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Orientering - Kartlegging av friluftsområder i Kvænangen kommune er 

ferdigstilt 

 

Vedlegg: 

Friluftskartleggingens hoveddokument 

Innspills- og merknadsbehandling 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2020  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune tas til etterretning. Kvænangen 

kommune vil benytte kartleggingen av friluftsområder som kunnskapsgrunnlag for kommunens 

planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor friluftslivet i kommunen står 

sentralt.  

Kartleggingen er "grovemasket" i kartutsnittene. Ved bruk av kartene må det utvises skjønn og tas 

hensyn til i etterfølgende bruk.  



 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Kartleggingen er "grovemasket" i kartutsnittene. Ved bruk av 

kartene må det utvises skjønn og tas hensyn til i etterfølgende bruk.  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune tas til etterretning. Kvænangen 

kommune vil benytte kartleggingen av friluftsområder som kunnskapsgrunnlag for kommunens 

planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor friluftslivet i kommunen står 

sentralt.  

Kartleggingen er "grovemasket" i kartutsnittene. Ved bruk av kartene må det utvises skjønn og tas 

hensyn til i etterfølgende bruk.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune tas til etterretning. Kvænangen 

kommune vil benytte kartleggingen av friluftsområder som kunnskapsgrunnlag for kommunens 

planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor friluftslivet i kommunen står 

sentralt. 

 

 

Saksopplysninger 
Kartleggingen skal fungere som et kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i kommunenes saksbehandling, slik 

at friluftsområder også er med i vurderinger om nye tiltak og endringer ved fremtidige arealspørsmål. 

Å ha et kunnskapsgrunnlag om friluftsliv er et krav i arealspørsmål som utløser konsekvensvurderinger, 

jamfør Forskrift om konsekvensutredning. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt 

hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Kartleggingen sier noe om eksisterende 

bruk og fører ikke til automatisk vern, uavhengig av områdets verdikategori. Avveiningen mot andre 

interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.  

 

Teknisk utvalg vedtok oppstart og gjennomføring av kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i Kvænangen kommune den 04.04.19. 

 

Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. I arbeidet er det brukt informasjon fra tidligere friluftskartlegging (2012), tidligere 

barnetråkkregistrering og opplysninger registrert av Ut i Nord og Opp i Alta. I tillegg har Kommunens 



arealplan, Kystsoneplan, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur og Kommunedelplan for 

Kulturminner, bidratt som kunnskapsgrunnlag. Ut over dette har ressurspersoner fra lokalsamfunnet 

og internt i kommunens egen administrasjon, lag, foreninger og organisasjoner bidratt til et godt 

kunnskapsgrunnlag. Det er gjennomført en seminardag der nærmere 30 representanter fra ulike lag, 

foreninger og andre organisasjoner kom sammen den 27.04.18 for å drøfte friluftslivet i kommunen. I 

tillegg er det gjennomført flere møter og samtaler i administrasjonens egen arbeidsgruppe og med 

eksterne ressurspersoner. 

 

Kartleggingen er per 01.03.2020 ferdigstilt og har resultert i totalt 106 små og store områder, som 

alle har fått sin egen verdi og beskrivelse. 

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune har vært ute på høring fra 31. 

januar 2020 til 23. februar 2020. I denne perioden kom det inn 2 innspill og 4 merknader. Begge innspill 

på beskrivelse og grensejustering er tatt til etterretning og endret i kartleggingsdokument og 

tilhørende kart. Samtlige av de fire merknadene baserer seg på uro for at kartleggingen som er 

gjennomført skal legge begrensinger og føringer på grunneiernes interesser. 

 

Kartleggingens hoveddokument og merknadsbehandling er vedlagt saksfremlegget. Den ferdige 

kartleggingen sendes inn til Miljødirektoratet og presenteres deretter digitalt på Miljødirektoratets 

nettbaserte karttjeneste naturbase.no. I tillegg vil kartlagene som viser områdetype og verdi 

presenteres via kommunens digitale innsynsløsning kommunekart.no. 

 

Vurdering 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune er et viktig kunnskapsgrunnlag 

og bør brukes i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor 

friluftslivet i kommunen står sentralt. 

 

Det er viktig å presisere at avgrensingen av friluftsområdene er av varierende nøyaktighet og at 

avgrensing derfor må vurderes i hver enkelt sak der viktige og svært viktige friluftsområder skal 

vurderes. 

 

Kunnskapsgrunnlaget er ferskvare. Menneskers bruk endres kontinuerlig og nye faktorer kan tilkomme 

som vil kunne endre verdien av et område. Kunnskapsgrunnlaget bør derfor revideres med noen års 

mellomrom og mindre endringer bør gjennomføres fortløpende dersom direkte feil eller mangler 

oppdages. 

 


