
 

KULTUR Avdeling for Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering  

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

«MOTTAKERNAVN» Vår ref.: 549909/2021 - 2021/31479 
«ADRESSE» Deres ref.: «REF» 
«POSTNR» «POSTSTED» Dato: 08.09.2021 
  

 

Høring - Utkast til metodikk for å kartlegge og verdsette regionale 
friluftslivsområder og turruter 
Viken fylkeskommune har igangsatt arbeid med kartlegging og verdsetting av regionale 
friluftslivsområder og turruter i fylket. Arbeidet er forankret i Felles handlingsprogram for økt 
fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken 2021-2022. 

Hensikten med et slikt kunnskapsgrunnlag er at fylkeskommunen, som regional 
utviklingsaktør, skal ta et større ansvar for regionale friluftslivsområder og turruter. 

Første steg i prosessen er å få på plass en metode som er godt egnet for arbeidet. Vi har tatt 
utgangspunkt i metodikken for kommunal friluftslivskartlegging (Veileder M98-2013, 
utarbeidet av Miljødirektoratet), men forsøkt å tilpasse den til regionalt nivå. Det er foreslått 
tre områdetyper; regionalt store friluftslivsområder, regionale utfartsområder og regionale 
turruter. Verdsettingen skal gjøres ved hjelp av et sett med verdsettingskriterier som vektes 
fra 1 til 5. Når alle relevante kriterier for et område eller en turrute er vurdert, gjøres en 
endelig vurdering av verdien for området / turruten. Vektingen synliggjøres i en 
egenskapstabell (excelskjema). 

Utkast til metodikk for regional friluftslivskartlegging ble presentert på temasamling 
fylkeskommunen arrangerte for kommuner og friluftslivsorganisasjoner i fylket den 31. 
august. Metodikkutkastet sendes nå på høring, og vi ønsker spesielt tilbakemelding på 
følgende spørsmål: 

• Er den kommunale metoden et godt utgangspunkt for regional friluftslivskartlegging? 

• Områdetyper – treffer vi med hensyn til det regionale perspektivet? 

• Verdikriterier – trengs det flere, andre eller er det for få? 

• Verdisetting – er metodikken godt egnet til å finne regionale områder og turruter? 

• Har dere innspill til prosess, organisering og medvirkning? 

• Hvordan kan dere bidra i arbeidet med regional friluftslivskartlegging? 
 
Høringsfristen er onsdag 13. oktober. 

  

https://viken.no/_f/p1/ia67d820d-cf76-4c58-b843-2cf99a8e3a0f/felles-handlingsprogram-vedtatt-ft-1702202114431-2.pdf
https://viken.no/_f/p1/ia67d820d-cf76-4c58-b843-2cf99a8e3a0f/felles-handlingsprogram-vedtatt-ft-1702202114431-2.pdf
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Spørsmål kan rettes til rådgiver friluftsliv Eva Lill Kvisle, evakv@viken.no, mobil: 918 77 043. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Rune Winum Eva Lill Kvisle 

Avdelingsleder Rådgiver 
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