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Bakgrunn – fra handlingsplan
«I 2019 igangsettes et flerårig prosjekt med formål å
fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking
av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene»
• Miljødirektoratet vil lede prosjektet, i nært
samarbeid med fylkeskommunene.

• Konkrete arbeidet vil skje i kommunene i
samarbeid med lokale organisasjoner, og vil
omfatte planlegging, skilting, merking og
kartfesting av sammenhengende nettverk av
turstier
• Sentrale element: Kompetansenettverk,
erfaringsdeling og stimuleringsmidler.

Hvorfor en satsing på ferdselsårer for
friluftslivet?
➢ Få flere til å utøve friluftsliv jevnlig
• Stier, løyper og turveier er det
viktigste anlegget for friluftsliv i
hverdagen
• Tilrettelegging gir økt bruk
• Friluftsliv = fysisk aktivitet =
folkehelse

Aksjonsradius på 10 minutter
Kilde: Departementenes Handlingsplan for fysisk aktivitet 20052009

Hvorfor en satsing på ferdselsårer for
friluftslivet?
➢ Kunnskap for å ivareta viktig infrastruktur for
friluftsliv
• «Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke
politisk!», sitat Paul F. J. Eagles (IUCN)
• Kunnskap om de viktige ferdselsårene inn i
planlegging med videre
• Viktige datasett for friluftsliv (DOK-datasett):
• Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
• Nasjonal database for tur- og friluftsruter
• Felles kartbase (FKB) TraktorvegSti

Hvordan?
Systematisere og målrette arbeidet
• Hva har vi av ferdselsårer?
• Hvilke behov dekker ferdselsårene?
• Hvordan kan ferdselsårene utvikles for å skape
mer aktivitet?
• Hvordan sikre bærekraft og naturvennlig
tilrettelegging?
• Hvordan avveie ulike interesser?
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Plan for friluftslivet ferdselsårer for å
identifisere, ivareta og utvikle ferdselsårene

Plan for friluftslivets ferdselsårer
- Temaplan
- Mål: Identifisere-, ivareta- og utvikle
friluftslivets ferdselsårer

- Prosessen i fire steg
- Oppfølging i kommunens øvrige planverk

Veileder med metode og «oppskrift» for
gjennomføring av prosess. Lanseres på
STIkonferansen 2019

Ferdselsåreplan kontra sti- og løypeplan
Egentlig det samme men:

• Økt fokus på turruter
• Videre begrep – dekker mer
• Mål om å beskrive en generell
metodikk

Formål med planen:
Identifiserer
• gir oversikt og kunnskap om ferdselsårer og turruter som har betydning for
friluftslivet
Ivaretar
• synliggjør en infrastruktur som er viktig for folks helse og livskvalitet
• øker fokuset på fagfeltet i organisasjonen og samfunnet
• bidrar til å sikre ressurser, areal, forutsigbarhet og mer langsiktighet i arbeidet
• danner grunnlag for å sikre temaet i planer etter plan og bygningsloven
Utvikler
• målretter og systematiserer arbeidet med å gi befolkningen et bedre tilbud
• skaper nyttige nettverk mellom aktørene, herunder bidrar til å avklare
interessekonflikter
• danner grunnlag for å søke om tilskudd

Viktige momenter i planleggingen
Målet med planen er førende for arbeidet som settes i
gang, og bør defineres ved utforming av prosjektplan.
Målformuleringer deles i:
• Effektmål - beskriver formål og virkningene planen skal ha på et
overordnet nivå.
• Resultatmål - beskriver hvordan arbeidet med planen skal bidra
til å nå effektmålene. Dette er konkrete mål for hva som skal
oppnås med planen.

Viktige momenter i planleggingen
• Statuskartlegging danner grunnlaget for å analysere
forholdet mellom dagens situasjon og målsetningene
med arbeidet

• Analyser målene for planen opp mot
statuskartleggingen
• Foreslå tiltak for å tette gapene mellom mål og status
• Kontroller at foreslåtte tiltak ikke er i strid med andre
interesser
• Medvirkning og involvering

Friluftslivets tiltakskjede
Analyse
Kartlegging
Verdsetting

Planlegging
Regulering
Sikring

Prosjekt friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Tilrettelegging
Stimulering
Informasjon

MÅL:
AKTIVITET OG
NATUROPPLEVELSE

Arbeid i fire faser
• Del 1: Registrere data inn i
nasjonal database for turog friluftsruter
• Del 2: Plan for friluftslivets
ferdselsårer
• Del 3: Opparbeiding

• Del 4: Skilting og merking
Prosjekt med 5- års varighet
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Roller og organisering
• Miljødirektoratet leder og drifter prosjektet.
• Utarbeider veiledning
• Fordeler tilskuddsmidler til fylkeskommunene
• Legge til rette for lærende nettverk mellom fylkeskommunene

• Fylkeskommunen
• Regionalt prosjektansvar – etablerer regionalt prosjekt.
• Søker og fordeler tilskudd
• Motivere, veilede og følge opp kommunene
• Legge til rette for lærende nettverk lokalt
• Avdekke kompetansebehov
• Kommunene
• Praktisk planarbeid og gjennomføring av plan

Andre sentrale aktører/roller
• Kartverket
• Forvaltning og distribusjon av datasettet tur- og friluftsruter
• Med i rådgivende gruppe
• Riksantikvaren
• Arbeid med historiske ferdselsårer og formidling av kulturminner
• Med i rådgivende gruppe
• Lag og organisasjoner
• Medvirke i lokale og regionale planprosesser
• Oppfølging av planer
• FL, DNT og Norsk friluftsliv med i rådgivende gruppe i prosjektet
• Andre statlige etater; Kulturdepartementet, Helsedirektoratet m.v.

Rådgivende gruppe
•
•
•
•

Gi direktoratet innspill og råd inn i arbeidet
Gi løpende evaluering
Arena for utveksling av informasjon
Består av:
➢ Fylkeskommunene v/FK-kontaktene
➢ Friluftsrådenes landsforbund
➢ Norsk Friluftsliv
➢ DNT
➢ Kartverket

➢ Riksantikvaren
➢ Kulturdepartementet
➢ Helsedirektoratet
➢ Opplysningsvesenets fond
➢ Andre ved behov

Hvordan starter vi?
• Nasjonal dugnad i 2019 for å få registrert
data inn i Nasjonal database for tur- og
friluftsruter
• Kjente data som ikke er lagt inn i turrutebasen
• Kunnskapsgrunnlag og grunnlag for senere
planarbeid
• Fylkeskommunen kan søke tilskudd for å
koordinere og stimulere til dette arbeidet.

• Lansere veileder og informere om satsingen
• Starte for å rigge regionale prosjekt
• Nettverkssamling

Tilskuddsmidler for 2019
Fra Prop 1: (2018 – 2019)
«Det er sett av 4 mill. kroner til eit nytt prosjekt med mål om å fremje planlegging,
opparbeiding, skilting og merking av samanhengande nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i
kommunane. Ei prioritert oppgåve i 2019 vil vere å stimulere til ein nasjonal dugnad for å få
registrert eksisterande turruter i Nasjonal database for tur- og friluftsruter.»

Tilskuddsordningen
Tilskuddet kan gis kun til fylkeskommunene. Søknadsfrist 1. april.
Det tildeles i 2019 tilskudd til fylkeskommunale prosjekter der målet er:
• Å få data om kjente turruter (som er skiltet, merket og der vedlikeholdsansvar er
avklart) inn i Nasjonal database for tur- og friluftsruter
• Stimulere flest mulig kommuner i sitt fylke til å igangsette planarbeid. Arbeidet skal
skje i tråd med Miljødirektoratets veileder Plan for friluftslivets ferdselsårer
• Forutsetter at fylkeskommuner og kommuner til sammen bidrar med minimum 50 prosent
egenfinansiering av arbeidet.
• Tilskuddet kan nyttes til administrasjon, opplæring og veiledning, og til delfinansiering av
lokale prosjekt

