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5-årig nasjonal satsing: Friluftslivets ferdselsårer 2019-2023

› Miljødirektoratet leder 
prosjektet i nært 
samarbeid med 
fylkeskommunene

› Det konkrete arbeidet 
skjer i hovedsak i 
kommunene i samarbeid 
med lokale 
organisasjoner

› Omfatter planlegging, 
opparbeiding, skilting og 
merking og kartfesting av 
sammenhengende 
nettverk av ferdselsårer



Høye ambisjoner for Viken

› Vil ha med alle kommunene!

› Lurt å satse i takt

• Nasjonal prosjektleder: Snorre Stener

• 6 mill i statsbudsjettet

• Metodikk og veiledning



Hvorfor?

› Turskiltprosjektet

› Friluftslivskartleggingen: Områder med 
tilrettelegging mest verdifulle, ferdselsårene er 
nøkkeltilretteleggingen

› Ferdselsårene et fellesgode:
• Folkehelse: Senke terskelen, flere turruter nær der 

folk bor og oppholder seg
• Reiseliv: Attraktive turmål og opplevelser mer 

tilgjengelig
• Samferdsel: Miljøvennlig og aktiv transport
• Kultur: Frivillige og friluftsorganisasjoner har vært 

bærere av vår felles vandrekultur
• Primærnæring og grunneiere: 

Landbruksnæringens ferdselsårer

› Slitasje: Bygge bærekraftig ut fra behov og bruk

› Besøksstrategi og sårbarhet: Kanalisere ferdselen i 
ulike soner

› Sikkerhet: Redningstjenesten, god kartoversikt for 
alle brukere

› Ivareta demokratiet: Kommunen bør være navet når 
mange aktører og interesser skal koordineres og 
midler skal prioriteres



Helhetlig arbeid - hele tiltakskjeden



Innsatsområder

› Oppdaterte kart

› Kompetanseløft

› Planer for friluftslivets ferdselsårer

› Delprosjekter/ satsingsområder



Fase 1. Oppdatering av kartgrunnlaget

› Store mangler i dag

› Digitalisere sti- og løypeplaner, i gang med det

› Utlysning av midler



Oppdatere kart – Kartverket www.rettikartet.no

› Grunnlagsdata

• Bygninger

• Stier, traktorveier, 
turveier

› Tur- og friluftsbasen
(Turrutene): 

• Grunneieravtale

• Skiltet og merket

• Vedlikeholdsansvarlig



Kompetanseløft

› Plan- og bygningsloven
• Hvilke planer?

• Hvilke planformål?

• Krav til reguleringsplan eller 
byggetillatelse?

› Friluftsloven og 
allemannsretten
• Hva er lov og hva kan 

reguleres?

› Tilrettelegging
• Bli stibygger på Norsk 

reiselivsfagskole på Geilo!

• Merkehåndboka

• Naturvennlig tilrettelegging



Planer for friluftslivets ferdselsårer

› Miljødirektoratet har 
laget en veileder som er 
prøvd ut av blant annet 
to kommuner i Buskerud

› Kommunale planer

• Hele kommunen eller 
utvalgte områder

• Tematisk avgrensing

› Regionale planer

• Større sammenhengende 
områder

• Tematisk avgrensing



Status i Viken

› Ansatt prosjektleder

› Samling frivillige organisasjoner 4. sept.

› Oppstartsamling kommunene 5. nov.

› Ny samling øst i Viken til våren

› «Kartlegging» i kommunene:

• Hvem har planer fra før?

• Hvem er klare nå?

• Hva vil kommunene ha bistand til?



Hva ønsker kommunene hjelp til?

› Nettverk

› Økonomi

› Veiledning og faglig støtte

› All mulig drahjelp

› System for oversikt over 
grunneieravtaler

› Forankring

› Markedsføring

› Mangler ressurser til fase 1



Organisering av planarbeidet - involvering



Neste steg -friluftslivets ferdselsårer i Viken

› Ferdigstille prosjektbeskrivelse for Viken
• Vurdere behovet for regionale planer 

• Relevante prosjekter (bla Ro og padleled Oslofjord)

› Utlyse midler til kommunene

› Innspill til kommunale og regionale planstrategier

› Invitere til ny samling til våren

› Bistå kommunene ved behov
• Råd /veiledning

• Møter/befaringer

• Innlegg



Takk for turen!


