
   
 

           Kartlagte friluftslivsområder 

Miljødirektoratet – 09.10.2014   

Produktark: Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt 
etter metodikken i Miljødirektoratets Veileder M98-
2013 Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder (tidligere DN håndbok 25 – 2004). 
Formålet med datasettet er å gi en oversikt over 
områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, 
og at det skal være lett å redegjøre for hvilke 
vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for 
arbeidet og det ferdige produktet. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å 
vise områder som er viktige for allmennhetens 
friluftsliv, for eksempel i planlegging etter plan- og 
bygningsloven (temakart, kommuneplan, 
reguleringsplan, byggesaksbehandling).  
 
Datasettet egner seg for fremstilling av temakart, 
oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på 
internett og til geografiske analyser. 
 
På webkart anbefales det at N50 benyttes som 
bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 
1:50000. 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Sluppen 
7485 Trondheim 
 

 
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no 
Fagekspert: Friluftslivseksjonen, post@miljodir.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: Varierende (fra 1:5000-1:50000) 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): Varierende 
avhengig av tettbygd eller spredtbygde områder (fra 
20-300 m) 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Dataene dekker fastlands-Norge der det er gjort 
kartlegging. 
 

Dekningsoversikt 
Kartkatalogen: tjenesten viser hvor det er gjort 
kartlegging. 

KILDER OG METODE 
 

Kartlegging foregår vanligvis i regi av kommuner. 
Kartleggingen skal følge Miljødirektoratets Veileder 
M98-2013. Når data er etablert i kommunen leveres 
de til Miljødirektoratet i henhold til gjeldende 
leveranseinstruks (kvalitetssikring.naturbase.no). 
Data kontrolleres teknisk og importeres i Naturbase 
som er nasjonal database for Kartlagte 
friluftslivsområder. 
 
 

 

 
Miljødirektoratet har hovedansvar for drift av 
databasen. Vedlikehold av datasettet er kommunens 
eller annen dataeier sitt ansvar. Kommunene, 
eventuelt fylkeskommunene, leverer kartdata og 
egenskaper i datasettet. Oppdatering skjer løpende, 
dvs. i henhold til kommunenes rutiner for 
oppdatering av datasettet. 
  
Status 
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er 
stimulering til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområdene i alle landets kommuner et 
viktig tiltak. Målet er at flest mulig av landets 
kommuner har kartlagt og verdsatt sine 
friluftslivsområder innen 2018. Kartlegging og 
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http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Openlayers_client.asp?server=arcgis%20server%201&servicename=friluftsliv_kartlagt&layers=friluftsliv_kartlagt_verdi,friluftsliv_kartlagt_omrtype&layersvisible=1,0&styles=default&x=459378&y=7438198&dx=37340
http://kvalitetssikring.naturbase.no/
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verdsetting av friluftslivsområder er utført i 
Nordland, Troms og deler av Sør-Trøndelag. 
Kartlegging skjer kommunevis og data vil tilflyte 
nasjonal database etterhvert som det ferdigstilles i 
kommunene. 
 
 

 LEVERANSEBESK 
Leveres fra: http://karteksport.miljodirektoratet.no 
 
Format (Versjon) 

 SOSI (Produktspesifikasjon 
KartlagteFriluftslivsområder_ 20140601) 

 ESRI Geodatabase 

 WMS 
 

Projeksjoner 
UTM sone 29-36 (EUREF89) 
UTM sone 29-36 (WGS 84) 
 

Tilgangsrestriksjoner 
Ingen restriksjoner – NLOD Norsk lisens for offentlige 
data 
 

Tjeneste  WMS: 
http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/frilu
ftsliv_kartlagt/MapServer/WMSServer? 

 
 

  

 KartlagtFriluftslivsområde 

 KartlFriluftslivsomrAvgrensning 

 
 

 

 Identifikasjon (Naturbase-ID) 

 Områdenavn (navn på friluftslivsområdet) 

 Geodataeier (eier av data, vanligvis 
kommune eller fylkeskommune) 

 Kartleggingsår (dato for kartleggingen) 

 Nøyaktighetsklasse 
(stedfestingsnøyaktighet) 

 Informasjon  (kort tekstlig beskrivelse) 

 Områdetype (klassifisering av 
friluftslivsområder etter funksjon) 

 Områdeverdi (områdets betydning for 
friluftslivet) 

 FriluftOpphav (beskriver i hvilken 
sammenheng området er kartlagt) 

 KartlagtStatus (brukes hvis området skal 
gjennom en høringsprosess før endelig 
versjon er "vedtatt") 

 Link/Faktaark (URL til faktaark i Naturbase 
for området) 

Grunnlag for verdsetting: 

 Brukerfrekvens (angir hvor stor dagens 
brukerfrekvens er) 

 RegionaleOgNasjonaleBrukere (grad av bruk 
av personer som ikke er lokale) 

 Opplevelseskvaliteter (angir om området har 
spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter eller om området har 
et spesielt landskap) 

 Symbolverdi (angir i hvor stor grad området 
har en spesiell symbolverdi) 

 Funksjon (angir om området har en spesiell 
funksjon slik som adkomstsone, korridor, 
parkeringsplass e.l.) 

 Egnethet (angir om området er spesielt godt 
egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder 
til) 

 Tilrettelegging (angir i hvor stor grad 
området er tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper) 

 Kunnskapsverdier (angir om området er 
egnet i undervisningssammenheng eller om 
området har spesielle natur- eller 
kulturvitenskaplige kvaliteter) 

 Inngrep (angir i hvor stor grad området er 
inngrepsfritt) 

 Utstrekning (angir om utstrekning av 
området er stor nok for å utøve de ønskede 
aktivitetene) 

 PotensiellBruk (angir områdets potensial 
utover dagens bruk) 

 Tilgjengelighet (grad av tilgjengelighet til et 
område avgjøres av mange faktorer som 
allemannsretten, fysisk tilrettelegging, 
transport, informasjon mv.) 

 Støy (angir kvaliteten av lydmiljøet) 
 

 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet  

 http://kartkatalog.miljodirektoratet.no 

 http://www.geonorge.no 

 http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/ 

 http://www.naturbase.no 

 Miljødirektoratets veileder M98-2013 

LEVE RAN SE BE SKRIVELSE  
 

EGENSKA PSLISTE   
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE   
 

http://karteksport.miljodirektoratet.no/
http://data.norge.no/nlod/no
http://data.norge.no/nlod/no
http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/MapServer/WMSServer?
http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/MapServer/WMSServer?
http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/
http://www.geonorge.no/
http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/
http://www.naturbase.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivsomrader/
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