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1 Innledning 

Som et ledd i målet om å sikre et datagrunnlag for vurdering av friluftsliv i planlegging har Flå 

kommune gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i kommunen. Kommunen 

har gjennomført kartlegging av hele kommunen med unntak av områdene ved Flå sentrum, 

Heimoen, Tunnelen og Gulsvik. 

Det er viktig å påpeke at selv om kommunen har hatt samtaler med velforening og løypelag, kan det 

være informasjon som ikke har kommet frem og at dette har vært en kartlegging av dagens status, 

det kan derfor være at kartene må revideres med jevne mellomrom. 

Kartleggingen har ligget ute til offentlig gjennomsyn våren 2020, der vi fikk innspill fra Viken 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Høgevarde vel.  

Kartleggingen legges fram som en orienteringssak til kommunestyret januar 2021. 

 

 

 

 

 

 



2 Om kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

Det er et nasjonalt mål om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. 

Det er derfor sett på som viktig å ivareta et bredt spekter av områder som har forskjellig kvaliteter. 

Kommunen har hovedansvaret for hvordan forholdene er for friluftslivet og er i tillegg 

forvaltningsmyndighet for mange lover som har inngripen i forholdene for friluftslivet. Dermed har 

kommunen et ansvar for å sikre friluftslivinteressene i et område. 

Formålet ned kartlegging av friluftslivsområdene i kommunene er å øke kunnskapsgrunnlaget om 

arealenes friluftsverdi. Dette skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget i arealplanleggingen i 

kommunen. Som en effekt av dette er kartlagene som er resultatet av friluftslivkartleggingen nå en 

del av DOK (Det offentlige kartgrunnlag) som kommunene skal ha tilgjengelig. DOK er hjemlet i plan 

og bygningslovens § 2-1. 

3 Føringer for bruk av kartet 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en temakartlegging og det resulterende kartet blir 

dermed et temakart. Kartet vil være et hjelpemiddel i kommunens planlegging, men er ikke et 

juridisk bindende dokument og skal ikke danne grunnlag for innsigelser til kommunenes 

arealplanlegging.  

Det er kun friluftsliv som har vært tema for denne kartleggingen, hensyn til andre interesser er det 

ikke tatt høyde for i arbeidet. 

Det er brukt de kildene som var tilgjengelig og arbeidsgruppens kunnskap om bruken av områdene. 

Det har vært samtaler med velforeninger og grunneiere i løpet av prosessen. 

Grensene mellom de ulike områdene i friluftskartet har et visst slingringsmonn, ettersom det ikke er 

gitt hvor et område starter og et annet slutter. Det har vært fulgt avgrensinger i terrenget der dette 

har vært naturlig. Hovedvekten av områdene har en nøyaktighet på avgrensingene på over 100 

meter, unntakene er i hovedsak nærturterreng og områder nærme boligområder i kommunen. 

4 Oppfølging og bruk 

Kommunen eier datasettet og bestemmer presentasjonsform som det skal publiseres i. Veilederen 

fra miljødirektoratet anbefaler at kartene er tilgjengelig digitalt. 

Miljødirektoratet har gjort klart en WMS (Web Map Service) i Naturbase hvor kartene kan legges. 

Arbeidsgruppen anbefaler at kartene legges ut i Naturbase. 

Det anbefales i veilederen at datasettet og kartene oppdateres i forbindelse med det innledende 

arbeidet med rullering av arealplanen. Arbeidsgruppen støtter denne anbefalingen, ettersom et kart 

som ikke jevnlig oppdateres mister sin verdi etter hvert som det blir utdatert. 

Kartet kan også oppdateres kontinuerlig hvis det er nødvendig å korrigere feil eller legge til ny 

informasjon. 



 

5 Kartleggingsarbeidet 

Kartleggingsarbeidet har blitt gjennomført av prosjektleder, med støtte fra en arbeidsgruppe. Det har 

blitt orientert om kartleggingsarbeidet, og gitt mulighet for innspill, i møter med velforeninger og 

grunneiere. 

5.1 Områdekartlegging 

Under arbeidet med kartleggingen ble det gjort vurderinger i forhold til områdetypene, disse 

vurderingene gjengis i kortfattet form under. 

Nærturterreng: 
Nærturterreng er det nærliggende terrenget rundt boligområder. Disse områdene er viktige på grunn 
av nærheten til boliger. Større hyttefelt og de nærliggende områdene har også blitt kategorisert som 
nærturterreng. Dette etter anbefalingene nasjonalt som kategoriserer hyttefelt som «helgeboligfelt».  
 
Store turterreng med tilrettelegging/store turterreng uten tilrettelegging: 
Veilederen legger opp til at denne og kategorien store turterreng uten tilrettelegging skal dekke de 
store inngrepsfrie områdene i landet. Denne kartleggingen krever vekting i forhold til lokale og 
regionale forhold. Disse kategoriene har blitt brukt for å kartlegge store deler av kommunen. Skillet 
mellom typene har vært om området er tilrettelagt med stier eller løyper. 
 
Utfartsområder: 
Områdene som er definert som dette er områder som det er naturlig å kjøre til, og de har dermed 
ofte utspring i en parkeringsplass. Det er ikke mange slike områder i kommunen ettersom de blir ofte 
liggende på samme steder som nærturterreng. 
 
Andre områdetyper: 
For å kunne får en helhetlig kartlegging av kommunen har «andre områdetyper» med verdi D (ikke 
registrert friluftslivverdi) blitt brukt for å kartlegge områder som ikke har friluftslivverdier. 
Eksempelvis inneklemte områder, dyrka mark eller industriområder. 
 

5.2 Verdsetting: 

Verdsettingen av områdene måtte vektes i forhold til lokale forhold, spesielt i forhold til størrelsen på 

brukermassen. I de fleste tilfeller er de fleste kriteriene som ikke obligatoriske uteblitt av 

verdsettingen. Vurderingen av de forskjellige kriteriene gjengis kortfattet under. 

1. Brukerfrekvens 

 Vektet innad i kommunen, i forhold til folketallet i kommunen. Den er også vurdert i 

forhold til mengden hytteeiere. 

2. Regionale brukere: 

 Hytteeiere er ikke regnet som regionale eller nasjonale brukere, ettersom de har 

hytte i kommunen og bruker nærområdet som lokale brukere. Denne vurderingen er 

gjort med bakgrunn i formålet for kartleggingen, ettersom det skal være størst fokus 

på det tilgjengelige og nære friluftslivet. Dette fordrer størst fokus på lokale brukere. 

Tilreisende jegere er heller ikke regnet med, ettersom de er vurdert til å utgjøre en 



liten brukergruppe i forhold til lokale jegere. Skalaen som er brukt i verdsettingen er 

dermed som følger: 

 

 1: Lokale brukere 
 2: brukere fra andre steder i kommunen 
 3: Brukere fra regionen, evt. Tilgrensende kommuner 
 4: Norge 
 5: Resten 

3. Opplevelseskvaliteter: 

 Har blitt verdsatt subjektiv ut i fra hvilke opplevelseskvaliteter som er kjent i 
området. 

4. Symbolverdi: 

 I veilederen står det at det er symbolverdien som bruk i friluftslivsammenheng, over 
tid. I Flå er dette kriteriet gitt verdi ut fra kultur, natur og historie. Dette tilsier at den 
i mange tilfeller får samme verdi som opplevelseskvaliteter, ettersom det er en hvis 
overlapp. 

5. Funksjon: 

 Funksjon som innfallsport til større turområder etc. Kriteriet er blitt gradert ut i fra 
hvor viktig området er som funksjonsområde. 

6. Egnethet: 

 Kriteriet skal vektlegges i forhold til om et område er egnet for en eller flere 
aktiviteter som det ikke finnes mange andre områder hvor disse aktivitetene kan 
utøves. Noen områder får høyere verdi for de er spesielt egnet for spesielle 
friluftsaktiviteter, eksempelvis klatring eller seiling. 

7. Tilrettelegging: 

 I Flå er skalaen som Buskerud fylkeskommune har foreslått benyttet: 
 1: Ikke tilrettelagt 
 2: Merkede stier og løyper 
 3: + samlingsplasser 
 4: Høy standard 
 5: Universelt tilrettelagt 

 
Dette er de sju utvalgte kriteriene som må være med for hvert område. Følgende kriterier er tatt 
med der det er aktuelt: 
 
Tilgjengelighet: 
Vektlegges etter hvor godt tilgjengelig et område er. Åpne bilveier etc. 
 
Kunnskapsverdier: 
Vektlegges etter hvor stor verdi området har i undervisningssammenheng eller i 
kunnskapssammenheng. 
 
Følgende kriterier er utelatt i verdsettingsprosessen. Kriteriene som er utelatt har ingen påvirkning 
på den totale verdien av områdene. 
 
Inngrep, utstrekning og potensiell bruk: 
Disse er utelatt fordi de er vanskelige å verdsette og tidvis uheldige i forhold til formålet med 
kartleggingen.  
 
Lydmiljø 



Ikke spesielt aktuell og vanskelig å verdsette.  
 
 
 
 

5.3 Områdenes verdi som friluftslivsområder 

De sju obligatoriske verdisettingskriteriene danner grunnlaget for den totale verdien områdene får i 

friluftslivsammenheng. Her er veilederen fulgt, og følgende skala er da brukt: 

  

Figur 1: Verdi og anbefalt skala for verdsetting av friluftslivsområder. Kilde: M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 Vedlegg 1: Beskrivelse av områdene med verdisetting 

1. Dagali og Domfet Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng til hyttefeltene på Dagali og Domfet. Middels brukerfrekvens med 

liten regional bruk, muligens fra andre hyttefelt. Opplevelseskvaliteter i form av 

seterlandskap. Tilrettelegging i form av skiløyper. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 2 1 1 2 

 

2. Raufjell Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng til hyttefeltene rundt Raufjell. Middels brukerfrekvens med liten 

regional bruk. Tilrettelegging med skiløyper. Utgangspunkt for naturstien i Vassfaret 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 1 2 1 3 

 
3. Veneli Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng rundt hyttefeltene på Veneli. Middels brukerfrekvens, med muligens 

noe høyere regional bruk enn Dagali og Domfet på grunn av fjellskog og kultursti. Har 

funksjon som inngangsport til Vassfaret og er godt tilrettelagt. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 3 1 2 1 3 

 

4. Rimesetran Type: Nærturterreng. Verdi C 

 Nærturterreng rundt rimesetran og mot Kvisetran. Liten tetthet av hytter tilsier liten 

bruk og antagelig lite ut over de som har hytte der. Området har ikke veldig mye 

spesielle opplevelseskvaliteter eller symbolverdi. Tjener som innfallsport mot 

Kolsrudbødalen, men det gir ikke høy funksjonsverdi. Det er ikke tilrettelagt med 

stier eller løyper  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 



 

 

 

5. Svarteli Type: Nærturterreng. Verdi C 

 Nærturterreng rundt hyttefeltene ved Sørstølan i Veltevegen. Liten tetthet av hytter, 

og antagelig liten bruk ut over de som har hytte der.  Noe opplevelsesverdi i 

seterlandskapet på Sørstølan. 

 

6. Skardsdalen Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng rundt hyttefeltene i Skardsdalen. Inntrykk fra Vel og Løypelag tilsier 

høy bruk, mest av hytteeiere. Relativt godt tilrettelagt, men ikke mer enn merkede 

løyper og stier. 

 

7. Sørbølsetran Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng rundt hyttefeltet ved Sørbølsetran. Foreløpig endepunkt for 

Eventyrløypa fra Gol. Hyttefelt under bygging, men antatt en hvis brukerfrekvens 

allerede. Ikke tilrettelagt ut over merkede løyper. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 1 2 1 2 

 

8. Langevatn Type: Nærturterreng. Verdi C 

 Nærturterreng rundt hyttefeltet på sør-østsiden av Langevatn. Antatt liten 

brukerfrekvens og regionale brukere. Ingen kjente opplevelseskvaliteter. Ingen kjent 

tilrettelegging.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 1 1 1 1 1 

 

9. Buvatn Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng rundt hyttefeltet ved Buvatn i Østre Svarteli. DNT-hytta Buvasskoia 

ligger ned mot Buvatn og bidrar til bruksfrekvens og regionale brukere. Dette bidrar 

også til at området har en funksjon som utfartsområde og overnatting.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 1 1 1 1 1 1 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 1 2 1 2 



Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 3 3 2 3 1 2 

 

 

 

10. Frisvatn Type: Nærturterreng. Verdi C 

 Turterreng uten tilrettelegging. Noen spredte hytter øker bruksfrekvensen noe. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 1 1 1 1 1 1 

 

11. Nordvestre Flå Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Stort område som dekker området vest for Heivegen. Det finnes enkeltstående 

hytter her, og noen støler. Hovedsakelig bruk av lokale til jakt, fiske og bærplukking. 

Ingen spesielle kjente kvaliteter. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

1 1 1 1 1 1 1 

 

 

12. Vassfaret Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi A 

 Stor brukerfrekvens også av regionale brukere, ganske mange opplevelseskvaliteter 

og har stor symbolverdi i form av historie. Relativt godt tilrettelagt med natursti og 

lett tilgjengelig gjennom skogsbilveinett. Har også kunnskapsverdier = 3. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 3 4 4 1 1 3 

 

13. Sauelifjell Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Antatt middels brukerfrekvens, og antatt brukt hovedsakelig av lokale til jakt, fiske, 

fotturer osv. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 1 1 1 1 1 1 

 

14. Olasetran Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi A 

 Dekker Olasetran og området under Torget. Del av et større tilrettelagt turterreng, 

men er ikke en naturlig del av torget ettersom det kun er en skiløype som går i 

nedkant av området. Det er antatt at bruksfrekvensen er mindre enn for torget.  Det 

finnes kultur- og krigsminner her, som øker opplevelseskvaliteten.  Har også noen 

kunnskapsverdier på grunn av dette. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 3 1 1 2 



 

 

 

 

 

 

16. Øvstevatn/Frisvatn kultursti Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 

 Kultursti fra Øvstevatn til Frisvatn. Satt opp plakater med informasjon om blant 

annet fløting og skogbruk. Derav godt tilrettelagt, men blir ikke gjort noe utover å 

merke stien, rydde og skifte plakater. Antas at den er middels brukt og at det er noen 

regionale brukere. Det er også en høy grad av kunnskapsverdier på lik linje med de 

andre naturstiene i kommunen. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 3 3 1 2 3 

 

17. Vaktartjern Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 

 Området rundt skiløypa som går fra skardsdalen til Sørbørlsetrene. Selve skiløypen 

ser antagelig mer bruk enn området rundt skiløypen. Skiløypen er en del av 

eventyrløypa fra Sørbølsetran til Gol. Opplyst om mange opplevelseskvaliteter i dette 

området. 

  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 3 1 2 2 

 

18. Turufjell Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Platået på vest og sørsiden av Kristnatten og Turufjellet. Ført inn som eget område 

etter informasjon som tilsa en annen bruk og symbolverdi for jegere som bruker 

område, spesielt fra Skardsdalen. Bruken er vurdert til å være relativ lav og at det er 

hovedsakelig jegere som bruker området på grunn av den lave bruksfrekvensen.   

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 2 1 1 1 1 

 

19. Sørbygde Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

1 1 1 1 1 1 1 

 

20. Sørbølfjell Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 



 Område mellom Sørbølfjell og Nautskardfjell, strekker seg ut til Sørbølnatten. Stort 

fjellområde med relativt liten påvirkning gir gode opplevelseskvaliteter. Tilrettelagt 

med merket løype fra storekrakhytta i Sør-Aurdal til Veneli og Sørbølseter. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 3 2 2 2 2 

 

21. Gulsviksetrene Type: Nærturterreng. Verdi A 

 Nærturterreng rund hyttefeltene på Høgevarde. I kommunen er dette området med 

høyest bruksfrekvens, men hovedsakelig fra hytteeierne. Området er lagt opp med 

høy standard på tilrettelegging. Egnet som utfartsområde, spesielt på vinterstid med 

tilknytning til Hallingdalsløypa, Tempelseter og Norefjell. Har også alpinanlegg. Ingen 

spesielle opplevelseskvaliteter eller funksjon. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

5 3 2 1 2 3 4 

 

22. Tollefsrudsetrene Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Nærturterreng rundt hyttefeltet på Tollefsrudsetrene. Relativt lite hyttefelt. 

Løypenett mot småttjednan og Kollen. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 2 1 2 1 2 

 

23. Flenten Type: Nærturterreng. Verdi B 

 Området er nærturterreng til 5 hytteområder. Området er knyttet opp med skiløyper 

på vinterstid som sammen med nærhet til tre tilgrensende kommuner medfører 

regionale brukere. Ingen spesielle opplevelseskvaliteter, men området har funksjon 

som innfallsport. Blant annet går Hallingdalsløypa gjennom området. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

5 3 2 2 3 2 3 

 

24. Fjelløktern Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 

 Fjellområdet mellom Flenten og kommunegrensene mot Nore- og Uvdal og Nes. 

Tilrettelagt turområde. DNT sti og skiløyper.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 2 2 3 1 2 

 

25. Flenteflåen Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 



 Område ligger mellom områdene Flenten og Tollefsrudsetrene. Området omdatter i 

stor grad naturresservatet på Flenten, men omfatter også skiløyper i nordlig del som 

går fra Tollefsrudsetrene til Kollen. Moderat bruk, med antagelig noen regionale 

brukere. Noe opplevelseskvalitet i naturreservatet, ellers lave verdier. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 3 3 2 1 2 2 

 

26. Gråfjell Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 

 Området mellom Høgevarde og Gråfjellvarden. Ser mye bruk fra Høgevarde og 

Tempelseter. DNT stien fra Norefjel og vestover går gjennom området, forbi DNT 

hytten på Høgevarde. Skiløyper går fra Norefjell over Høgevarde og mot Gråfjell, 

samt opp fra Tempelseter og fra Gulsviksetrene (Høgevarde). 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 3 2 3 1 1 2 

 

28. Flå Sør vest Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Området dekker store deler av sør og vestre deler av Flå. Noen mindre hyttefelt og 

ellers noe spredte hytter og setre. Liten bruk, hovedsakelig av lokale. Noen åpne 

veier, men de fleste veier er private uten betalingsbom.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 2 2 1 2 1 

 

30. Vassfaret Øst Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi B 

  Antagelig noe mindre bruk enn resten av vassfaret. Opplevelseskvaliteter og 

symbolverdi viktig, men ikke tilrettelagt Har også gode kunnskapsverdier. Tilgjengelig 

gjennom skogsbilveinett. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 3 4 1 1 1 

 

31. Bukollen Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi A 

 Område mellom DNT stien mellom Storekrakoia og Buvasshytta, og Vidalen. 

Merkede stier også opp til selve Bukollen, ser en del bruk på grunn av stinettet og 

har nok noe utfart på grunn av tilknytning til vei. Regionale brukere. Har en del 

symbolverdier. Ikke tilrettelagt ut over stier. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 3 3 3 1 1 2 

 



32. Lauvhaugen (mellom Skardsdalen og Sørbølseter) Type: Stort turområde med 

tilrettelegging. Verdi C 

 Inneklemt område med usikker bruk. Fjellet på oversiden og skiløypen på undersiden 

er relativt mye brukt.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

1 2 1 1 1 1 1 

 

33. Nautskardfjell Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi B 

  Stort område mellom sørbølfjell, Bukollen og Buvatn/Langevatn. Antatt mindre bruk 

enn de nevnte områdene. Hovedsakelig jakt, fiske og bærsanking. Hovedsakelig 

lokale brukere. Ingen kjente spesielle kvaliteter.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 3 1 1 1 1 1 

 

34. Benkin Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

  Turområde nord for Dagali og Domfet, ikke tilrettelagt med unntak av skiløype som 

så vidt går innenfor. Ser en del bruk fra Dagali og Domfet, muligens også i fra Nes.  

Noen opplevelseskvaliteter, kanskje spesielt innenfor Vassfaret, men også mot Nes. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 2 1 1 1 1 

 

35. Idrettsplassen Type; Leke og rekreasjonsområde. Verdi A 

 Idrettsplass med tilhørende område rundt, samt lysløype. Område mye brukt av 

kommunal barnehage som ligger ved siden av idrettsplassen. Område brukes også en 

del av skolen. Skogområdene egner seg godt til denne typen aktiviteter. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

5 2 2 4 5 5 4 

 

36. Kristnatten Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi B 

 Turområde på Kristnatten og toppen av selve Turufjell. Ikke tilrettelagt, men ser 

antagelig en del aktivitet fra Skardsdalen. Tatt ut av nærturterrenget for Skarsdalen, 

på grunn av at området ikke er en naturlig del av nærfriluftslivet. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 2 3 2 1 1 2 

 

37. Kolsrudflaget Type: Utfartsområde. Verdi C 

 En av tre klatrefelt i Flå, desidert det mest utviklede. Antatt liten bruk per dags dato. 

Relativt høy verdi på egnethet, men ellers lav verdi. 

 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 



1 1 1 1 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

38. Blåfjell Type: Utfartsområde. Verdi: C 

 Område inn mot Blåfjell. Blåfjell er en av topp 11 i Flå, selv om det ligger i Nes, har 

det bruk fra Flå. Eventyrløypa fra Sørbølsetra til Gol går også gjennom dette området 

om vinteren. Minneplate etter Johan Sagadalen finnes også her. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 2 1 2 1 2 

 

39.  Damtjern Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Området har nok noe mindre verdi enn det Vassfaret har. Det er ingen kjente 

verdier, men området ser nok en del bruk på grunn av plasseringen mellom Veneli og 

Raufjell. Eventyrløypen går også gjennom området. Det går en skiløype gjennom 

området. Det har en relativ viktig funksjon som knutepunkt mellom Veneli og 

Raufjell.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 1 2 1 2 1 2 

 

40. Gaptjern Type: Utfartsområde. Verdi: A 

 Universelt tilrettelagt fiskeplass, med fiskebrygge, parkering, gapahuk, bålplass og 

toalett. Ikke veldig mye bruk og sammenlignet med resten av kommunene ikke mer 

egnet til fisking, men tilretteleggingen gjør egnetheten for fisking noe høyere. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 3 2 1 1 3 5 

 

41. Gulsvik Brygge Type: Utfartsområde. Verdi A 

 Badeplass og båthavn ved Krøderen, mye brukt sommerstid. Antagelig også brukt av 

turister og besøkende på kafeen. Tilrettelagt med flytebrygge og stupetårn. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 4 2 3 3 4 5 

 

42. Torget Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi B 

 Del av et stort område med tilrettelagt turterreng. Godt tilrettelagt med skiløyper, 

også noen merkede løyper til bruk i barmarksperioden. Torget er et knutepunkt 



mellom Veneli og Skardsdalen, og kan også sies å fungere som innfallsport mot 

vassfaret. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 2 3 3 2 2 3 

  

 

43. Tolvtjernan Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi A 

 Tolvtjernan er det området som er antatt mest brukt i Sørbølfjell, spesielt i forhold til 

hyttefeltene i Skardsdalen. Stort fjellområde med relativ liten påvirkning gir gode 

opplevelseskvaliteter. Skiløype til Harehopp vinterstid.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 3 4 2 1 2 3 

 

44. Pukla Type: Stort turområde med tilrettelegging. Verdi C 

 Antatt mindre bruk enn områdene rundt. Merket løype fra Storekrakhytta til Veneli 

går gjennom område. Bruken av løypen er høyere enn antatt; bruksverdien og hvilke 

brukere er justert deretter. Området er også vurdert til å ha en funksjon som kobling 

mellom Storekrakhytta og Veneli. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

3 3 2 1 2 1 2 

 

45. Sprenåsen Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Tidligere del av stort område. Antatt liten bruk og hovedsakelig av lokale. Har noen 

opplevelsesverdier, men lave verdier for resten av kriteriene. Skogsbilveier i vestre 

del av området.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

1 2 2 1 1 1 1 

 

46. Dugurdsnatten Type: Stort turområde uten tilrettelegging. Verdi C 

 Tidligere del av stort område. Delt av for å få en bedre differensiering. Tilsvarende 

verdier som for område 45. Godt knyttet opp med skogsbilveier.  

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

1 2 2 1 1 1 1 

 

47. Viki Type: Nærturterreng. Verdi C 



 Nærområde til hytteområde i Viki. Mye av friluftsaktiviteten foregår antagelig på 

Krøderen. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 2 1 2 1 1 

 

 

48. Krøderen Type: Andre friluftsområder. Verdi: D 

 Område ikke kartlagt i denne omgang. 

49. Flå Sentrum Type: Andre friluftsområder. Verdi: D 

 Område ikke kartlagt i denne omgang 

50. Gulsvik Type: Andre friluftsområder. Verdi: D 

 Område ikke kartlagt i denne omgang 

51. Hallingdalselva Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Verdi: C 

 Hallingdalselva er kartlagt som strandsone, med unntak av badeplassene ved Stavn 

Camping og Flå bru som er kartlagt som egne områder.  Område har ikke mye bruk, 

men har mye opplevelseskvaliteter og er spesielt egnet til fiske og padling. 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 3 1 1 2 1 

 

52. Heimoen Type: Nærturterreng. Verdi: D 

 Område ikke kartlagt i denne omgang 

53. Tunnelen Type: Nærturterreng. Verdi: D 

 Område ikke kartlagt i denne omgang 

54. Badeplass ved Flå bru Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Verdi: C 

 Badeplass ved Flå bru, ser en del bruk på sommerstid. 

 

55.  Badeplass ved Stavn Camping Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Verdi: C 

  Badeplass ved Stavn Camping. Antatt liten bruk. 

 

56. Ikke kartlagte områder 

 Områdene på hver side av Hallingdalselva som ikke er kartlagt. 

57. Turufjell hytteområde: Type: Nærturterreng. Verdi B 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 1 2 1 2 1 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

2 2 1 2 1 2 1 



 Nærturterrenget til Turufjell hytteområde. Området har sett mye bruk etter at 

utbyggingen kom i gang. Høy grad av tilrettelegging. 

 

Bruksfrekvens 
Regionale og 
nasjonale brukere 

Opplevelses-
kvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet 

Tilrette-
legging 

4 3 2 1 3 2 5 


