spesiell symbolverdi. Eksempler på slike viktige, mindre områder er bade-
plasser, gamle ferdselsårer, andre kulturminner, små plasser/områder med 
spesiell historisk betydning mv. Områdene vil ha stor verdi som bruks- og 
opplevelsesområder for friluftsliv, men også for reiselivet. Særlige kvalitets-
områder kan være delområder innenfor de andre områdetypene, f.eks. store 
turområder med og uten tilrettelegging, marka og strandsone med tilhørende sjø 
og vassdrag. 

Andre friluftslivsområder (AF): 
Ikke alle områder lar seg plassere i de nevnte områdetypene. Disse kartlegges 
som ”Andre friluftslivsområder”. Det bør tilstrebes at ikke altfor mange områder
blir ”Andre friluftslivsområder”, og for de områdene som blir plassert her er det 
viktig å si noe om områdets egenskaper i egenskapstabellen. 
VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER







KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I LEBESBY KOMMUNE.

Eier: Lebesby kommuneN
Opphav: Kartle..in.  o. verdsettin. av friluftsområder i Lebesby kommuneN
År: 2018/2019

Oversikt områderN

Dffinlrjonfe

Vfedl                                  Omeådftspfe

A= Svært vikti.e friluftsområder NT= Naturterren. SS= Strandsone med tilhørende sjø o. vassdra.

B= Vikti.e friluftslivsområder LR= Leke o. rekreasjonsområder KL= Jordbrukslandskap

C= Re.istrerte friluftslivsområder GK= .rønnkorridor UO= Utartsområde

D= Ikke klassifsert MA= Marka TM= Store turområder med tilretele..in.

SK= Særli. kvalitetsområder TU= Store turområder uten tilretele..in.

AF= Andre friluftsområder

ID Kommu
nfne.

Omeådfnavn Omeådftsp
f

Vfedl Bfrkelvflrf

(Vfldnfr m.omfgn)

1 2022 Klubbelva UO B Delvis tilretela.t turområde med Gapahuk rundt Klubbvannet/Klubbelva  på 
VeidnesN Området er tilbakeført til opprinneli.  nivå av by.defolket de senere 
åreneN Benytes både av fastboende  o. turisterN

2 2022 Fjellaksla UO C Multebærterren.N

3 2022 Veidneselva UO A Lakseførende vassdra., områdene på be..e sider av elva benytes fra bru o. 
opp veidnesdalen til FossenN

4 2022 Stormyra/Fjellaksla UO C Multebærterren., tursti til SKjellvika

 2022 Veidnesholmen UO B Turterren., spor/fornminner fra tidli.ere tiders bosettin.N

6 2022 Lille-porsan.er/Kjæsvann UO B Fiskevann/vassdra.NN



7 2022 Lille-porsan.er, (Fauskeelva) UO C Multebærterren.N

8 2022 Stordalsvassdra.et UO C Vassdra. med elv o. fskevannN Kan/må bruke båt for å komme frem hitN

Lfbfrbs m.omfgn

9 2022 Varden/Prestvannet UO B Område med oppmerkede turstierN Badeplass, bålplasserN (Grillstue o. bry..e 
under planle..in.)N Tufter eter tidli.ere tiders bosetnin. o. aktivitet er synli. i 
terren.etN

10 2022 Ijord – Lebesby – Bekkarjord 
- Lan.jorddalselva

TU C Området er naturli. av.renset i sør mot fv-98, o. nord mot fv-888 o. 
Lan.jorddalselva i østN Turområde med man.e fskevannN Oppmerket turløype 
over jellet fra Lebesby til Bekkarjord, samt fra Lebesby opp Elvedalen der det 
er sat opp en .apahukN

11 2022 Ijordjellet TU C Område sør for fv-98N Turområde med fskevannN

12 2022 Friarjord- Landersjord TU C Område sør for fv-98N Turområde med fskevannN

13 2022 Ijord TU C Område sør for fv-98N Turområde med fskevannN

14 2022 Lebesby - lekeplass LR B Lekeområde rundt Lebesby oppvekstsenter, tursti lan.s «Kirkeelva» samt ball-
løkke, lekeapparater , .apahuk mNm

1 2022 Adamsjord/fossen UO A Område med spesiell topo.raf o. spor eter tidli.ere tiders bosettin.N Inn.år i 
et naturreservatN Et vann her benytes som badevannN Adamsfossen li..er 
innenfor områdetN

16 2022 Sørelvdalen TU C Område sør for KunesN Benytes av lokalbefolknin.en som tur-område sommer 
o. vinterN

17 2022 Storelva UO A Lakseførende vassdra. med sti/turveinet lan.s elvaN  Parkerin.smuli.heter o. 
tilretela.te rasteplasserN

18 2022 Luoppaljokka - Suolojavri UO C Vassdra. knytet til StorelvaN

19 2022 Vuonaljokka – øvrre Storelva UO C Vassdra./bi-elver til hovedløpet StorelvaN

20 2022 Laksejordvidda

Noedksnn

UO B Stort .eo.rafsk område sør for FV 98 mellom Kunes o. IjordjelletN Området 
inneholder en men.de fskevann o. er et utartsområde som benytes både av 
lokale o. re.ionale/nasjonale brukereN

21 2022 Snatvikvann LR B Område like utenfor Kjøllejord tilretela.t med stor .apahuk,  stier o. 
badeplassN

22 2022 Oksevå.dalen NT A Område tilretela.t med skiløype o. skytebane, samt .ammel innfartsvei som 
benytes som turstiN



23 2022 Kijord/Kijordvann UO C Turområde benytes i hovedsak i forbindelse med bærplukkin.

24 2022 Dyjordhalvøya/Finnkirka UO C Turområde tilretela.t med oppmerket tursti ut til «Finnkirka» Området 
benytes o.så i forbindelse med bærplukkin. o. jaktN

2 2022 Skjøtnin.ber.halvøya UO C Område med oppmerket tursti o. veinet som benytes  som turveierN

26 2022 Skjøtnin.ber. LR B SandstrandN  

27 2022 Kinnarodden SK A Nord-europas nordli.ste fastlandspunktN  Oppmerket sti fra fv-888, (krevende 
løype), Har de senere årene blit et mål for turisterN

28 2022 Sørbotn, (Oksevå.) SK B Deler av området inn.år i Fylkeskommunens prosjekt «Fotefar mot nord» som 
omfater spor o. eterlatenskaper eter en tidli.ere  hvalfan.ststasjonN

29 2022 Ørntinddalen UO C Et forholdsvis frodi. dalføre med .ode fskemuli.heter i elva  som renner 
i.jennom dalføretN

30 2022 Tømmervikelva UO B Mindre lakseførende vassdra. med .ode fskemuli.heter lan.s elvaN Området 
benytes for det meste av befolknin. med tilknytnin. til stedetN

31 2022 Vika/Normannset UO D Område med man.e fskevannN Benytes i hovedsak av befolknin. med 
fritidsbeby..else i området

32 2022 Torskejord/Breivik UO D Turområde med fere fskevannN Benytes stort set av befolknin. med 
fritidsbeby..else i områdetN




