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Prosessrapport 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
Vardø kommune i forbindelse med fastsetting av 

snøskuterløypene 
Innledning 
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er det et mål om at det skal stimuleres til kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområdene i all landets kommuner, med målsetning om at flest mulig av 
landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. 

Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområder i kommunen er gjennomført etter 
Miljødirektoratets veileder for kartlegging og verdsetting av friluftsområder – M98. Arbeidet ble 
påbegynt i januar 2021, hvor det ble holdt samtaler med lokale ressurspersoner. I juni 2021 startet 
kommune ved bruk av egen ansatt å digitalisere dette arbeidet. Digitaliseringen var gjort gjennom 
kartprogrammet GISLINE, av innspillene som ble gjort senere.  

Arbeidsgruppe 
Kommunen satte ned en arbeidsgruppe med fagpersoner fra administrasjonen til gjennomføringen 
av prosjektet. Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 
 

• Alonza Garbett – Enhetsleder TNPK 
• Ida Hætta – Konsulent TNPK 
• Synøve Jar – Plan- og byggesaksbehandler 
• Njål Lorentzen - Konsulent TNPK 
• Gustav Cederblad Stamnes - Konsulent TNPK 
• Marie Mork Nielsen - Konsulent TNPK 

 
Arbeidsgruppen har i felleskap kartlagt og verdisett friluftslivsområdene under hele arbeidet. Deler 
av gruppa har deltatt i møter med lokale ressurspersoner som i felleskap har kontrollert denne 
verdisetting av friluftslivsområdene som er foreslått av arbeidsgruppe. 
 

Kvalitetssikring 
Temakartet på friluftsliv har ingen juridiske bindinger og derfor heller ikke de samme kravene til 
høring som saker etter plan- og bygningsloven. Men for å sikre kvaliteten i arbeidet har 
arbeidsgruppen håndplukket viktig fag og/eller viktig lokale ressurspersoner innenfor denne fagfelt. 
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Digitalisering 
Vardø kommune selv har gjennomført digitaliseringsarbeidet. Manuskartene, som var tegnet på i A0 
ark, ble brukt som utgangspunkt for digitalisering.  
 
Under arbeidet med digitaliseringen har det parallelt blitt holdt samtaler med nye ressurspersoner 
med god kjennskap til de kartlagte områdene, som har hjulpet til med å vurdere verdien av 
friluftsområdene. Områdene i kartleggingen er nummerert og beskrevet i henhold til 
miljødirektoratets maler (attributt-tabell). 

Resultat 
Totalt er det definert og vurdert 135 områder i Vardø kommune. Hvert område har fått tildelt en 
områdekategori (nærturterreng, leke- og rekreasjonsområde, strandsone med tilhørende sjø og 
vassdrag, jordbrukslandskap, utfartsområde, store turområder med tilrettelegging, store turterreng 
uten tilrettelegging og særlige kvalitetsområder) og en verdivurdering (svært viktig, viktig, registrert,\ 
og uklassifisert). Dette fremgår som fargekoder i det digitale temakartet. Vurderingen av hvert enkelt 
område kan man også finne i tabellen med alle friluftsområdene. Hensikten med kartleggingen er å 
skape en oversikt og et verktøy for kommunen i saker der friluftsinteresser bør vurderes. Det er først 
og fremst kartet med verdivurderinger som kan utgjøre et verktøy for kommunen. Kartet er ment å gi 
et objektivt bilde av hvilke områder i kommunen som benyttes til friluftsliv og utendørs aktiviteter.  

Temakart og attributt-tabell oversendes Miljødirektoratet og publiseres i Miljødirektoratets 
offentlige karttjeneste (www.naturbase.no). På denne måten blir arbeidet tilgjengelig for kommunen 
selv og offentligheten for øvrig. 
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