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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Røyrvik kommune er en skog- og utmarkskommune på til sammen 1.585 km2. Det bor ca 475
innbyggere i kommunen. Den ene halvparten i Røyrvik sentrum og den andre halvparten
fordelt på flere grender med spredt bebyggelse. Befolkningstettheten sett opp mot de
tilgjengelige arealene gir enorme muligheter for friluftsliv, noe en stor del av befolkningen
også gjør og verdsetter. Nasjonale mål om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert
friluftsliv både i nærmiljøet og i naturen for øvrig er ut ifra demografi og tilgjengelighet godt
ivaretatt. Kommunen ønsker likevel å synliggjøre status ut ifra veilederen (DN-håndbok 25),
og derigjennom bidra til å fylle de nasjonale målene om at flest mulig av landets kommuner
skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.
Det er i forbindelse med etablering av rekreasjonsløyper for snøscooter stilt krav om at
friluftsområdene skal være kartlagt, og at løypenettet gis en vurdering opp mot
friluftsinteressene.

1.2. Formål
Formålet med kartleggingen er å bevisstgjøre vedtaksmyndigheten om status over
friluftsområdene og -mulighetene i Røyrvik.

1.3. Metode
Arbeidets organisering har tatt utgangspunkt i forslag fra veilederen «Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder» (Miljødirektoratet M98-2013). Konkretisering av
områdetyper, egenskapstabeller og verdisettingskriterier er fulgt i henhold til veileder.
Lett identifiserbare friluftslivsområder blir avgrenset på et manuskart. Hvert område gis et
eget IDnr.
Til hver ID knyttes en egenskapstabell. Her legges det inn informasjon om verdier.
Arealene blir digitalisert og gitt en fargekode som angir verdien av området. Denne i henhold
til gjeldende SOSI-standard.

1.4. Organisering og framdriftsplan
Kommunens innbyggerantall og relativt oversiktlige arealer som brukes til friluftsliv gjør det
tilstrekkelig med en enkel kartlegging. Arbeidet er gjennomført med en prosjektgruppe
bestående av:







Politisk representant Liv Tømmermo-Reitan
Representant fra grunneierne Hallgeir Pedersen
Representant fra reindrifta Lars A. Thomasson
Representant fra reiselivet Kent Mikkelsen
Representant fra snøscooterklubben Stein Vidar Aspnes
Avdelingsleder for PDE, sekretær for gruppa.
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Prosjektgruppa har utarbeidet et forslag som legges fram til formannskapet før høring.
Høringsforslaget sendes ut til offentlig ettersyn med høringsfrist på 6 uker. Relevante
organisasjoner og interessegrupper får tilsendt forslaget.
Etter høring blir saken lagt fram for vedtak i Formannskap.
Tabell 1: Framdriftsplan og frister.

Frister
2. juni 2015
14. juni 2016
2. august 2016
30. august 2016

Hendelse
Forankring formannskap – vedtak om oppstart
Formannskapsmøte (til høring)
Høringsfrist
Formannskap (vedtak)

1.5. Presentasjon
Verdsatte friluftsområder tilrettelegges som en karttjeneste i kommunens innsynsverktøy.
En digital utgave av resultatene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og NordTrøndelag fylkeskommune.

1.6. Ressursbruk
Arbeidet er gjennomført på enkleste måte, slik veilederen åpner for.
Tabell 2 : Arbeidsmengde fordelt på oppgaver.
Arbeid
Oppstartsmøte arbeidsgruppe
Forberedelser formannskapsmøte
Inntegning manuskart
Verdsetting
Digitalisering
Forberedelser formannskapsmøte (høring)
Høring
Forberedelser formannskapsmøte (vedtak)
Etterarbeid/presentasjon
SUM

Tidsbruk (timer)
3
2
6
6
15
2
3
2
4
43

2. Resultat
2.1. Områdetyper
Arbeidsgruppen startet med å avgrense lett identifiserbare friluftsområder på kart. Under
arbeidet kom det fram at ikke alle områdetypene var representert i Røyrvik, se tabell 3.
Det er største arealer under kategori «Nærturterreng», der det drives et tradisjonelt friluftsliv i
tillegg til jakt, fangst og fiske.
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Leke- og rekreasjonsområdene skiller seg fra nærturterrengene i størrelse, og er områder
mindre enn 200 daa. Typiske leke- og rekreasjonsområder finner man i tilknytning til skolen
og boligfeltet i Røyrvik sentrum.
Utfartsområdene skiller seg fra nærtureterrengene med at de ligger utenfor den umiddelbare
nærheten til tettstedene. I Røyrvik finner vi disse i Børgefjellsenteret (skisenteret) og
båthavnene. Områdene skiller seg ut med kvaliteter man ikke finner i umiddelbar nærhet
lokalt.
Særlige kvalitetsområder har helt spesielle opplevelseskvaliteter knyttet til landskap, natureller kulturmiljø. Børgefjell nasjonalpark, Johkegaske, Husvika/Vektarbotn naturreservat,
Gudfjelløya naturreservat og Stallvikmyran naturreservat er områder som kommer under
denne kategorien.
I kategorien «store turområder med tilrettelegging» har vi definert inn turstier, sykkelstier og
skiløyper. Disse skiller seg fra de andre områdene ved at det er merka turstier. Skorovassfjella
har et løypenett i regi av Nord-Trøndelag turistforening, mens de andre stiene er merket av
lokalt næringsliv.
Tabell 3: Oversikt over områdetyper som er representert i Røyrvik.
Oversikt områdetyper
Kode

Forklaring

NT
LR
GK
MA
SS
KL
UO
TM
TU
SK
AF

Nærturreng
Leke- og rekreasjonsområde
Grønnkorridor
Marka
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
Jordbrukslandskap
Utfartsområde
Store turområder med tilrettelegging
Store turområder uten tilrettelegging
Særlige kvalitetsområder
Andre friluftsområder

Antall kartlagte områder i
Røyrvik
Sommer
Vinter
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
18
6
0
0
5
2
0
0

2.2. Verdisetting
Alle områder er vurdert i forhold til 13 ulike verdsettingskriterier, med en vekting fra 1-5. Se
vedlegg 4. Resultatet av verdsettingen danner deretter grunnlaget for verdivurderingen som
har benevnelse A «Svært viktig»-, B «Viktig» -, C «Registrert» - og D «Ikke klassifisert»
friluftslivsområde.
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Områder som får status A «Svært viktige friluftslivsområde» vil få en spesiell status
i forbindelse med vurdering av nye utbyggingsområder i kommunens arealdel. De seks Aområdene i Røyrvik er: Børgefjell nasjonalpark, Johkegaske, Gudfjelløya naturreservat,
Namsvatnet båthavn, Børgefjellsenteret.
Områder som får status B «Viktig friluftslivsområde» bør så langt som mulig ikke
omdisponeres. Dersom utbygging ikke er i tråd med områdets verdier eller ingen andre
alternativer finnes, bør det foretas grundige lokale vurderinger av rekreasjonsverdiene for
tilpasninger.
C-områdene er registret som friluftslivsområder. Områder kan omdisponeres/utbygges etter
grundige vurderinger av friluftslivs- og rekreasjonsverdiene.
D-områdene er ikke klassifisert. Dette er store områder som er tilgjengelige for allmennheten,
og friluftslivsinteressene må vurderes i eventuelle utbyggings- og arealendringssaker.
Tabell 4: Antall områder i ulike verdikategorier
Verdi

Verdi
A
B
C
D

Antall områder i Røyrvik
5
17
14
2

3. Presentasjon/Vedlegg
Vedlegg 1: Kart over de ulike områdetypene friluftslivsområder i Røyrvik.

Vedlegg 2: Registrering av kartlagte friluftslivsområder (2 sider tabell)

Vedlegg 3: Verdsettingskriterier

