Oppstartdokument
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lenvik kommune
Til Arbeidsgruppens medlemmer
Andre mottakere: Politisk utvalg og øvrige interessenter
Velkommen til alle medlemmer i arbeidsgruppen for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Den neste tiden kommer vi til å møtes ved flere anledninger for å samle inn data, utarbeide temakart
og sette verdi på friluftsområdene i Lenvik.
Arbeidsgruppen vil følge metodikken angitt i miljøverndirektoratets veileder M98-2013 som kan
hentes fra denne linken: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
Nyttig informasjon om gjennomføringen finner dere også under denne linken:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Friluftsliv/Friluftslivsomrader/Kartlegge-og-verdsettefriluftslivsomrader-/
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Det er allerede gjort et godt stykke forarbeid ved innsamling av data gjennom året.
I tillegg ble kartleggingen påbegynt ved en tidligere anledning.
Prosjektet legges frem og forankres politisk i utvalg for miljø og forvaltning (UMF) den 30.08.2018.
Publikum er invitert til å medvirke ved å sende innspill, enten gjennom e-post, i brevs form eller ved
en for anledningen egen løsning der direkte innsendelse av innspill fra kommunens nettside er mulig.
Fristen for å sende innspill er satt til 01.10.2018 slik at arbeidsgruppen kan være ajour med
datainnsamlingen og fokus rettes fullt ut på verdsettingsfasen og utarbeidelse av temakartet.
Resultatet av kartleggingen er et sømløst digitalt temakart som blir allment tilgjengelig i
miljødirektoratets kartløsning https://kart.naturbase.no/ under filterlaget «Friluftsliv».
Fremdrift og gruppemøter
Prosjektet skal presenteres gjennomført for det politiske utvalget den 01.11.2018.
Møteplan for arbeidsgruppen avtales på første samling.
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Hva er egentlig kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder?
- Statuskartlegging av områder for friluftsliv der lokal kunnskap overføres til kart.
- Temakartet er ikke en plan og kartleggingen ikke juridiske bindende som en arealplan.
- Fagpersoner står ansvarlig for arbeidet og sluttresultatet.
- Ikke politikk og avveininger mot andre interesser.
Hva skal det brukes til?
Oppdatert kunnskap om friluftsliv er aktuelt for:
-

Arealplanlegging og saksbehandling
Konsekvensutredninger
Utvelgelse av fokusområder
Sti- og løypeplanlegging
Prioritering av nye tiltak
Grunnlag for utviklingsarbeid innen friluftsliv og folkehelse
Grunnlag for steds- og lokalsamfunnsutvikling
Beredskapsplaner og håndtering av f. eks oljesøl

Fremgangsmåte
Veileder M98-2013 skal følges. Metodikken er enkel og terskelen for å forstå er kurant.
Temaet er kun friluftslivskartlegging og det gjøres ikke avveininger mot andre hensyn.
Eiendomsgrenser og forhold til grunneiere er ikke relevant.

Å være med i arbeidsgruppen omfatter deltakelse på noen møter i august, september og
begynnelsen av oktober der det skal gjennomføres:
-

Skrivebordkartlegging
Vurdering av innspill
Avgrensning av kartlagte områder med tusj og penn på manuskart
Klassifisering av områdetypene kartet
Verdikriterievurdering
Fastsettelse av friluftslivsområdenes verdi

Veilederen M98-2013 er delt inn i tre deler
1. Begrunnelse og begreper
2. Kartlegging og verdsetting
3. Presentasjon oppfølging og bruk
Arbeidsgruppen skal i all hovedsak jobbe med verdsettingen i del 2 og hvis nødvendig hjelpe til med
noe av kartleggingen. Prosjektkoordinator og plangruppen tar seg av hovedarbeidet med
kartleggingsdelen i del 2 og gjennomføringen av del 1 og 3 samt videre digitalisering og utarbeidelse
av prosjektrapport.
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Avgrensning av områder på kartet
(M98-2013 s. 16-18 )

Gi de valgte område på kartet kategori
(M98-2013 s. 15)
1. Nærturterreng
2. Leke- og rekreasjonsområde
3. Grønnkorridor
4. Marka
5. Strandsonen
6. Kulturlandskapet
7. Utfartsområde
8. Store turområder med tilrettelegging
9. Store turområder uten tilrettelegging
10. Særlige kvalitetsområder
11. Andre friluftslivsområder

Gjøre verdikriterievurdering ut fra:
(M98-2013 s. 21)

Verdsetting
(M98-2013 s.22)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Med bakgrunn i verdsettingskriteriene skal
arbeidsgruppen så fastsette områdets verdi på
en skala fra A til D med utgangspunkt i
verdikriterievurderingene

Brukerfrekvens
Regionale eller nasjonale brukere
Opplevelseskvaliteter
Symbolverdi
Funksjon
Egnethet
Kunnskapsverdier
Tilrettelegging
Inngrep
Tilgjengelighet
Potensiell bruk
Utstrekning
Lydmiljø
Evt. annet relevant kriterium

A.
B.
C.
D.

Svært viktig friluftslivsområde
Viktig friluftslivsområde
Registrert friluftslivsområde
Ikke klassifisert friluftslivsområde

Annonse og medvirkning
Alle grendeutvalg i Lenvik er tilskrevet med forespørsel om å medvirke.
Offisiell annonse er publisert i «Folkebladet».
Lenvik kommune varsler igangsatt kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder iht. nasjonal satsing for å
identifisere viktige arealer for friluftsliv til videre bruk i planlegging.
Kommunen inviterer alle interessenter til å komme med innspill om friluftsområder og hvordan disse brukes
for å på den måten bidra i kommunens datainnsamling. Innspill merkes 18/2965 Friluftsområder og sendes
postmottak@lenvik.kommune.no eller per post til Lenvik kommune Pb 602, 9306 Finnsnes. Henvendelser til
sakskoordinator kan rettes på e-post knut.arne.grosas@lenvik.kommune.no eller tlf. 90941534

Oppfølging og revisjon
Faglige merknader og nye forslag som kommer inn etter fristen for innspill eller på grunnlag av den
presenterte kartlegging tas med videre og vurderes ved første prosjektrevisjon.
Dataene skal vurderes i løpet av 2019 og ved første kommende revisjon av kommuneplanens
arealdel.

Med vennlig hilsen
Knut Arne Grosås
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