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Målsettingen med DN – 
håndbok 25 - 2004 er å 
presentere en metode 
som; 

•  kommunene kan nytte i 
praktisk arealplanlegging 
og områdeforvaltning, 

•  skal være enkel og lite 
ressurskrevende, 

•  skal bygge på et likt 
kriteriesett for hele landet. 



DN – håndbok 25 – 2004 
andre momenter 

•  Håndboken er i hovedsak utarbeidet som en faglig veileder til 
bruk i det kommunale arbeidet med å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområder, men kan også brukes på mer overordnet 
regionalt nivå eller mer geografisk avgrenset som f eks i større 
verneområder. 

•  Håndboken anbefaler primært at prosessen integreres i 
kommunens arbeid med arealdelen til kommuneplanen, og 
brukes som grunnlag i all arealplanlegging og virksomhetsarbeid 
for friluftsliv. 

•  Håndboken bør sees i sammenheng med DN-håndbøker om 
planlegging av grønnstruktur og marka 

•  Kartlegging etter håndboken kan kombineres med detaljering 
innen utvalgte tema. Universell utforming og stille områder er 
eksempler på dette. 



Klassifisering av friluftslivsområder  
– fortid (Statens Friluftsråd 1968) 

•  Inndeling i områdetyper  
–  Større naturområder 
–  Turområder 
–  Brukspark 
–  Turvegdrag 
–  Badeområde 
–  Båtutfartsområde 

-  og beliggenhet 
–  Nærområder 
–  Dagsutfartsområder 
–  Fjernområder 

 



Klassifisering av friluftslivsområder  
– tusenårsskiftet 

•  Viktige områder for friluftslivet 
–  Strandsona  
–  Natur i byer og tettsted 

(grønnstrukturen)  
–  By- og tettstedsnære 

markaområder  
–  Landbrukets kulturlandskap  
–  Inngrepsfrie naturområder 
–  Andre skog og fjellområder 
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–  Nærturterreng 
–  Leke- og 

rekreasjonsområde 
–  Grønnkorridor 
–  Marka 
–  Strandsonen 
–  Kulturlandskapet 
–  Utfartsområde 

–  Store turområder med 
tilrettelegging 

–  Store turområder uten 
tilrettelegging 

–  Særlige 
kvalitetsområder 

–  Andre 
friluftslivsområder  

Områdetyper 







Verdsetting av friluftslivsområder  
– nåtid 

•  ”Verdi” kriterium 
–  I hvilken grad er 

områdene egnet for 
friluftsliv? 

– Hva er den nåværende 
bruken? 

– Hvor kommer brukerne 
fra? 

– Hva er den potensielle 
bruken? 

 



Verdsetting av friluftslivsområder  
– nåtid 

•  Verdikriterium 
Ø Området er mye brukt i dag 

 Eller området er ikke mye brukt i dag, 
men oppfyller ett av følgende kriterier: 
–  Store opplevelseskvaliteter 
–  egnet for en enkeltaktivitet 
–  mangfold av opplevelses-

muligheter 
–  sammenhengende grønnstruktur 
–  adkomstsoner 
–  symbolverdi 
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Utgangspunkt: 
 Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv 
som helsefremmende, trivselsskapende 
og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og 
i naturen for øvrig 

 St.meld. Nr. 8 (1999-2000): Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
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–  Bruk 
–  Nasjonale/regionale 

brukere 
–  Opplevelseskvaliteter 
–  Symbolverdi 
–  Egnethet 
–  Funksjon 

 

–  Tilrettelegging 
–  Kunnskapsverdier 
–  Inngrep 
–  Utstrekning 
–  Potensiell bruk 
–  Tilgjengelighet 

Verdsettingskriterier 



Verdsetting av friluftslivsområder  
 DN – håndbok 25 - 2004 

Kriterium  1 2 3 4 5 

Bruk Hvor stor er dagens 
bruksfrekvens? 

liten stor 

Regionale/ 
nasjonale 
brukere 

Brukes området av  
personer fra hele 
regionen/landet? 

Aldri  Ofte  

Verdsettingsskjema 
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Verdi  Anbefalte kriterier  
A Svært viktig 

friluftslivsområde  
Bruk = 5, 4 eller 
Regional/nasjonalbruk 5, 4 eller 
Symbolverdi = 5 eller... 
et generelt høyt skår 

B Viktig  
friluftslivsområde  

Bruk = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere 3 
eller  
Symbolverdi = 4,3 eller... 
et generelt godt skår 

C Registrert 
friluftslivsområde  

Bruk = 2  







Friluftslivsområder i Naturbase 

•  I Naturbase forvalter DNs statlig sikra friluftslivsområder 
og områder kartlagt som interessante for friluftsliv.  

•  DN  arbeider med å legge om Naturbase til webplattform. 
Dette betyr blant annet at kommunene vil kunne skrive rett 
inn i Naturbase etter pålogging. 

•  I ny Naturbase implementeres metodikken i håndbok 
25-2004 for Kartlagte friluftslivsområder. For statlig sikra 
friluftslivsområder etableres blant annet nye datafelt med 
tanke på status mht universell utforming. 

•  Dokumentasjon av status for statlig sikra områder er et 
bidrag til det totale bildet av tilstanden mht universell 
utforming. 



Verdsetting av friluftslivsområder  
–  fortid (nåtid?) 

•  Verdsettingsnivå  
– Nasjonal verdi 
– Regional verdi 
– Lokal verdi 

•  Dilemma? 
– Naturvitenskap: utbredelsen av en ressurs 
– Friluftsliv: fokus på individet  


