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• Status kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

• Plan for friluftslivets ferdselsårer

• Tilskudd til lavterskel aktivitet for barn og ungdom

• Tilskudd til friluftsaktivitet



Kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder 

• Nasjonalt femårig prosjekt som ble 
startet opp i 2014

• Virkemiddel for å identifisere, utvikle
og ivareta areal for friluftsliv

• Et økt kunnskapsgrunnlag er viktig for 
å ivareta god arealplanlegging 

• Kartet ligger som eget kartlag i 
www.naturbase.no  

http://www.naturbase.no/


Status kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder 

Hordaland Sogn og Fjordane



Flere vil på tur (Dagsrevyen 31.desember 2019) 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201912/NNFA19123119/avspiller#t=16m55s


Bakgrunn fra handlingsplan

• Regjeringen la frem ny handlingsplan for friluftsliv i 2018

• Friluftslivets ferdselsårer – stort fokus

• Plan for friluftslivets ferdselsårer igangsettes i 2019 og 
har en varighet på fem år.

• Bygger videre på Kartlegging og verdisetting av 
friluftslivsområder og det nasjonale turskiltprosjektet.

• Miljødirektoratet leder prosjektet, i nært samarbeid med 
fylkeskommunene.

• Konkret arbeid vil skje i kommunene i samarbeid med 
lokale organisasjoner.



Plan for friluftslivets 
ferdselsårer

• Ferdselsåreplan kontra sti- og løypeplaner, egentlig 
det samme

• Videre begrep – dekker mer

- Ferdselsåre: Sti, turvei, led og løyper

• Økt fokus på turruter

• Veilederen beskriver en generell metode og en 
«oppskrift» for gjennomføring av prosess



Plan for friluftslivets ferdselsårer: 
Veileder

Steg 1: Oppstart

Steg 2: Kartlegge nå-
status

Steg 3: Analysere og 
vurdere

Steg 4: Sammenstilling 
og vedtak

Arbeidsgruppe

Prosjektplan

Oppdatere 
kartgrunnlaget

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/friluftsliv/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/

En ferdig plan inneholder: 
• Planbeskrivelse
• Tiltaksdel/handlingsplan
• Kart

Foreslå/prioritere tiltak

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/friluftsliv/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/


Steg 1 - Forankring 

FORANKRING

Arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer 
kan forankres på ulike måter:

- Gjennom kommunens planstrategi, jf. § 10-1 i 
plan- og bygningsloven. 

- Ved å legge plan for friluftslivets ferdselsårer 
inn som et tiltak i forpliktende planer i 
kommunen, for eksempel kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet eller tilsvarende. 

- Gjennom vedtak i kommunestyret eller det 
politiske utvalget som har ansvar for fagfeltet. 

Steg 1: Oppstart
a. Forankring/vedtak om oppstart
b. Utarbeidelse av prosjektplan
c. Annonsere oppstart

Steg 2: Kartlegging av nå-status
a. Statuskartlegging
b. Supplerende kartlegging ved 

involvering av eksterne.

Steg 3: Analysere og vurdere 
a. Kvalitetssikre mål 
b. Analysere avvik mellom nå-

situasjon og mål
c. Foreslå tiltak
d. Analyser tiltak opp mot mål 
e. Prioritere tiltak

Steg 4: Sammenstilling og 
vedtak
a. Sammenstilling av planen
b. Høring
c. Vedtak av planen



Steg 1: Prosjektplan

Innhold i prosjektplan

• Navn på planen
• Bakgrunn

• Mål for arbeidet

• Avgrensning av arbeidet

• Organisatorisk forankring

• Økonomi

• Medvirkning

• Innplassering i kommunens planverk

• Annen etterbruk

Steg 1: Oppstart
a. Forankring/vedtak om oppstart
b. Utarbeidelse av prosjektplan
c. Annonsere oppstart

Steg 2: Kartlegging av nå-status
a. Statuskartlegging
b. Supplerende kartlegging ved 

involvering av eksterne.

Steg 3: Analysere og vurdere 
a. Kvalitetssikre mål 
b. Analysere avvik mellom nå-

situasjon og mål
c. Foreslå tiltak
d. Analyser tiltak opp mot mål 
e. Prioritere tiltak

Steg 4: Sammenstilling og 
vedtak
a. Sammenstilling av planen
b. Høring
c. Vedtak av planen



Gode mål gjør arbeidet lettere 

• Effektmål – Beskriver formål og 
virkningene planen skal ha på et 
overordnet nivå

- Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk 
helse for  befolkningen som helhet

• Resultatmål – konkrete mål for 
hvordan en skal oppnå effektmålene

- Alle som bor i tettstedene skal ha 
maksimalt 500 m til nærmeste fotrute 
på minimum 2 km lengde. 

Foto: Lars Petter Klem



Steg 2: Kartlegging av nå-status
• Kartlegge ferdselsårer, turruter og målpunkter.

• Hente inn mer informasjon om NÅ-status på 
turruter

- Kommunale sti- og løypeplaner

- Ut.no

- Strava

- Open Street Map

- Lokale nettsider

- GPS-logge

- Lokalkjente

• Legge inn i www.rettikartet.no

• Miljødirektoratet har laget en mal i QGIS for å 
forenkle arbeidet.

Steg 1: Oppstart
a. Forankring/vedtak om oppstart
b. Utarbeidelse av prosjektplan
c. Annonsere oppstart

Steg 2: Kartlegging av nå-status
a. Statuskartlegging
b. Supplerende kartlegging ved 

involvering av eksterne.

Steg 3: Analysere og vurdere 
a. Kvalitetssikre mål 
b. Analysere avvik mellom nå-

situasjon og mål
c. Foreslå tiltak
d. Analyser tiltak opp mot mål 
e. Prioritere tiltak

Steg 4: Sammenstilling og 
vedtak
a. Sammenstilling av planen
b. Høring
c. Vedtak av planen

http://www.rettikartet.no/


Figur: Kartet viser at det vil være et behov for å bruke flere kilder for å få frem et 
helhetsbilde. Data fra Open streetmap gir betydelig flere stier enn hva som fremgår av 
TraktorveiSti og Tur- og friluftsruter



Historiske kilder



Egenskapstabell



Steg 3: Analysere og vurdere 
tiltak 

Foreslå tiltak: 

- Etablere nye målpunkt eller utbedre 
eksisterende

- Etablere nye turruter og/eller 
ferdselsårer

- Nedlegging eller omlegging av 
turruter

- Fysiske utbedringer av ferdselsårene

- Skilte og merke

- Informasjon og markedsføring

Steg 1: Oppstart
a. Forankring/vedtak om oppstart
b. Utarbeidelse av prosjektplan
c. Annonsere oppstart

Steg 2: Kartlegging av nå-status
a. Statuskartlegging
b. Supplerende kartlegging ved 

involvering av eksterne.

Steg 3: Analysere og vurdere 
a. Kvalitetssikre mål 
b. Analysere avvik mellom nå-

situasjon og mål
c. Foreslå tiltak
d. Analyser tiltak opp mot mål 
e. Prioritere tiltak

Steg 4: Sammenstilling og 
vedtak
a. Sammenstilling av planen
b. Høring
c. Vedtak av planen



Figur: Plankart for skitrasèer. Mildere vintre skaper utfordringer som usikker is og lite 
frost i bakken. Det kan være et behov for å legge ned eksisterende trasèer og utvikle 
løypenettet



Hvorfor? 

• Helhetlig planlegging av ferdselsårene.

• Lage retningslinjer for etablering og drift av 
ferdselsårene og forslag til organisering og 
ansvarsfordeling. 

• Tydeliggjøre sammenhengen mellom idrett, friluftsliv 
og folkehelse gjennom klare målsetninger og 
prioriteringer. 

• Grunnlag for prioriteringer i økonomiplan. 

• Grunnlag for å søke spillemidler 

Foto: Lars Petter Klem



Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og 
ungdom 

Føremål med ordninga
• Tiltaka som får tilskot skal bidra til å få fleire barn og unge i 

Vestland fysisk aktive kvar dag. 

Døme på tiltak: 
• Tilrettelagte aktivitetstilbod, inkluderande friluftsliv, meistring

gjennom idrett, aktive møteplassar, aktivitet for ungdom med 
psykisk uhelse, inkludering av fleirkulturelle m.m. 



Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og 
ungdom 
Desse tiltaka vil bli prioriterte i 2020:
• Tiltak retta mot inkludering gjennom idrett og friluftsliv

• Tiltak for å nå minst ein time fysisk aktivitet kvar dag i grunn- og 
vidaregåande skule

• Tilskot til oppstart og vidareutvikling av opne idrettsanlegg for 
eigenorganisert aktivitet for barn og ungdom

• Tilskot til utvikling og utprøving av nye aktivitetar



Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og 
ungdom 
Kven kan få støtte?
• Regionale ledd av frivillige organisasjonar innan idrett og friluftsliv kan 

søkje om tilskot til aktivitet i sine lokallag og klubbar.

• Gode prosjekt blir støtta med tilskot frå 10.000 til 100.000 kroner. 
Fylkeskommunalt tilskot kan ikkje vere høgare enn 50% av dei totale 
ressursane for prosjektet. Dugnad kan reknast som eigenfinansiering 
(inntil 300 kroner per/time).

• Søknadane vert vurdert i samanheng med andre tilskotsordningar.



Tilskot til friluftsaktivitet

• Føremål med ordninga og målgruppe: 

- Deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga

- Målgruppen er frivillige organisasjoner som er registrert i enhetsregisteret og interkommunale 
friluftsråd

• Kva kan få tilskot:

• Friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftslivsaktivitet, som til dømes organiserte turar, leirar i 
friluft, praktiske kurs og anna opplæring i friluftslivsaktivitetar

• Mindre delar av tilskotet kan nyttast til innkjøp av enkelt utstyr, til dømes fiskestenger, kompass, eit 
begrensa antal enkle telt mv

• Det blir ikkje gitt tilskot til kostnadskrevende utstyr, under dette utstyrssentralar, utstyrsbankar eller 
til lag og foreiningar som vil supplere sitt utstyrslager



Tiltak som kan få tilskot er:

• Tiltak retta mot personar som er lite fysisk aktive.

• Tiltak retta mot barn, unge og barnefamiliar.

• Tiltak retta mot personar med nedsett funksjonsevne.

• Aktivitetar som er lite ressurskrevjande og lett tilgjengelege for ulike brukargrupper.

• Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet, med særleg vekt på byar og tettstader.

• Tiltak som medverkar til auka deltaking over tid.

• Tiltak som inkluderer ein plan for marknadsføring av tiltaket overfor aktuell målgruppe.

Tilskot til friluftsaktivitet



Tips og råd for søknadar til ulike 
tilskotsordningar
• Utviklingsmidlar – dekkar ikkje drift!
• Gir støtte til det same tiltaket i maks 3 år.
• Følg kriteriar
• Treff målet med tilskotsordninga
• Tiltak tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne.
• Tiltak som treff fleire ulike brukargrupper; barn, ungdom, vaksne, 

multikulturelle.  
• Enkelt tilgjenge til område/aktiviteten for alle.
• Tiltak utan/ veldig lav eigenandel vert prioritert.

• Meir informasjon om tilskotsordningane finn du her: www.vlfk.no



Søknadsfrister

Plan for friluftslivets ferdselsårer: 
Søknadsfrist 15. februar Kontaktperson eirik.knive@vlfk.no / 
hakon.tufteland@vlfk.no

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom:
Søknadsfrist 15. februar Kontaktperson: Hanne Espe, hanne.espe@vlfk.no

Tilskot til friluftsaktivitet:
Søknadsfrist 1. februar. Kontaktperson Eirik Knive, eirik.knive@vlfk.no

mailto:eirik.knive@vlfk.no
mailto:hakon.tufteland@vlfk.no
mailto:hanne.espe@vlfk.no
mailto:eirik.knive@vlfk.no

