
FRILUFTSOMRÅDER 

 

Nærturterreng (NT): 
Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. 

Områdene skal være tilknyttet byggeområder som f.eks. boligområder, skoler og 

barnehager, og ligge i gangavstand fra disse. De er vanligvis naturlig avgrenset 

av veier, bebyggelse eller dyrket mark. 
 

 

Leke- og rekreasjonsområder (LR): 
Med leke- og rekreasjonsområder menes lekeplasser, ballplasser, 

nærmiljøanlegg, hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, 

parker og lignende som er mindre enn 200 daa. Dette er spesielt viktige områder 

for personer med liten aksjonsradius fra bosted som barn og eldre. Områdene, 

eller deler av dem, kan være opparbeidet, være uten vegetasjon eller bestå av 

naturmark. De kan også utgjøre deler av skolenes uterom og brukes i 

undervisningssammenheng. Områdene skal være offentlig tilgjengelig og vil i de 

aller fleste tilfeller ligge innenfor tettsteds-avgrensningen. 

 
 

Grønnkorridor: 

Grønnkorridorene er i mange tilfeller viktige friluftslivsområder i seg selv, men er i tillegg en 

del av transportsystemet for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter 

sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Grønnkorridorer 

kan også koble boligområdene med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen, butikken 

og sentrum. Slike korridorer skal ha et grønt hovedpreg.  



 

 

Marka (MA): 
Marka kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste områdene for 

friluftsliv i kommunen og/ eller regionen. Marka grenser som regel direkte opp 

mot byer og tettsteder og har direkte atkomst herfra. Marka består av sammen-

hengende utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som sti- og 

løypenett, utfartshytter osv. Jordbrukslandskapet utgjør ofte viktige deler av 

kvalitetene i eller i randsonen til marka. Denne kategorien kan også omfatte det 

nære turterrenget til større hytte- og reiselivsområder med mindre disse er svært 

små. 
 

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS): 
Med strandsone med tilhørende sjø og vassdrag menes områder langs kyst, 

innsjøer og vassdrag med muligheter for allment friluftsliv. Områder på sjøen 

som farleder, kystleder, fiskeplasser og lignende kartlegges, eventuelt sammen 

med naturlig tilgrensende områder på land, også i denne kategorien. 
 

Jordbrukslandskap: 

Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet, der man etter friluftslovens 

bestemmelser kan ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i 

tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.  

 

 

Utfartsområder (UO): 
Store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og 

tettsted, men der reisetiden ikke er lengre enn at den kan aksepteres for en 

dagstur. Områdene kjennetegnes ofte av at de er egnet for en eller flere enkelt-

aktiviteter som det lokalt ikke finnes alternative områder til av noenlunde 

tilsvarende kvalitet. Eksempler: båtutfartsområder, skiområder i snøfattige 

regioner og områder for elve- og kanopadling, klatring, rafting, grotting osv. 

Områdene kan også ha en (felles) “markafunksjon” for byer og tettsted uten 

egne markaområder. 
 

 

Store turområder med tilrettelegging: 

Områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skogog heiområdene med tilrettelegging i 

form av merket sti- og løypenett med tilhørende overnattingssteder. Dette er områder som er 

egnet for tradisjonelle fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. 

Områdene kan innbefatte forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og tettsted, og kan 

også være områder med større tekniske inngrep som offentlige veier, skogsbilveier, 

kraftlinjer, magasiner, med mer. 

 

 



Store turområder uten tilrettelegging (TU): 
Store områder eller systemer av delområder som er “inngrepsfrie”. Nord-Norge 

har særlig mange slike områder og som regel vil de ha begrenset ferdsel. 

Områdene kan innbefatte forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og 

tettsteder, men vil kun unntaksvis inneholde større tekniske inngrep som 

offentlige veier, skogsbilveier, kraftlinjer, magasiner, med mer. Områdene kan 

inneholde enkle tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Noen av områdene i denne 

kategorien bør sees i sammenheng med tilgrensende områder i Sverige og 

Finland. Dette er områder som er egnet for jakt, fiske og lengre turer til fots og 

på ski. Kvaliteter som fravær av støy og inngrep, lite ferdsel, kontinuitet og “god 

tid” er essensielle for opplevelseskvalitetene i områdene. 

 

 

Særlige kvalitetsområder (SK): 
Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter 

eller som har spesielt stor symbolverdi. Det kan gjelde nasjonalt verdifulle 

kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap, mindre inngrepsfrie områder, 

øyer eller øygrupper, fjorder, daler og lignende, samt mindre områder med en 

helt spesiell symbolverdi. Eksempler på slike viktige, mindre områder er bade-

plasser, gamle ferdselsårer, andre kulturminner, små plasser/områder med 

spesiell historisk betydning mv. Områdene vil ha stor verdi som bruks- og 

opplevelsesområder for friluftsliv, men også for reiselivet. Særlige kvalitets-

områder kan være delområder innenfor de andre områdetypene, f.eks. store 

turområder med og uten tilrettelegging, marka og strandsone med tilhørende sjø 

og vassdrag. 
 

 

Andre friluftslivsområder (AF): 
Ikke alle områder lar seg plassere i de nevnte områdetypene. Disse kartlegges 

som ”Andre friluftslivsområder”. Det bør tilstrebes at ikke altfor mange områder 

blir ”Andre friluftslivsområder”, og for de områdene som blir plassert her er det 

viktig å si noe om områdets egenskaper i egenskapstabellen. 

 

 

 

 

 

 

 



VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 

 

 

 


