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Kartlegging og verdsetting av område for friluftsliv. Høring. 
 

Saksdokumenter 

  Høringsbrev mottatt 16.11.2017, med vedlagt egenskapsdata friluftsområde og friluftsområde 

plankart. 
 

Saksopplysninger 

I sak FS-096/17 vedtok formannskapet å sende forslag til kartlegging av friluftsområder på lokal 

høring. 

 

Høringsbrevet innleder med følgende:  

Klima- og miljødepartementet starta i 2014 eit fleirårig prosjekt for å stimulere til kartlegging 

av friluftsområde i heile landet. Målet er at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv 

er kartlagt og verdsatt innan 2018. 

Bakgrunn for prosjektet er å nå det nasjonale målet om at alle skal ha moglegheit til å drive 

friluftsliv. Det er derfor viktig å ivareta eit bredt spekter av område med ulike kvalitetar. Som 

ledd i dette arbeidet skal friluftsområde kartleggas og vurderas med omsyn til kvalitet og 

verdi. Oppland fylkeskommune har prosjektansvar på fylkesnivå. 

Høringsfrist er satt til 20.12.2017. 

 

Forslaget som er lagt ut på høring omfatter i alt 9 områdetyper (5 av disse i statsallmenningen); 

 Utfartsområder (UO). Gjelder i hovedsak områder som i sti- og løypeplan er tilrettelagt med 

skiløyper, stier og tilrettelagte tiltak for friluftsliv. 

 Store turområder med tilrettelegging (TM) omfatter sørre delen av statsallmenningen. Området 

har et godt utbygd vegnett som gir enkel tilgang til fjellområdene. 

 Store turområder uten tilrettelegging (TU) Dette gjelder i hovedsak to områder som i dag ikke 

har bilveg inn i området 

o Midtre og indre del av allmenningen, som i dag omfattes av Langsua NP 

o Området som ligger nord for Vinstre og øst for fv 51, og minst 1 km fra vei. 

 Særlige kvalitetsområder (SK). Alle stølsområdene som i mange tilfeller har støler i drift og 

verdifulle bygningsmiljø 

 Strandsone (SS). Området langs Nørre og sørre sandvatnet er i kartet avmerket som 

strandsone, uten at det er forklart i tabellen for egenskapsdata.   

 

Vurdering 

Utfartsområder og store turområder med tilrettelegging er områder som enten er lett tilgjengelig 

friluftsområder sommerstid, eller er tilrettelagt med skiløyper om vinteren. Her bør det kunne åpnes 

for forsterket tilrettelegging etter behov, men uten at det kommer i konflikt med beitebruk og 

stølsdrift. 
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Store turområder uten tilrettelegging, er områder som ligger minst 1 km fra bilvei. Det er enkelte 

tilrettelagte tiltak også i disse områdene, med for eksempel fjellstyrets åpne buer og mange stier. Men 

disse områdene er i utgangspunktet områder der en kan få en følelse av ”villmark” og at områdene er 

”stille”. Dette er verdier som i liten grad kan omregnes i arbeidsplasser og inntekter i dag, men som 

trolig med tiden vil få større verdi for mennesker. Med sterkt økende press på å ta utmarksarealer i 

bruk i sammenheng med utvikling av nye turistprodukter og utvikling av næringer i utmarka, er det 

svært viktig å skjerme disse områdene nå. 

 

I unntakstilfelle og gjennom planlegging, bør det også her kunne åpnes for å anlegge stier i området, i 

forhold til å kanalisere fotturister/unngå slitasje. En tenker da spesielt på innfartsområder til 

nasjonalparken, og i forbindelse med økt turisttrafikk langs fv 51 over Valdresflye. 

 

Særlige kvalitetsområder er i hovedsak veinære områder i fjellet der det i dag fortsatt finnes beitebruk 

og aktiv stølsdrift. Stølsgrendene i statsallmenningen er svært viktige kulturmiljøer i Øystre Slidre-

fjellet, som fjellstyret har et spesielt forvaltningsansvar for, i forhold til fjelloven. 

 

Strandsone. Det hvite partiet langs Sandvatna bør få samme farge som den øvrige nasjonalparken. 

 

Forslag til vedtak 

Fjellstyret mener kartlegging av friluftsområder er et viktig dokument som vil være nyttig for 

kommunen under utarbeiding av framtidige arealplaner. 

 

Fjellstyret vil spesielt bemerke at arealet som ligger ned til Sandvatna bør få samme farge som resten 

av nasjonalparken. 

 

Arealene som er merket som store turområder uten tilrettelegging, bør i størst mulig grad skjermes for 

videre tilrettelegging for friluftsliv. Men det bør i unntakstilfelle og gjennom planlegging, åpnes for å 

anlegge stier i områdene hvis det blir behov for å kanalisere fotturister/unngå slitasje. 

 

Vedtak 

Fjellstyret mener kartlegging av friluftsområder er et viktig dokument som vil være nyttig for 

kommunen under utarbeiding av framtidige arealplaner. 

 

Fjellstyret vil spesielt bemerke at arealet som ligger ned til Sandvatna bør få samme farge som resten 

av nasjonalparken. 

 

Arealene som er merket som store turområder uten tilrettelegging, bør i størst mulig grad skjermes for 

videre tilrettelegging for friluftsliv. Men det bør i unntakstilfelle og gjennom planlegging, åpnes for å 

anlegge stier i områdene hvis det blir behov for å kanalisere fotturister/unngå slitasje. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

*** 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


