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Bakgrunn 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing fra Klima og 

miljødepartementet med mål om at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine 

friluftslivsområder innen 2018. 

Prosjektet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Overhalla kommune ble 

igangsatt etter initiativ fra daværende Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Overhalla kommune ble etter søknad innvilget kr 50 000 i tilskudd til arbeidet. 

En forutsetning var utførelse etter Miljødirektoratets veileder M98-2013. 

Alt areal skal kartlegges, men er viktigst der det kan bli arealbrukskonflikter, som i 

nærturområder og grøntområder nær bebyggelse og tettsteder.  

 

Fylkeskommunen har ansvaret for koordinering av arbeidet i fylket.  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er temakartlegging, men kan brukes som 

grunnlag i planarbeid, ved sikring av arealer, som kunnskapsgrunnlag for mer målrettet 

tilrettelegging og som del av folkehelsearbeidet. 

En målsetting er: 

• Sikre friluftsområder for dagens og for framtidige brukere 

• Ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder 

• Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv 

Kartleggingsarbeidet og presentasjonen er utført av Overhalla kommune med arbeidsgruppe 

satt sammen av: 

• MNS, skogbruks- og miljøvernsjef Aksel Håkonsen 

• Kine Bangsund, tidligere ansatt Teknisk avdeling 

• Annbjørg Eidheim, teknisk avdeling  

 

Arbeidet har bestått i: 

Innhenting av informasjon fra lag/organisasjoner/ «kjentfolk» 

Utarbeidelse av manuskart 

Registrering av data i egenskapstabell 

Digitalisering av kart i hht sosi-standard 

 

Formål med kartleggingen 
Formålet med arbeidet er bedre kunnskapsgrunnlag om friluftslivsområdene i kommunen. 

Dette er en grunnleggende forutsetning for å forvalte kommunens friluftsområder i tråd med 

kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling. 

Det gir også god informasjon for arbeid med tilrettelegging og utvikling av friluftslivet i 

kommunen. 

 



Gjennomføring av prosjektet 
Kartlegging og verdsetting ble vedtatt i kommunestyret 19.9.2017, KOM-sak 52/17 med 

beskrivelse av prosjektgjennomførelse.  

Det er avholdt møte med inviterte parter og det er mottatt innspill fra bla. Naturvernforbundet, 

Namdal Turlag, Koltjønnhytta og Overhalla Røde Kors. 

Kartlegging- og verdsettingen er resultatet av mottatt informasjon og innspill og vurdering av 

dette. 

 

Resultat 
Resultatet presenteres som kart og i tabellform i hht nasjonal veileder og sosi-standard. 

Kartet skal inn i www.naturbase.no  

Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen.  

Hele kommunen er kartlagt i ulike områdetyper. 

I utmark/fjellområder er det forholdsvis store områder. Dette har delvis årsak i manglende 

kunnskap til å detaljere nærmere. 

 

Vedlegg 
Egenskapstabell over kartlagte områder 

 

Kart 

 

http://www.naturbase.no/


 


