
Notat 06.01.2019 
 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i  søndre del av Færder kommune – 
nærmere om metoden 
 
I regjeringens nasjonale strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 er det et mål at flest mulig 
av landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 
utgangen av 2018.  
 
Vestfold fylkeskommune koordinerer arbeidet i Vestfoldkommunene, mens kommunene selv 
står for selve kartleggingen. 
 
Metoden er utviklet av Miljødirektoratet. En fullstendig beskrivelse finnes på 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf 
 
Nedenfor følger en kort gjennomgang av metoden og hvordan vi har brukt den: 
 
1. KARTLEGGING 
 
Først kartlegges hvilke områder som brukes til friluftsliv i kommunen. Områdene gis også et 
ID-nummer og en områdetype som viser hva slags friluftsområde det er snakk om. 
 
Områder med mye bebyggelse er i hovedsak ikke regnet som friluftslivsområder. Der det 
ligger noe bebyggelse (f. eks hytter) inne i et naturområde, er likevel hele området vist som 
friluftslivsområde, for å unngå for mye oppdeling. Dette betyr selvsagt ikke at absolutt alt 
areal innenfor områdene er tilgjengelig for friluftsliv. Dette reguleres av friluftsloven, plan- og 
bygningsloven og annet lovverk, uavhengig av denne kartleggingen.  
 
Fulldyrkede jordbruksarealer er også utelatt, bortsett fra traseer for skiløyper som kjøres opp. 
De fleste hvite «hullene» i kartlagte områder er slike jordbruksarealer. 
 
Skjærgården i øst med Færder nasjonalpark er generelt mye brukt til båtliv. Av 
kapasitetsgrunner har vi valgt ikke å gjøre en detaljert kartlegging av hver øy, men gitt en 
høy verdi til hele området. Det eneste som er tatt ut er fulldyrkede jordbruksarealer i drift, slik 
som ellers i kartleggingen, og gårdstun med helårsbosetting som ikke inngår i 
nasjonalparken. Også i nasjonalparken vil lovverk og eierforhold avgjøre hvilke deler av den 
enkelte øy som er tilgjengelig for friluftsliv.   
 
 
2. VERDSETTING 

 
Etter at områdene er kartlagt, brukes syv hovedkriterier som grunnlag for å sette en verdi på 
dem ut fra friluftslivshensyn. Kriteriene er brukerfrekvens / regionale og nasjonale 
brukere / opplevelseskvaliteter / symbolverdi / fun ksjon / egnethet / tilrettelegging.  For 
hvert av kriteriene gis området en poengsum fra 1-5.  
 
Til slutt veies poengsummen sammen til en endelig verdsetting for området. Denne er A 
(svært viktig friluftsområde), B (viktig friluftsom råde) og C (registrert friluftsområde) .  
 
I tillegg er det en kategori D for områder som ikke verdsettes som A, B eller C. Dette er 
områder som ikke har verdi for friluftslivet, og kategorien benyttes kun i spesielle tilfeller. Vi 
har foreløpig ikke benyttet D-kategorien, selv om den f. eks kunne vært brukt om de «hvite» 
jordbruksarealene innenfor kartlagte områder. Områder som ikke når opp til C-verdi, vil 
dermed ikke bli registrert.  



 
I tillegg til hovedkriteriene, er det mulig å benytte seks støttekriterier i en helhetsvurdering av 
områdene. Pga. det store antall områder som er vurdert i Færder kommune, har vi begrenset 
oss til hovedkriteriene. 
 
Den endelige verdsettingen gjøres slik: 
 
 
Verdi 
 

 
Anbefalt grunnlag 

 
 
 
 
A. Svært viktig friluftslivsområde 

 
Brukerfrekvens = 4, 5 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 4, 5 eller 
Opplevelseskvaliteter = 5 eller 
Symbolverdi = 5 eller 
Funksjon = 5 eller 
Egnethet = 5 eller 
Tilrettelegging = 5 eller 
En generelt høy poengsetting 
 

 
 
 
 
B. Viktig friluftslivsområde  

 
Brukerfrekvens = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller 
Opplevelseskvaliteter = 3, 4 eller 
Symbolverdi = 3, 4 eller 
Funksjon = 3, 4 eller 
Egnethet = 3, 4 eller 
Tilrettelegging = 3, 4 eller 
En generelt middels poengsetting 
 

 
 
 
 
C. Registrert friluftslivsområde  

 
Brukerfrekvens = 2 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 2 eller 
Opplevelseskvaliteter = 2 eller 
Symbolverdi = 2 eller 
Funksjon = 2 eller 
Egnethet = 2 eller 
Tilrettelegging = 2 eller 
En generelt lav poengsetting 
 

 
D. Ikke klassifisert friluftslivsområde 

 
Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C 
 

 
Legg merke til «eller»-regelen i grunnlaget for verdsettingen. Denne innebærer at det er 
tilstrekkelig at et område får tallverdi 5 på et av de syv utvalgte kriteriene for at det skal bli 
svært viktig. Av samme grunn vil lav tallverdi på et av kriteriene ikke gjøre nevneverdig 
utslag.  
 
 
3. HVORDAN KRITERIENE I VERDSETTINGEN ER BRUKT I FÆRDER KOMMUNE 
 
For å gjøre verdsettingen så ensartet som mulig, er det viktig at kriteriene brukes på samme 
måte for områder med samme egenskaper. Nedenfor følger en oversikt over hvordan 
kriteriene er brukt. Dette gjør det lettere å forstå de poengsummene som er satt, og dermed 
også den samlede verdien. 
 



Brukerfrekvens : 
• Skjønnsmessig bruk av skalaen.  
 
Regionale og nasjonale brukere :  
• Folk som bor på campingplasser eller kortvarig leier hytter, er regnet som 

regionale/nasjonale brukere.  
• «Nesten aldri» er brukt på store eller kjente friluftsområder der vi ikke vet noe konkret om 

andelen regionale/nasjonale brukere.  
• «Aldri» er brukt om små eller mindre kjente områder der vi ikke vet noe konkret om 

andelen regionale/nasjonale brukere. 
• For øvrig: Skjønnsmessig bruk av skalaen 

 
Opplevelseskvaliteter : 
• Kriteriet brukes om antall kvaliteter, ikke hvor store kvalitetene er  
• Kvalitetene skal være spesielle og kunne beskrives konkret: 

- Spesielle naturfenomener 
- Landskap 
- Kulturminner 
 

• «Mange» er brukt om områder med fler enn 6 spesielle kvaliteter 
• «Ganske mange» er brukt om områder med 5-6 spesielle kvaliteter 
• «Middels» er brukt om områder med 3-4 spesielle kvaliteter 
• «Litt» er brukt om områder med 1-2 spesielle kvaliteter 
• «Ingen» er brukt om områder hvor det ikke er identifisert spesielle kvaliteter  
 
Symbolverdi : 
• Symbolverdi uttrykker bl.a. historisk forankring, lang tradisjon og stedstilhørighet. 
• «Stor» er brukt om områder som man vet har symbolverdi for folk fra hele kommunen.  
• «Ganske stor» er brukt om områder som har symbolverdi for en større krets av brukere 

(velforeninger o.l.). 
• «Middels» er brukt om områder som har symbolverdi for en mindre krets av brukere 

(nabolag o.l.)  
• «Litt» er brukt om områder med bruksfrekvens 2 eller større, og hvor man ikke konkret 

kjenner til symbolverdien. Verdien uttrykker at det kan tenkes at området har symbolverdi 
for noen av brukerne.  

• «Ingen» er brukt om områder med brukerfrekvens 1, og hvor man ikke konkret kjenner til 
at området har symbolverdi for de få som bruker det. 

 
Funksjon 
• Brukes kun om små områder med spesiell funksjon som adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass e.l.  
• For områder som har andre friluftsegenskaper (skogsområde, strandområde etc.) inngår 

funksjonene i området som helhet, og gis ikke egen verdisetting (rubrikken står åpen). 
 
 
 
 



Egnethet : 
• Det skilles ikke mellom egnethet for en eller flere aktiviteter. 
• Kriteriet omfatter like gode alternativer i nærheten, og også aktiviteter som ikke 

nødvendigvis utøves i dag, men som det naturlig er godt egnet til. 
• Strandområder med kyststi settes til «Ganske godt» 
 
Tilrettelegging : 
• Skjønnsmessig bruk av skalaen 
 
4. OMRÅDEBESKRIVELSEN 
 
Områdene er gitt en kort beskrivelse. Det er lagt opp til fyldigere beskrivelser for de viktigste 
områdene (A- og B-områder). Grunnen er at disse har størst betydning for friluftslivet, og at 
man dessuten ofte vet mer om disse enn de mindre viktige områdene. Denne delen vil bli 
bearbeidet videre. 
 
5. NØYAKTIGHETSKLASSE 
 
I verdsettingsskjemaet er det en rubrikk som er kalt «Nøyaktighetsklasse». Denne angir 
nøyaktigheten i avgrensningen av områdene. De fire klassene er: 
 

1. Mindre god > 100 m 
2. God  50-100 m 
3. Meget god 20-50 m 
4. Særs god < 20 m 

 
Disse er skjønnsmessig vurdert for de enkelte områdene.  
 
6. OMRÅDETYPE 
 
I rubrikken «områdetype» i skjemaet er følgende forkortelser benyttet: 
 
NT Nærturterreng 
LR Leke- og rekreasjonsområde 
GK Grønnkorridor 
MA Marka 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
KL Jordbrukslandskap  
 
Se metoderapporten fra Miljødirektoratet for nærmere opplysninger om områdetypene. 
 
Sr-, frilufts- og som ikke blir 


