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1	 Bakgrunn:	
Alstahaug kommune har i samarbeid med Nordland fylkeskommune igangsatt arbeid med 
friluftslivskartlegging.  
 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder følger Direktoratet for naturforvaltning sin 
håndbok, DN-håndbok 25 – 2004. Kartleggingen legger særlig vekt på nærturområder, 
grøntdrag/turdrag og grøntområder i og nær bebyggelse/tettsteder. Skoler og barnehager 
involveres i arbeidet gjennom høring.  
 
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en temakartlegging, og ikke en plan. 
Kartlegging har blitt gjennomført i samtlige kommuner i Salten, og har vist seg både nyttig og 
lærerik. Arbeidet har alt gitt flere konkrete resultater i avveining av ulike interesser i plan- og 
sikringsarbeid. Gjennom arbeidet etableres det også viktige nettverk mellom de ulike 
friluftsaktørene. Det er sterkt fokus på planoppfølging av kartleggingen. Arbeidet vil danne 
grunnlaget for vurdering av friluftslivs- interesser i kommuneplan, kommunedelplaner og 
reguleringsplaner. Tilgang på friluftsområder av høy kvalitet er viktig for livskvalitet, 
folkehelse og næringsutvikling. 
 
Selve kartleggingsarbeidet gjøres av Alstahaug kommune sammen med en arbeidsgruppe. 
Denne gruppa vurderer relevant informasjon, kartfester arealene og gir en beskrivelse av de 
ulike områdene. Kartfestingen er grov og tar ikke hensyn til eiendomsgrenser og lignende på 
detaljnivå. 
 
Det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i fellesskap med Herøy, Leirfjord og Dønna 
kommuner, som skal dekke utgifter til digitalisering og utlegging av kartdata på nettet. 
Nordland fylkeskommune koordinerer arbeidet. 
 
 
2	 Formål	med	kartleggingen:	
Friluftslivets arealer i kommunen har stor identitets- og trivselskapende verdi. De er viktige 
for det helsefremmende arbeidet og er en viktig ressurs som friluftsområder for næringslivet i 
kommunen. Målet med kartleggingen er å: 

 Få oversikt over, og tydeliggjort friluftslivets arealer i kommunen 
 Få verdisatt og prioritert friluftslivets arealer i kommunen – og gjennom dette: 
→ Sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjonen i kommunens eget arbeid og for 
eksterne parter 
→ Sikre et godt grunnlag for å utarbeide en sti- og løypeplan for kommunen 
→ Følge opp planprogram for kommuneplanens arealdel av 13.12.06 der det framkommer 
at kartlegging av friluftsområder skal gjennomføres før neste rullering. 

 
Idrettsplasser, lekeplasser og mindre stier blir ikke registrert i denne kartleggingen med 
mindre de inngår i et større friluftsområde eller er nødvendige for bruken av friluftsområdene. 
Det er viktig å presisere at kartleggingsresultatet ikke gir noen juridiske føringer, men kun er 
en registrering av faktiske forhold. I områder hvor det finnes friluftsinteresser, men der 
området har godkjent reguleringsplan for annet formål, registreres ikke friluftsinteressene. 
Kommunens senere planarbeid gjennom blant annet kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner vil avklare framtidig bruk av områdene gjennom en politisk prosess og 
medvirkning ihht. Plan- og bygningsloven.     
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Resultat: 

 1 kortfattet papirrapport med kart, samt rapport i digitalt format (pdf og word)  
 Kartfiler i sosiformat til kommunen (legges inn som et temalag i kommunens digitale 

kartløsning)  
 Interaktivt kart som presenterer friluftsområdene på nett. 

http://friluftsliv.avinet.no/default.aspx?gui=1&lang=2 
 

3	 Prosjektgjennomføring:	
 
Prosjekteier: 
Alstahaug kommune 
 
Prosjektkoordinator: 
Gudrun Hagen, Nordland fylkeskommune 
 
Arbeidsgruppe:  
Arbeidsgruppe ble opprettet av administrasjonssjefen og består av følgende: 
John A. Mardal, Prosjektleder 
Thor Bergesen, Sandnessjøen og omegn turistforening 
Roger Bastesen, Ungdomsrådet 
Kari Mentzoni, Frisklivssentralen 
Svein H. Carlsen, Sektorleder kultur 
Tove Eliassen, Barnerepresentant og kommunalteknisk avd. / park/idrett 
Kari Christensen, Folkehelsekoordinator 
Trond Bargel, Kommunalteknisk avd. / veg 
 
Mandat for arbeidsgruppe og prosjektleder: 
Gjennomføre selve kartleggingen. Dette innebærer å vurdere relevant informasjon og 
grunnlagsmateriale, kartfeste friluftslivsområdene, inkl. beskrive de ulike områdene, og 
gjennomføre verdisetting etter metodikk i DN-håndbok 25-2004. Kortfattet rapport lages av 
prosjektleder. 
 
Arbeidsplan:  
Det var i utgangspunktet en målsetting om å ha arbeidet ferdigstilt innen mars 2013. 
Målsettingen er nå endret til innen juni 2013.  
 
Oppgave  
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe  Gjennomført
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, framskaffelse av 
informasjon om friluftsområdene, avgrensing områder/test av metodikk 

Gjennomført

Møte i arbeidsgruppa: Avgrensning og beskrivelse av friluftsområder Gjennomført
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensning og beskrivelse av friluftsområder Gjennomført
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområdene, ferdigstilling av 
manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og beskrivelse for hvert 
område 

Gjennomført

Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområdene, ferdigstilling av 
manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og beskrivelse for hvert 

Gjennomført
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område 
Digitalisering av friluftsområdene og utarbeidelse av enkelt kart på nett (for 
høring og korrektur).  

Gjennomført 

Rapportskriving (kort oppsummering)  April 2013 
Enkel høring og eventuelle justeringer, papirkart egnet til å tegne på sendes 
barnehager og skoler 

April/mai 
2013   

Møte i arbeidsgruppa: Korrektur rapport og kart Mai 2013 
Ferdigstilling av rapport (nettbasert) og digitalisering/SOSI-fil Mai 2013 
Presentasjon i Planutvalget Juni 2013 
 
Eksisterende kunnskap om viktige friluftsområder i kommunene finnes i: 

 Naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) 
 Kommuneplanens arealdel 
 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
 Grønnstrukturplan for Sandnessjøen 
 Friluftskart på www.alstahaug.kommune.no 

4	 Resultat:	
 
Arbeidsgruppa har gjennomført 5 møter der total 47 aktuelle områder er kartlagt, beskrevet og 
verdsatt i en egenskapstabell. Kart med tilhørende egenskaper er tilgjengelige på 
http://friluftsliv.avinet.no/default.aspx?gui=1&lang=2.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det er nærområder og turdrag i Sandnessjøen som ikke 
framkommer i denne kartleggingen. Disse framkommer i kommunens grønnstrukturplan. 
 
5	 Høring	og	videre	arbeid:		
 
Utkast til kart og egenskapstabell legges ut til en enkel høring på internett og ved skriftlig 
brev til aktuelle parter. Etter at høringen er gjennomført, vil innspill bli gjennomgått av 
prosjektgruppa som foretar nødvendig korrektur av rapport og kart.  
 
Endelig resultat gjøres tilgjengelig på internett gjennom kartportal. 
 
Det legges opp til en revisjon av kartleggingen i etterkant av at kommuneplanens arealdel er 
revidert. Oppstart av kommuneplanarbeidet vil bli foretatt i 2014. 
 
Vedlegg:	
Kart, datert 25.03.13, nedfotografert 
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