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Forord 
Denne rapporten oppsummerer den siste delen av forskningsprosjektet ”Verdsetting av 
rekreasjonsområder – en kritisk etterprøving av dagens praksis som grunnlag for forbedrete 
forvaltningsprosedyrer”. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under programmet 
”Landskap i endring”. 
 
Utgangspunktet for prosjektet var en forhåndsantagelse om at utfallet av verdsetting av natur- 
og kulturmiljøer vil avhenge av:  
 

• Det verdiperspektivet som ligger til grunn for de formelle verdsettingsprosedyrene. 
• Den metodikken som brukes for verdsetting.  
• Den måten de formelle verdsettingsprosedyrene praktiseres på i ulike forvaltninger. 

 
Prosjektet har hatt tre faglige moduler. De to første punktene var hovedfokus i modul I der 
innhold og faglig metodikk i veiledere for verdsetting av rekreasjonsområder utarbeidet av et 
utvalg statlige forvaltninger ble undersøkt. Modul II tok for seg det siste punktet over; d.v.s. 
den måten de formelle verdsettingsprosedyrene praktiseres på i ulike forvaltninger.   
 
Hovedfokus i foreliggende rapport er prosjektets modul III, en empirisk uttesting av ulik 
verdsettingsmetodikk og omfatter i hovedsak de to første punktene over. Siktemålet har vært 
å teste ut hvilke verdiperspektiver som ligger til grunn for verdsetting på lokalt nivå, hvordan 
verdsettingsmetodikken brukes og om ulik metodikk gir ulike resultater.  Vi ønsket også å 
undersøke om områdetypen påvirker verdsettingen. Som underlag for studien er det 
gjennomført to casestudier i ulike områdetyper. Det ene er Vansjø i Østfold, et bynært 
område nær Oslo, mens det andre er Grimsdalen i Oppland som er langt mindre berørt. 
Modul III er basert på dybdeintervjuer og spørreundersøkelser med friluftslivsutøvere samt 
studier av plandokumenter av betydning for friluftslivet i begge områder. 
 
Prosjektet var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning (ØF), Institutt for 
landskapsplanlegging (ILP) ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) og Norsk 
Institutt for By - og regionforskning (NIBR). I første fase av prosjektet har Marit Vorkinn 
ved ØF vært prosjektleder og dessuten ansvarlig for oppstarten av foreliggende modul. 
Senere trakk ØF seg fra prosjektet som er sluttført av de to andre instituttene med dr. Ing. 
Terje Kleven som prosjektleder. Professor Kine Halvorsen Thorén overtok hovedansvaret for 
modul III og sluttføringen av rapporten.  De øvrige medarbeiderne i modul III er 1. 
amanuensis Morten Clemetsen (ILP - UMB), Terje Kleven (NIBR) og sosiolog Ragnhild 
Skogheim (NIBR). En særlig takk går til Terje Kleven og Ragnhild Skogheim for innspill og 
kommentarer til foreliggende rapport. 
 
Ås desember 2008 
 
Eva Falleth 
Instituttleder ILP 
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Sammendrag 
 
Kine Halvorsen Thorén 
Landskap for friluftsliv – helhet eller delområder? 
Institutt for landskapsplanlegging UMB. Rapport B2/2008 
 
 
Bakgrunn, teoretisk og metodisk tilnærming 
Verdsetting er et viktig element i forvaltningen av natur- og kulturmiljøet enten det dreier seg 
om grønnstrukturanalyser, i konsekvensvurderinger eller gjennomføring av verneprosesser. 
Også innen arealplanlegging har spørsmål om verdsetting av natur- og kulturverdier i økende 
grad kommet i fokus gjennom den stadig mer utviklede flermålssituasjonen som oppstår i 
kjølvannet av nasjonale retningslinjer. Eksempler på dette er oppfølging av internasjonale 
forpliktelser tilknyttet biodiversitetskonvensjonen og gjennom arealnormer for ulike 
funksjoner og aktiviteter som følge av nasjonale målsettinger. Temaet er ytterligere 
aktualisert nå som Den europeiske landskapskonvensjonen er trådt i kraft der en vektlegger 
betydningen av å verdsette landskapet (Council of Europe 2000). 
 
Hovedantagelsen i foreliggende delprosjekt er at det er forskjell mellom eksperter og folk 
flest i synet på gangbar verdsettingsmetodikk, og at områdetypen også er avgjørende for 
resultatet. “Friluftslivsverdi” er m.a.o. ikke er noe entydig begrep. Denne antagelsen er blitt 
styrket i delprosjekt I der vi sammenlignet veiledere (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) og i 
delprosjekt II der vi undersøkte forvaltningsprosedyrer på regionalt og statlig nivå (Kleven T, 
Thorén A-K H et al. 2005). Ekspertene er lite villige til å trekke inn lekmannssynet og 
brukerperspektivet. I den grad brukerne får være med, er det oftest som informanter i 
registreringsfasen. Verdsettingsfasen er for ekspertene. Det er videre en stor tro blant 
ekspertene eller fagfolkene på såkalt objektiv kunnskap. Kunnskapssynet er ofte positivistisk 
basert på en naturvitenskapelig og rasjonalistisk tradisjon.  
 
Utgangspunktet vårt er at forholdene nevnt over påvirker hvilke verdityper som bringes inn i 
planprosessen lokalt og hvilke verdier som blir prioritert. For å undersøke dette er følgende 
tre hovedspørsmål belyst i delprosjekt III:  
  

Spørsmål 1: Er det forskjell mellom ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger når 
det gjelder hvilke verdityper som blir inkludert og prioritert i verdsettingen av 
friluftslivsområder? 
Spørsmål 2: Gir ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger ulike resultater?  
Spørsmål 3: Påvirkes brukernes og ekspertenes verdivurderinger av områdetypen (By - 
og tettstedsnære områder kontra uberørte naturområder)?  

 
Det første spørsmålet om ekspertenes og brukernes syn på verdityper krever en definisjon og 
utdyping av begrepet verditype. I delprosjekt I (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) 
identifiserte vi følgende verditypepar:  
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• Funksjonelle verdier og egnethet versus opplevelses- og symbolverdier. Hva legges det 

mest vekt på; funksjonelle verdier eller opplevelsesverdier/ symbolverdier? Med 
verdsetting basert på funksjonelle verdier mener vi: a) Bruk og aktiviteter, b) Attributter i 
landskapet som fremmer bruk og aktivitet eller som sier noe om egnethet og funksjon, c) 
areal- og avstandskrav. Med verdsetting basert på opplevelses- og symbolverd mener vi: 
a) Landskapet som bilde, b) Opplevelse knyttet til attributter i landskapet, c) Individuell 
opplevelse og tolkning, c) landskapsopplevelsen som sosial samhandling og praksis, d) 
Landskapsverdi knyttet til kollektiv identitet.   

 
• Kulturmiljøets betydning for friluftslivet, natur versus kultur. Hva vektlegges mest 

naturmiljø eller kulturmiljø? Oppfatter brukerne skillet mellom kulturpåvirket natur 
kontra den urørte naturen? Vi har lagt til grunn landskapsdefinisjonen til Bruun (Bruun 
1996). Naturlandskap omfatter arealer der menneskelig påvirkning er liten, og der 
naturlig vegetasjon preger området. Kulturlandskap er i følge Bruun landskap som i 
vesentlig grad eller i total grad er omformet gjennom menneskers virksomhet. 
Kulturlandskapet omfatter så vel jordbruksland som by - og industrilandskap. 

 
• Bærekraftperspektivet, nåtidsverdier versus fremtidsverdier. Trekkes det noe 

metodisk/analytisk skille i verdsettingen i forhold til henholdsvis kortsiktige og 
langsiktige effekter av et tiltak? Legges det vekt på generasjonsperspektivet? 

 
• Nasjonale versus regionale og lokale verdier. Tradisjonelt har den nasjonale politikken 

gått ut på å verdsette friluftslivsområder ut fra en hierarkisk tankegang om at nasjonale 
verdier er viktigere enn regionale som igjen er viktigere enn lokale. Ut fra dagens 
målsetting skal alle ha gode muligheter for å drive friluftsliv i sitt nærmiljø. Spørsmålet 
er om dette er nedfelt i praktisk planlegging i dag og om temaet i det hele tatt er 
problematisert. 

  
• Verdsetting av ikke- markedsverdier, dvs. bruk av økonomiske verdsettingsmetoder på 

goder som ikke omsettes i markedet.  
 
Studiene av de fem veilederne avdekket at bortsett fra, bruk av økonomiske 
verdsettingsmetoder, var alle de fire andre nevnte verditypene relevante for undersøkelse av 
faktisk praksis (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). Vi har derfor brukt dem som utgangspunkt 
videre i prosjektet.   
 
Det andre spørsmålet er om ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger gir ulike 
resultater avhengig av planleggingspraksis og verdsettingsmetode. Denne antagelsen knytter 
seg til planleggingens praksis, og hvordan analysene gjennomføres. Oppsummeringen av de 
sentrale veilederne (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) viste at metodene er mer eller mindre 
systematiske, og de balanserer mellom vitenskapelig kunnskap og lekmannsskjønn (Kleven 
T, Thorén A-K H et al. 2005). Som utgangspunkt for å analysere planer som berører 
friluftslivet i Grimsdalen og Vansjø har vi undersøkt planene med bakgrunn i følgende 
systematikk: 
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a) Hva var målet med den aktuelle planen? Det er sannsynlig at planmetodikken varierer 
avhengig formålet med planen. Friluftslivsverdiene vil sannsynligvis bli behandlet 
annerledes i en kommuneplan der hovedsiktemålet er å samordne arealinteressene, 
sammenlignet med en sektorplan der friluftslivet er det sentrale målet.  

b) Hvilke mål inneholder planene for å ivareta friluftslivsinteressene, og er målene målbare?  
c) Hvilke registreringstema- og metoder er benyttet, og er friluftsliv overhode noe eget 

tema?  
d) Hva slags verdivurderingsmetoder er benyttet? Er de eksplisitt beskrevet? Hvis det er 

tilfellet, er metodikken basert på ulike verdiklasser? Hvor mange og hva slags klasser? 
Hvordan er verdivurderingene sammenveid, skjønnsmessig eller etter beskrevne regler? 

e) Hvordan fremstår resultatene i de endelige planene eventuelt analysene? Gir ulike planer 
det samme resultatet? Verdsetter planleggere og brukere likt? 

 
Det tredje og siste spørsmålet er om forskjeller mellom ekspertvurderinger og brukerbaserte 
vurderinger er avhengig av områdetype (by - og tettstedsnære områder kontra uberørte 
naturområder). Et by - og tettstedsnært område vil kanskje verdsettes ut fra lokal betydning 
både av eksperter og brukere. Et uberørt naturområde vil på den andre siden i større grad 
tillegges nasjonal betydning, mens brukerne er opptatt av det lokale perspektivet. Her vil vi 
også muligens stå overfor ulike brukeroppfatninger.  
 
Hovedmetoden for delprosjekt III er casestudier. Ideelt sett hadde det vært interessant å finne 
caseområder med eksempler på bruk av veiledningsmetodikk med basis i alle de veilederne 
vi undersøkte i delprosjekt I. Det viste seg vanskelig å gjennomføre, og vi kom fram til at det 
i første rekke var verdsetting med røtter i den såkalte VVV - metodikken som kunne bli 
fellesnevneren for å finne to ulike områder. Metodikken er beskrevet i rapporten 
”Dokumenterte verneverdier i vernede vassdrag – En veileder for tilrettelegging og vurdering 
av informasjon” (Direktoratet for naturforvaltning and Norges Vassdrags- og energiverk 
1997)1. Etter å ha undersøkt en rekke verneplanområder, kom vi fram til at Grimsdalen i 
Dovre kommune og Vansjø i kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler tilfredsstilte det vi 
var ute etter. Fellesnevneren for områdene er at begge inngår i familien av vernede vassdrag, 
slik at det foreligger rapporter fra begge steder som delvis bygger på metodikken i veilederen 
til Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) fra 
1997. I tillegg har det gjennom mange år foregått planlegging i begge områder med relevans 
for friluftslivet. Vansjø representerer et by - og tettstedsnært område med stor lokal verdi. 
Grimsdalen med sin beliggenhet innenfor området som omfattes av verneplanleggingen for 
Rondane representerer i større grad de nasjonale verdiene.  
 

                                                 
 
1 Utgangspunktet for VVV -metodikken er verneplanarbeidet for vernede vassdrag i Norge, og ønsket om en 
ensartet vurdering av verneverdiene fra Direktoratet for Naturforvaltnings (DN) og Norges vassdrags – og 
energiverks (NVE) side. Det skal utarbeides såkalte VVV -rapporter for alle de vernede vassdragene etter en 
felles mal. Det er kun dokumenterte verneverdier, enten objekter eller delområder, som skal inngå i de såkalte 
VVV- rapportene.  
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Undersøkelsen av ekspertsynet bygger på dokumentstudier. Plandokumenter av betydning 
for friluftslivet som for eksempel kommuneplaner, verneplaner, landskapsanalyser, VVV – 
utredninger osv. er gjennomgått i begge caseområder, og er analysert ut fra de perspektivene 
som er beskrevet foran.  
 
Studier av brukernes verdier bygger på kvalitative intervjuer og spørreundersøkelser i 
begge områder. Formålet har vært å teste hvilke verdityper brukerne legger vekt på, hvilke 
områder de bruker og hvordan de bruker dem. Utgangspunktet for både de kvalitative 
intervjuene og spørreundersøkelsene har vært det settet av verdityper som ble presentert 
foran. 
 
 
Resultater 
 
Spørsmål 1. Hvilke verdityper er planleggere og brukere opptatt av? 
 
Funksjonelle verdier versus opplevelsesverdier  
Brukerne vi har intervjuet viser at de benytter hele spekteret når de vurderer verdien av 
landskap fra funksjonelle betraktninger til opplevelsesverdier. Planleggerne har et langt mer 
begrenset fokus. De legger mest vekt på funksjonelle forhold. Vi har identifisert følgende 
problemstillinger knyttet til verdiparet funksjonelle verdier versus opplevelsesverdier: 
 
• Planleggere og brukere er stort sett enige om hvilke funksjonelle verdier som er viktige. 

Brukerne har imidlertid en langt videre definisjon av hvilke aktiviteter de definerer under 
friluftslivsparaplyen.  

• Opplevelsesverdi er i planene kun basert på ekspertkunnskap, og flere sider ved 
brukernes opplevelse rommes ikke innenfor ekspertmetodikken, som for eksempel sosial 
betydning og følelsesmessig tilknytning. 

• For brukerne ser det ikke ut til å gå et så tydelig skille mellom bruk og opplevelse 
sammenlignet med hva planene legger opp til. For brukerne rommes ofte opplevelsene i 
handlinger. 

• Vi har identifisert to ulike eksperttilnærminger til opplevelsesverdi, begge med fokus på 
de fysiske kvalitetene; a) landskapet som bilde og b) romlige analyser basert på inndeling 
i delområder (bare brukt i Vansjø).  

• Landskapet som bilde ser særlig ut til ut til å samsvare med de tilreisendes vurderinger.  
• Det er store områdeforskjeller i synet på bruk og opplevelsesverdi selv om naturverdiene 

er sentrale for opplevelsene begge steder. Dette gjelder både for planleggerne og brukere. 
• Planleggernes vurderingskriterier når det gjelder de funksjonelle verdiene er ikke 

harmoniserte. Dette innebærer for eksempel at ulike planer opererer med ulike krav til 
arealstørrelser, avstander osv.  

 
Natur versus kultur 
Verken i Vansjø eller i Grimsdalen er ekspertene opptatt av å rangere betydningen av 
naturlandskap og kulturlandskap. Det som skiller ekspertene i de to områdene er synet på 
vern. I Grimsdalen er det vitenskapelige vernet et sentralt element for ekspertene uavhengig 
av dimensjonen natur/kultur. Det urørte er sterkt vektlagt, og viser at naturverdiene likevel 
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innehar en prioritert verdi som ikke kommer tydelig fram. Vansjø betraktes i stor grad som et 
kulturlandskap, og for ekspertene handler det hovedsakelig om å ta vare på og å utvikle det 
de kaller ”levende natur”, ”en grønn lunge” og lignende.  
 
Brukerne klarer ofte ikke å skille mellom natur- og kulturverdier i landskapet. Mest påtagelig 
var dette blant turistene i Grimsdalen. Vi fant også at eksperter og brukere uansett kategori er 
mer enige i Vansjø enn i Grimsdalen i synet på dimensjonen natur versus kultur. For begge 
grupper er Vansjø en grønn lunge.  
 
 
Nåtidsverdier versus fremtidsverdier. Bærekraftperspektivet  
Bærekraftperspektivet er oftest med i planene, men har ikke fått noen bred plass. Temaet er 
sjelden operasjonalisert. Vi har identifisert fire ulike tilnærminger:  

• Planen som redskap for langsiktig forvaltning,  
• Identifisering av sårbare områder som bør beskyttes i et langsiktig perspektiv, 
• Ved hjelp av informasjon og holdningsskapende arbeid med sikte på fremtidig 

beskyttelse,  
• ved hjelp av langsiktige mål, men det er ikke vist hvordan de skal måls.  

 
Brukerne er stort sett enige med planleggerne om nødvendigheten av langsiktig husholdering 
og varsomme endringer. Størst uenighet fant vi i Grimsdalen hvor lokale brukere er noe 
mindre opptatt av dette enn andre brukere, mens turistene er mer på bølgelengde med 
planleggerne. 
 
Nasjonalt versus lokal verdi  
Områdene vurderes ulikt langs verdiaksen nasjonalt – lokalt. Grimsdalen er et nasjonalikon, 
mens Vansjø er en lokal grønn lunge. Resultatet avhenger av nivået som vurderer. Blant 
planleggerne er det større interesse for den nasjonale verdikategorien på regionalt nivå enn på 
det lokale. 
 
Bruken av de to områdene reflekteres i ekspertmetodikken der Grimsdalen er tillagt nasjonal 
betydning, mens Vansjø ansees som et lokalt eller regionalt friluftslivsområde. 
Dette vises ved at brukerne kommer fra hele landet i Grimsdalen, men Vansjø brukes i 
hovedsak av folk fra kommunene rundt innsjøen. Bruken ser derimot til å være mer 
omfattende i Vansjøområdet både når det gjelder antall aktiviteter som utøves og gjennom 
året. I Grimsdalen tar planleggingen først og fremst hensyn til de tilreisende, og de lokale 
brukernes oppfatninger er så å si ikke tatt hensyn til. Planene for Vansjø har derimot et lokalt 
perspektiv som passer godt med brukernes syn.  
 

 
Spørsmål 2. Ekspertvurderinger kontra brukervurderinger  
 
Ekspertene benytter i liten grad samme metodikk, og selv der metodikken er lik som for 
VVV – rapportene, er fremgangsmåten svært ulik i de to undersøkelsesområdene. Ulike typer 
ekspertmetodikk gir heller ikke alltid samme resultat. Dette kan ha sammenheng med hvilket 
perspektiv man legger på den landskapsmessige tilnærmingen; 
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enkeltområders/enkeltattributters verdi kontra en romlig landskapsoppfatning. En annen 
årsak kan være ulik informasjon, eller ulike syn på hvilke friluftslivsverdier som er viktige. 
Målene i planene er ikke operasjonaliserte og derfor ikke målbare. En rekke av planene går 
direkte fra mål til endelig resultat i planen uten å redegjøre for eller henvise til registreringer 
og analyser. Prioriteringene er oftest uklare og prosedyrene lite transparente  
 
Brukerne har i liten grad vært med i planprosessene noe som kan forklare at resultatene i de 
ulike planene varierer så mye. Ekspertmetodikken fanger nødvendigvis heller ikke opp det 
brukerne prioriterer. Det er større sammenfall i prioriteringer mellom eksperter og brukere i 
Vansjø enn i Grimsdalen. Dette kan ha sammenheng med det nasjonale perspektivet som 
hviler over planene i Grimsdalen. Brukerne som ble intervjuet hadde uansett problemer med 
å sette ord på områdekvaliteter og identifisere ulikheter i landskapet, men dette kan ha 
sammenheng med måten de ble spurt på. 
 
 
Spørsmål 3. Påvirkes verdivurderingene av områdetypen? 
 
Sett i bakspeilet er det vanskeligere å besvare om planleggerne verdivurderer ulike 
områdetyper ulikt. En sammenligning av planleggingen i de to områdene viser riktignok 
store ulikheter når det gjelder verdivurderingen. I utgangspunktet er situasjonen i Grimsdalen 
og Vansjø imidlertid forskjellig hva gjelder planstatus og status i det nasjonale 
vernesystemet. Grimsdalen var allerede utpekt som en del av nasjonalikonet Rondane 
nasjonalpark, mens i Vansjø har planleggerne stort sett hatt et lokalt perspektiv selv om en på 
regionalt nivå gjerne så at området fikk en nasjonal vernestatus.   
 
For Grimsdalens del har beliggenheten i et nasjonalpark/ landskapsvernområde ført til at det 
er de nasjonale verneverdiene som veier tyngst. Hovedsiktemålet med vernet er å sikre de 
vitenskapelige interessene knyttet til natur- og kulturlandskap/ kulturminner. Implisitt i dette 
målet er det at dette også fremmer friluftslivet.  I Vansjø er denne typen verneverdier sterkt 
nedtonet, og planene synes i hovedsak å være rettet mot friluftslivet. 
 
Med bakgrunn i dette prosjektet kan man hevde at planleggernes verdivurderinger påvirkes 
av områdetypen, men det er områdets status i nasjonal sammenheng som er avgjørende. I 
hvilken grad beliggenhet i landet betyr noe, sier vår undersøkelse lite om. For brukerne er det 
likevel stor forskjell mellom de to områdene, noe som har med beliggenhet og naturlige 
tilbud å gjøre.   
 
 
Oppsummering av dagens praksis  
 
Prosjektet bekrefter antagelsen om at ”folk flest” og eksperter har ulike syn på hvilke 
verdityper som blir inkludert og prioritert i verdsettingen av friluftslivsområder. Der 
ekspertene måler og veier, er brukerne mer opptatt av opplevelse. Vi har videre sett at 
ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger gir ulike resultater, og at verdivurderingene 
blir påvirket av områdetypen. Ekspertene innen ett og samme område er heller ikke enige, og 
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ekspertvurderinger har vist seg å gi ulike resultater. Selv der metodikken er lik, viser det seg 
at ekspertene bruker den ulikt.  
Heller ikke blant ”folk flest” er det enighet om hvilke verdier som er viktigst. De med nær 
tilknytning til et område, enten det er fastboende, hyttefolk eller båtfolk, har i flere henseende 
andre oppfatninger enn det for eksempel en fotturist har. “Friluftslivsverdi” er ikke er noe 
entydig begrep, og ekspertene har i liten grad tatt lekmannssynet og brukerperspektivet med i 
planene. I svært begrenset utstrekning har brukerne vært med i registreringsfasen, og 
prioriteringsfasen er kun for eksperter. Planleggingspraksis i de to områdene bekrefter 
forhåndsantagelsen om et dominerende ekspertsyn, slik studiet av offentlige veiledere og 
intervjuer med ansatte i forvaltningen har vist (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) (Kleven T, 
Thorén A-K H et al. 2005).  
 
På noen områder er det likevel enighet mellom eksperter og brukere i begge områder. Det 
gjelder for eksempel i synet på at natur, grønne verdier og estetikk knyttet til landskapet er 
viktig, og at en i hovedsak må satse på varsomme endringer. I likhet med ekspertene, er også 
brukerne opptatt av en del verdier knyttet til det funksjonelle synet med hensyn på bruk og 
aktiviteter. 
 
Prosjektet har avdekket noen problematiske forhold knyttet til verdsetting og planlegging for 
friluftslivet, og som danner grunnlaget for den avsluttende drøftingen. Det første temaet som 
drøftes i rapporten er vektleggingen av bruksverdier versus opplevelsesverdier, og i hvilken 
grad en kan og bør skille disse. Det andre temaet inneholder en drøfting av at nasjonal verdi 
får så stort gjennomslag på bekostning av lokale verdier spesielt med utgangspunkt i 
resultatene fra Grimsdalen. Det tredje temaet tar for seg den manglende 
brukermedvirkningen, og i det fjerde retter vi søkelyset mot planleggingsmetodikken og 
behovet for å fange landskapsverdiene på en mer helhetlig måte.  
 
 
Forslag til endringer av dagens praksis 
Foreliggende studie av planleggingen i Grimsdalen og Vansjø gir gode argumenter for å 
forbedre dagens verdsettingspraksis hva gjelder friluftsliv, noe som også fremheves av 
Kleven et al (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005). Sistnevnte rapport er imidlertid relativt 
pessimistisk i forhold mulighetene i et sterkt sektorisert og revirhevdende 
planleggingssystem.  En mulighet til forbedringer finnes likevel i og med at Den Europeiske 
Landskapskonvensjonen trådte i kraft våren 2004. I Norge har ulike forvaltninger engasjert 
seg i konvensjonen, og interessen er stor for å implementere den i egen forvaltning. Vi har 
også sett at det finnes en tilsvarende interesse på Nordisk nivå for å utvikle noe mer ensartet 
metodikk.  
 
Med bakgrunn i prosjektet vil vi rette søkelyset mot fire hovedområder der vi mener at det er 
behov for endringer og mer utviklingsarbeid:  
 
Hvordan få brukerne med i prosessene? 
Gjeldende praksis synes ikke å være oppdatert i forhold til kravene som Den Europeiske 
Landskapskonvensjonen stiller til de landene som har godkjent og ratifisert konvensjonen. 
Konvensjonen legger bl.a. stor vekt på folkelig deltagelse i planprosessene for å sikre enn 
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bedre landskapspolitikk. Dette forplikter også Norge som var et av de første landene som 
vedtok å støtte landskapskonvensjonen.  
I utkastet til ny planlov understrekes også nødvendigheten å styrke medvirkning for alle som 
er berørt av planleggingen (Miljøverndepartementet 2003). Siden det er store krav i dag til 
effektivitet i planprosessene, er det viktig at de involverte inndras på riktig tidspunkt og ved 
hjelp av de mest effektive metodene. Lovutkastet krever derfor at det skal utarbeides et 
opplegg for medvirkning i de planene som krever planprogram2.  
 
Det mangler tydeligvis ikke overordnete rammer for å ta medvirkning på alvor. Som vist i 
foreliggende rapport er det gjennomført forsøk med lokal forvaltning og medvirkning i 
forbindelse med nasjonalparkforvaltning. Det vi behøver nå er gode eksempler og praksis fra 
ulike typer planoppgaver og ulike landskapssituasjoner både i urbane og rurale områder der 
siktemålet er å sikre friluftslivet. 
 
Er det behov for standardmetoder?  
Landskapskonvensjonen pålegger det enkelte land å kartlegge sine landskaper (Council of 
Europe 2000). I rapporten Nordens landskap (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) etterlyses en 
mer ensartet metodikk for dette. Erfaringene fra vårt prosjekt gir grunn til å spørre om det er 
mulig å standardisere metodene for verdsetting, og i hvilken grad det er formålstjenlig med et 
mer ensartet opplegg. Her går det et skille mellom behovet for en kartlegging på nasjonalt 
nivå, og det en behøver i forbindelse med konkrete planoppgaver lokalt. Det er forståelig at 
et nasjonalt opplegg må gjennomføres etter samme mal. På lokalt nivå ser det ut til at 
detaljerte og standardiserte opplegg kan være lite hensiktsmessige. Hver planoppgave og 
hvert sted krever en tilpasset tilnærming. 
 
Utvikling av modeller for eksempel av den typen som er presentert i denne rapporten, kan 
være et alternativ som kan bidra til en større bevissthet om verdsetting som en prosess. Det er 
nødvendig å klargjøre mål og kriterier som skal gjelde for det aktuelle prosjektet, hvilke 
temakart/ verdityper som må tas med og hvordan en skal komme fram til totalverdi og 
planer/ handlinger. Her er det viktig å beskrive opplegget for verdivurderinger på en 
transparent måte. En slik modell bør alltid beskrives i innledningen til et prosjekt, og bidrar 
dermed til å effektivisere/ målrette planarbeidet. Hvordan og når brukermedvirkning skal inn 
i prosessen er en del av den innledende beskrivelsen. Et annet vesentlig poeng er å utvikle 
planleggernes kvalifikasjoner når det gjelder å formidle landskaps- og friluftslivsverdier på 
en måte som brukerne kan kjenne seg igjen i. Den verbale presentasjonen er vesentlig i et 
slikt utviklingsarbeid i tillegg til bruk av kart og illustrasjoner.  
 
 
Hva bør likevel standardiseres 
Vi har sett at de planene vi undersøkte ikke behandler de funksjonelle verdiene på en ensartet 
måte, og konkrete krav til arealer og avstander kan variere en del. Funksjonelle målbare 
verdsettingskriteriene knyttet til arealstørrelser, avstander osv. er imidlertid viktige. Gaukstad 
                                                 
 
2 ”I henhold til lovforslaget skal det utarbeides et planprogram for fylkesplan, fylkesdelplan og kommuneplan, samt for områdeplan og 
detaljplan som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.” Miljøverndepartementet (2003). "Bedre kommunal og 
regional planlegging etter plan- og bygningsloven II. Planlovutvalgets utredning med lovforslag". NOU 2003: 14, Miljøverndepartementet. . 
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og Sønstebø (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) (Gaukstad E and Sønstebø G 2003)anbefaler 
derfor at en i Norden bør samarbeide om å utvikle metodene og skaffe seg hensiktsmessige 
indikatorer for overvåking av landskapsendringene over tid. Vårt prosjekt gir støtte til et slikt 
utviklingsarbeid 
 
 
Nasjonal, regional, lokal. Behov for endring 
Foreliggende prosjekt har vist at de lokale verdiene får lite gjennomslag i nasjonale 
verneområder som Grimsdalen, og at mye brukte områder som Vansjø i hovedsak tillegges 
lokal verdi. Mye tyder på at verdivurderinger langs skalaen nasjonal, regional lokal verdi 
ikke er egnet for friluftslivet, men er mer tilpasset det vitenskapelige vernet av natur. En 
anbefaling er derfor å gå vekk fra dette verdisettingskriteriet, eventuelt å utvikle andre 
begrunnelser.  
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Summary in English 

 
Kine Halvorsen Thorén 
Peoples´ landscape, experts´ attributes.  
Planning for recreation – experiences from two Norwegian cases  
Department of Landscape Architecture and Spatial Planning UMB. Report B2/2008 
 
This report presents results from one of the modules of the research project” Assessing 
recreational values – testing today’s practice to improve management procedures of 
recreational areas.” The project was funded by the Research Council of Norway and the 
programme “Changing landscapes”. The project is carried out based on cooperation between 
Eastern Norway Research Institute Lillehammer, Department of Landscape Architecture and 
Spatial Planning Norwegian University of Life sciences Aas and Norwegian Institute for 
Urban and Regional Research Oslo.  
 
The point of departure for the project has been a set of underlying assumptions about how 
professionals at different levels of public administrations handle the issue of attributing 
values to physical areas and outdoor activities. Factors influencing the assessment might be:   
 

• The value perspectives behind the formal assessment procedures  
• The assessment methods   
• The way the formal assessment methods are used at different administration levels 

 
The project has been based on three modules: 
 
Module I: Evaluation of value types and assessment methodology according to guidelines 
and handbooks from Norwegian governmental authorities (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002).  
 
Module II: Studies on formal procedures normally used by different governmental 
authorities at national and regional level (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005).  
 
Module III: Assessment methodology used at local level tested empirically. Module III is 
presented in this report. 
 
The aim of module III  was to study differences between experts and most people when 
assessing landscape values for recreation and if the location of the recreational area is of 
importance (urban versus rural). Four value types were identified and analyzed; 1) Functional 
values versus personal experiences, interpretations, 2) Cultural values versus natural values, 
3) Today’s values versus future values, 4) Values according to a gradient from national, 
regional to local level.  

The study is based on two cases in Norway with different locations and in different types of 
landscapes; Grimsdalen a mountainous area of national importance and Vansjø a 
local/regional area close to densely populated areas south of Oslo. To study the experts´ 
evaluations local plans and landscape analyzes are the main sources. To understand how 
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most people are evaluating we have been using qualitative interviews and surveys covering 
different user groups.  

The project has confirmed our assumptions; the location seems to influence how experts are 
evaluating and there are differences between experts and people. Experts might have a 
functional approach often dividing the landscape into single pieces and attributes while 
people have a more holistic view with emphasize on experiences and actions in the 
landscape. The results can even vary between experts and people and also among experts. 
Different plans and analyzes covering the same area might have different priorities. Also 
when experts are using the same method they are using it quite differently. Even different 
user groups are evaluating differently.  

The results of the project might have implications for further development of methods to 
analyze landscapes for recreation and is discussed in the end of the report focusing on; 1) The 
lack of users´ involvement, 2) Why national values still is so important, 3) The need of 
developing methods to understand landscapes in a more holistic way. 
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Kapittel 1 Studiens bakgrunn, tilnærming og metode  

1.1. Bakgrunn 
Verdsetting er et viktig element i forvaltningen av natur- og kulturmiljøet i konsekvens-
vurderinger og gjennomføring av verneprosesser. Også innen arealplanlegging har spørsmål 
om verdsetting av natur- og kulturverdier i økende grad kommet i fokus gjennom den stadig 
mer utviklede flermålssituasjonen som oppstår i kjølvannet av nasjonale retningslinjer. 
Eksempler på dette er oppfølging av internasjonale forpliktelser tilknyttet 
biodiversitetskonvensjonen og gjennom arealnormer for ulike funksjoner og aktiviteter som 
følge av nasjonale målsettinger. Temaet er ytterligere aktualisert nå som Den europeiske 
landskapskonvensjonen er trådt i kraft. 
 
Verdier er imidlertid en sosial konstruksjon, og verdsetting blir tilsvarende en prosess med 
klare subjektive elementer. Utgangspunktet for prosjektet har vært en forhåndsantagelse om 
at utfallet av en verdsetting av natur- og kulturmiljøer vil avhenge av:  

• Det verdiperspektivet som ligger til grunn for de formelle verdsettingsprosedyrene. 
• Den metodikken som brukes for verdsetting.  
• Den måten de formelle verdsettingsprosedyrene praktiseres på i ulike forvaltninger. 

 
De to første punktene var hovedfokus i prosjektets del I (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). 
Del I ble gjennomført som en studie av innhold og faglig metodikk i veiledere for verdsetting 
av rekreasjonsområder utarbeidet av et utvalg statlige forvaltninger. Studien undersøkte 
hvordan de aktuelle forvaltningene anbefaler at verdsetting av kulturverdier og områder for 
friluftsliv og rekreasjon som utredningstema i planer og konsekvensutredninger bør skje. De 
viktigste temaene som ble belyst var hvilke verdigrunnlag, kunnskapsbasis og hva slags 
faglig metodikk forvaltningene legger til grunn og foreslår at andre også skal bruke. 
Følgende veiledere var med i denne undersøkelsen:  
 

1) ”Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder” fra Direktoratet for 
naturforvaltning (Thorén A-K H and Nyhuus S 1994),  

2) ”Håndbok 140 Del II a: Metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser” fra 
Statens vegvesen (Statens Vegvesen 1995) (Statens Vegvesen 1995),   

3) ”Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker” fra Norges vassdrags- og energiverk 
(Norges vassdrags - og energiverk 1998)  

4) ”Friluftsliv i konsekvensvurderinger etter plan- og bygningsloven” fra Direktoratet 
for naturforvaltning (Direktoratet for naturforvaltning 2001),  

5) ”Dokumenterte verneverdier i vernede vassdrag. En veileder for tilrettelegging og 
vurdering av informasjon” fra Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- 
og energiverk (Direktoratet for naturforvaltning and Norges Vassdrags- og energiverk 
1997), heretter kalt VVV - veilederen. 

 
Det siste punktet over; den måten de formelle verdsettingsprosedyrene praktiseres på i ulike 
forvaltninger, er hovedinnholdet i prosjektets del 2 (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005). 
Innfallsvinkelen er teorier om hvordan iverksetting av nasjonal politikk blir gjennomført ved 
hjelp av sektorprinsippet slik tilfellet er på natur- og miljøvernområdet.  
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Hovedfokus i foreliggende rapport er prosjektets del 3): Empirisk uttesting av ulik 
verdsettingsmetodikk og omfatter i hovedsak de to første punktene over. Siktemålet har vært 
å teste ut hvilke verdiperspektiver som ligger til grunn for verdsetting på lokalt nivå, hvordan 
verdsettingsmetodikken brukes og om ulik metodikk gir ulike resultater.  Vi ønsket også å 
undersøke om områdetype påvirker verdsettingen, og har derfor gjennomført casestudier i et 
bynært område (Vansjø i Østfold) og i et mindre berørt område (Grimsdalen i Oppland). 
  

1.2. Teoretisk tilnærming  
Hovedantagelsen i delprosjekt III er at det er forskjell mellom eksperter og folk flest i synet 
på gangbar verdsettingsmetodikk, og at områdetypen også er avgjørende for resultatet. 
“Friluftslivsverdi” er ikke er noe entydig begrep. Denne antagelsen er blitt styrket i 
delprosjekt I der vi sammenlignet veiledere og delprosjekt II der vi undersøkte 
forvaltningsprosedyrer på statlig nivå. Ekspertene er lite villige til å trekke inn 
lekmannssynet og brukerperspektivet. I den grad brukerne får være med er det oftest som 
informanter i registreringsfasen. Verdsettingsfasen er for ekspertene. Det er videre en stor tro 
blant ekspertene eller fagfolkene på såkalt objektiv kunnskap. Kunnskapssynet er ofte 
positivistisk basert på en naturvitenskapelig og rasjonalistisk tradisjon.  
 
Utgangspunktet vårt er at forholdene nevnt over påvirker hvilke verdityper som bringes inn i 
planprosessen lokalt og hvilke verdier som blir prioritert. For å undersøke dette vil følgende 
tre hovedspørsmål bli belyst:  
  

Spørsmål 1: 
Er det forskjeller mellom ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger når det gjelder 
hvilke verdityper som blir inkludert og prioritert i verdsettingen av friluftslivsområder? 
 
Spørsmål 2: 
Gir ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger ulike resultater?  
 
Spørsmål 3:  
Påvirkes brukernes og ekspertenes verdivurderinger av områdetypen (By - og 
tettstedsnære områder kontra uberørte naturområder)?  

 
Det første spørsmålet om ekspertenes og brukernes syn på verdityper krever en definisjon og 
utdyping av begrepet verditype. I delprosjekt I (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) 
identifiserte vi følgende verditypepar:    
• Funksjonelle verdier og egnethet versus opplevelses- og symbolverdier 
• Kulturmiljøets betydning for friluftslivet; natur versus kultur. 
• Bærekraftperspektivet; nåtidsverdier versus fremtidsverdier 
• Nasjonale versus regionale og lokale verdier 
• Verdsetting av ikke - markedsverdier, dvs. bruk av økonomiske verdsettingsmetoder på 

goder som ikke omsettes i et marked. 
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Bortsett fra bruk av økonomisk verdsettingsmetoder, fant vi at alle de fire nevnte verditypene 
er relevante (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002), og vi har derfor brukt dem som utgangspunkt 
videre i prosjektet.   
 
Funksjonelle verdier og egnethet versus opplevelses- og symbolverdier 
Den funksjonelle betraktningsmåten legger ofte vekt på å kartlegge og vurdere bruk, 
aktiviteter og egnethet for dette. Spesielle attributter i landskapet som tilfredsstiller bruken og 
aktivitetene inngår også i den funksjonelle tilnærmingen. Verdsetting basert på landskapets 
betydning og sosiale verdier er i større grad opptatt av individets egen opplevelse og 
tolkning. 
 
Kort oppsummert fra delprosjekt I fant vi at den offentlige veiledningen er skjev og i favør av 
de funksjonelle/ instrumentelle verdiene både i valg av verdityper og i 
planleggingsmetodikken (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). Dette gir en indikasjon på at 
man i praktisk planlegging lokalt heller ikke har kommet særlig mye lenger. I denne 
rapporten har det derfor vært viktig å studere om denne skjeve framstillingen av verdiparet 
funksjonelt kontra opplevelsesmessig/sosialt også er fremtredende lokalt.  
 
I prosjektet har vi identifisert verdiparet ”Funksjonelle verdier og egnethet versus 
opplevelses- og symbolverdier” basert på Vorkinn et al (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) og 
erfaringer fra praktisk planlegging på følgende måte: 
 
Verdsetting basert på funksjonelle verdier og egnethet: 

• Bruk og aktiviteter. Kartlegging av viktige bruksområder. Kartlegging av hvilke 
aktiviteter som foregår hvor 

 
• Attributter i landskapet som fremmer bruk og aktivitet eller som sier noe om 

egnethet og funksjon. Med attributter i landskapet mener vi områder eller steder som 
tilfredsstiller rekreasjonsbrukerens ønsker og behov. En barnefamilie på søndagstur 
er for eksempel ofte opptatt av gode stier og lett terreng. En skiløper vil ha gode 
skiløyper osv. Ofte holder det ikke med en attributt, men med en kombinasjon av 
flere. Vi snakker da om multiattributtmodeller (Driver  B. L, Brown   P. J et al. 
1987). Egnethet og funksjon kobles til multirattributtmodeller. Vi identifiserer derfor 
attributter og egnethet samlet i foreliggende rapport.  

 
• Areal- og avstandskrav knyttet til hierarkier av bruksområder. Denne typen 

funksjonelle krav kan innpasses i multiattributtmodellen, men er såpass spesifikke at 
vi velger å studere dem særskilt her. 

 
Verdsetting basert på opplevelsesverdi og landskapets betydning:  
 

• Landskapet som bilde. Det å beskrive og vurdere landskapet som et eller flere bilder 
er en vanlig eksperttilnærming, og Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en 
egen veileder om temaet: ”Landskapsbilde i norsk naturforvaltning” (Bruun 1996). 
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• Opplevelse knyttet til attributter i landskapet. Dette er en vanlig måte å beskrive og 
vurdere landskapet for eksempel i landskapsarkitekturprofesjonen. Ved hjelp av ulike 
temakart der en identifiserer geologi, landformer, vegetasjon, bygde strukturer, 
kulturmiljøer osv. beskrives landskapets skala, romdannelser, orienteringsmuligheter, 
landemerker, enhetlige områder osv. metodikken bygger på studiene til Kevin Lynch 
presentert i boken ”The Image of The City” fra 1960 (Lynch K 1960). I Norge er 
tilnærmingen videreutviklet og tilpasset våre forhold bl.a. av Feste og Oterholm 
(Feste J and Oterholm A-I 1973). 

 
• Individuell opplevelse og tolkning. Menneskers personlige møte med landskapet 

inkludert tolkning av verdier inngår i denne kategorien. Her vil opplevelsen og 
tolkningen antagelig være forskjellig for en tilfeldig besøker og en med sterke bånd til 
et område. 

 
• Landskapsopplevelsen som sosial samhandling og praksis. Fra norsk 

friluftslivsforskning vet vi at en av de viktigste årsakene til at nordmenn utøver 
friluftsliv har sammenheng med det å være sammen med familie eller venner. Vi har 
derfor valgt å skille ut dette som en egen opplevelsesdimensjon.  

 
• Landskapsverdi knyttet til kollektiv identitet.  Landskapsverdier av denne typen kan 

være et spesielt sted av betydning for en hel nasjon, for eksempel Dovrefjell (Enig og 
tro til Dovre faller), en by/et tettsted for eksempel Svolværgeita eller et mindre 
område som flere har tilknytning til. 

  
 
Kulturmiljøets betydning for friluftslivet, natur versus kultur  
Programkomiteen for Landskap i endring ønsket at kulturmiljøets betydning for friluftslivet 
skulle inngå i prosjektet. Temaet ble derfor tatt med i delprosjekt I. I Vorkinn et al (Vorkinn 
M, Kleven T et al. 2002) avdekket vi at kulturmiljø blir behandlet ulikt i de undersøkte 
offentlige veilederne. Mangel på kunnskaper og metode for å avdekke kulturmiljøenes 
betydning som opplevelsesressurs oppsummeres som et problem.  
 
I foreliggende prosjekt ønsker vi også å ta med kulturmiljø som en verdi for 
friluftslivsopplevelsen.  Antagelsen vår er at eksperter og brukere vurderer temaet svært ulikt. 
I den offentlige veiledningen har vi sett at graden av urørthet er et viktig kriterium for 
verdsettingen (Direktoratet for naturforvaltning and Norges Vassdrags- og energiverk 1997; 
Vorkinn M, Kleven T et al. 2002), mens en rekke studier har vist at brukerne ikke oppfatter 
denne klare grensen mellom kulturmiljø og urørt natur. Det noen brukere ser på som 
villmark, er kulturlandskap for andre (Grimstad Klepp I 1995; Kaltenborn B P 1997).   
 
I casestudiene ønsker vi å undersøke om verditypene naturverdi og kulturverdi i det hele tatt 
er med i planene, og om dette er verdier som lekfolk anser som viktige. Vi vil også 
undersøke om det er noen skjevfordeling i synet på hva som er verdifullt; det såkalt urørte 
naturlandskapet eller landskap med kulturmiljøverdier.  
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Vi legger til grunn landskapsdefinisjonen til Bruun (Bruun 1996). Naturlandskap omfatter 
arealer der menneskelig påvirkning er liten, og der naturlig vegetasjon preger området. I tråd 
med denne definisjonen finner vi mesteparten av Europas naturlandskap i Norden. 
Kulturlandskap er i følge Bruun, landskap som i vesentlig grad eller i total grad er omformet 
gjennom menneskers virksomhet. Kulturlandskapet omfatter så vel jordbruksland som by - og 
industrilandskap. 
 
Nåtidsverdier kontra framtidsverdier 
I veilederne som ble undersøkt (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) behandles forholdet 
mellom nåtidsverdier og framtidsverdier ulikt. Felles for dem er at langsiktighet og føre var - 
perspektivet ligger bak enten implisitt som i VVV- veilederen eller eksplisitt som i de fire 
andre. Alle veilederne presiserer at det skal være et skille mellom nåtidsverdier og 
framtidsverdier, men det er stort sett ikke angitt hvordan skillet i tidsperspektiv skal trekkes. 
Ingen av veilederne anlegger et uttalt generasjonsperspektiv, men DNs to veiledere har en 
profil som vektlegger vernehensyn basert på ´føre – var ´- tenking. 
 
I denne rapporten vil vi undersøke i hvilken grad og på hvilken måte dagens praksis 
behandler forholdet mellom nåtidsverdier og framtidsverdier i verdsettingen av områder for 
rekreasjon og friluftsliv. Trekkes det noe metodisk/analytisk skille i verdsettingen av 
henholdsvis kortsiktige og langsiktige effekter? Finner vi endringer i verdigrunnlaget, dvs. 
hvorvidt ’det verdifulle’ kan tenkes å endre seg over tid? Det siste aspektet er et mer 
eksplisitt generasjonsperspektiv.  
 
Også for dette verditypeparet vil vi undersøke om fagfolk og lekfolk er opptatt av slike 
verdier og om de har samme syn på hva som er verdifullt i et langsiktig perspektiv.  
 
Geografisk nivå: Lokale verdier versus regionale og nasjonale verdier 
Tradisjonelt har den nasjonale politikken gått ut på å verdsette friluftslivsområder ut fra en 
hierarkisk tankegang om at nasjonale verdier er viktigere enn regionale som igjen er viktigere 
enn lokale.  Midt på 1990-tallet ble politikken endret, og den nasjonale målsettingen er at alle 
skal ha gode muligheter til å drive friluftsliv i sin hverdag/ i nærmiljøet (Direktoratet for 
naturforvaltning 1996; Miljøverndepartementet 1998-99). Ut fra den nye målsettingen vil et 
grøntområde i en by som kun brukes av lokale brukere være like verdifullt som et 
helgeturområde som brukes av regionale brukere.  
 
Oppsummeringen av hvordan de fem veilederne håndterer nivåproblematikken viser at 
temaet berøres, men på en implisitt måte (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). Ingen av 
veilederne angir noen ”løsning”, og vurderingene overlates i stor grad til skjønn hos 
planleggeren.  
 
I prosjektet vil vi undersøke om og i tilfelle hvordan problemstillingen knyttet til ulike 
geografiske nivåer drøftes i casene, og hvordan en eventuell avveining mellom de ulike 
nivåene foretas. Temaet blir undersøkt både i de lokale planene og ved å spørre hva lekfolk 
som bruker områdene mener om saken. 
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Det andre spørsmålet er om ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger gir ulike 
resultater avhengig av planleggingspraksis og verdsettingsmetode. Basert på de første 
rapportene fra prosjektet (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002), Kleven T, Thorén A-K H et al. 
2005) er antagelsen vår at vi her står overfor ulike vurderinger mellom eksperter og fagfolk, 
men at det også blant ekspertene er mange ulike tilnærminger.  
 
Som utgangspunkt for å analysere planer som berører friluftslivet i Grimsdalen og Vansjø vil 
vi gjennomgår planene med bakgrunn i følgende systematikk: 
 
Hva var målet med den aktuelle planen? Det er sannsynlig at planmetodikken vil kunne 
variere avhengig av hva formålet med planen er. Friluftslivsverdiene vil sannsynligvis bli 
behandlet annerledes i en kommuneplan der hovedsiktemålet er å samordne arealinteressene 
sammenlignet med en sektorplan der friluftslivet er det sentrale målet.  
 
Vi ønsker også å undersøke hvilke mål planene har satt seg for å ivareta 
friluftslivsinteressene, og om målene er målbare, eventuelt om det finnes indikatorer for 
måloppnåelse. 
 
For at friluftslivsinteressene skal tas hensyn til er det nødvendig med registreringsmetoder 
som fanger opp viktige egenskaper ved planområdet. Vi ønsker derfor å få en oversikt over 
hvordan friluftslivsinteressene er kartlagt og om friluftsliv overhodet er et registreringstema. 
 
Gjennomgangen av veilederne (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) viste at verdisettingsfasen 
er et kritisk punkt, og at metodene var sprikende med uklare råd om hvordan en skulle gå 
fram. Følgende tilnærminger ble identifisert: 
 

• Implisitt eller eksplisitt verdivurdering. I noen av veilederne er verdisettingen 
implisitt som for eksempel i NVEs der verdivurderingen foretas gjennom 
beskrivelsen av inngrepenes konsekvenser. Andre veiledere anbefaler eksplisitte 
totalvurderinger.  

• Systematisering i verdiklasser. Verdiklassene varierer også i veilederne blant de som 
opererer med eksplisitte vurderinger. Et par av dem benytter skalaen fra ingen/liten 
verdi til stor verdi. En av veilederne har rangert verdiklassene i forhold til lokal, 
regional og nasjonal verdi.  

• Antall verdiklasser. Blant de veilederne som opererer med verdiklasser, ser vi også at 
det er forskjeller på hvor mange som anbefales. To veiledere har tre verdiklasser, 
mens den siste har fem.  

• Graden av skjønnsmessighet. Det varierer også sterkt hvor skjønnsmessige 
vurderingene er, fra Vegvesenets svært åpne tilnærming til VVV -veilederens 
"matematiske" måte å regne totalverdi på.  

 
Vi vil først og fremst finne ut om det i det hele tatt er presentert noen metodikk for 
verdsettingen. Deretter vil vi undersøke om planene i tråd med noen av de forannevnte 
punktene.  
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Det siste spørsmålet knyttet til planleggingsmetodikken er hvordan resultatene fremstår i de 
endelige planene eventuelt analysene. Gir ulike planer det samme resultatet? Verdsetter 
planleggere og brukere likt? 
 
Det tredje og siste spørsmålet er om forskjeller mellom ekspertvurderinger og brukerbaserte 
vurderinger er avhengig av områdetype: By - og tettstedsnære områder kontra uberørte 
naturområder. Et by - og tettstedsnært område vil kanskje verdsettes ut fra stor lokal 
betydning både av eksperter og brukere. Et uberørt naturområde vil på den andre siden i 
større grad tillegges nasjonal eller i alle fall regional betydning, mens brukerne er opptatt av 
det lokale perspektivet. Her vil vi også stå overfor ulike brukeroppfatninger.  
 

1.3. Metodiske tilnærminger 

Valg av caseområder  
Ideelt sett hadde det vært interessant å finne case med direkte koblinger til de ulike 
veilederne som ble undersøkt i prosjektets første fase. Det viste seg vanskelig å finne 
områder som tilfredstilte dette. Vi kom fram til at det i første rekke var verdsetting med røtter 
i den såkalte VVV - metodikken som kunne bli fellesnevneren for å finne to ulike områder. 
Metodikken er beskrevet i rapporten ”Dokumenterte verneverdier i vernede vassdrag – En 
veileder for tilrettelegging og vurdering av informasjon” (Direktoratet for naturforvaltning 
and Norges Vassdrags- og energiverk 1997). Vi har gitt en kortfattet oppsummering av den 
under.  
 
Figur 1 Beliggenheten til de to casene, Vansjø (1) og Grimsdalen (2). Kart kilde (Geodata AS and Finn 
no) http://www.finn.no/kart/ 

 

 
 
Etter å ha undersøkt en rekke verneplanområder, kom vi fram til at henholdsvis Grimsdalen i 
Dovre kommune og Vansjø i kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler tilfredsstilte det vi 

1 

2 
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var ute etter. Se figur 1. Fellesnevneren for områdene er at begge inngår i familien av 
vernede vassdrag, slik at det foreligger rapporter fra begge steder basert på metodikken i 
veilederen til DN og NVE. I tillegg har det gjennom mange år foregått planlegging i begge 
områder med relevans for friluftslivet. Vansjø representerer et by - og tettstedsnært område 
med stor lokal verdi. Grimsdalen representerer i større grad de nasjonale verdiene. 
 

Studier av ekspertsynet 
Dokumentstudier har vært hovedmetoden for å få innblikk i ekspertsynet. Plandokumenter av 
betydning for friluftslivet er gjennomgått i begge caseområder, og er analysert ut fra de 
perspektivene som er beskrevet i kapittel 1.2. Med plandokumenter mener vi i denne 
sammenhengen både vedtatte kommuneplaner (i begge områder), verneplaner (Grimsdalen), 
handlingsprogrammer (begge områder) og utredninger/ landskapsanalyser (begge områder).  
Vedlegg 1 gir en oversikt over hvilke plandokumenter som er benyttet. Det foreligger egne 
arbeidsrapporter fra både Grimsdalen og Vansjø som oppsummerer dette materialet (Vorkinn 
M 2003; Thorén A-K H 2003 a). 
 
VVV- metodikken 
VVV -metodikken er utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Norges 
vassdrags – og energiverk (NVE) for å oppnå en ensartet nasjonal vurdering av 
verneverdiene i vernede vassdrag. I 1997 ble det derfor utgitt en foreløpig veileder med 
forslag til gjennomføring av verdivurderingene (Direktoratet for naturforvaltning and Norges 
Vassdrags- og energiverk 1997). I korthet foreslås det at verneverdiene skal deles følgende i 
fem grupper eller fagområder: 1) Prosesser og former skapt av is og vann, 2) Biologisk 
mangfold, 3) Landskapsbilde, 4) Friluftsliv, 5) Kulturminner (utenom landbruk). Det er 
særlig de tre siste fagområdene som har betydning for det vi er opptatt av: Friluftslivsverdier.  
 
Det er kun dokumenterte verneverdier, enten objekter eller delområder, som skal inngå i de 
såkalte VVV- rapportene. Informasjonen om verneverdiene skal kartfestes. For hver 
hovedgruppe eller fagområde er det utarbeidet såkalte hovedkriterier og støttekriterier som 
viser hva verdiene består av. Hovedkriteriene for friluftsliv er urørthet, opplevelse, egnethet 
og dagens bruk, mens støttekriteriene er tilgjengelighet og natur- eller kulturkvaliteter.  Når 
områdene på denne måten er identifisert, skal de graderes etter om de har nasjonal, regional 
eller lokal betydning. Det er angitt et antall hovedkriterier og støttekriterier som skal til for å 
finne ut hvilket nivå området/ objektet hører hjemme. I Vorkinn et al (Vorkinn M, Kleven T 
et al. 2002) har vi gitt vår vurdering av VVV -metodikken.    
 

Studier av brukernes verdier 
Det er gjennomført kvalitative intervjuer og spørreundersøkelser i begge områder. Formålet 
har vært å teste hvilke verdityper brukerne legger vekt på, hvilke områder de bruker og 
hvordan de bruker dem. Utgangspunktet for både de kvalitative intervjuene og 
spørreundersøkelsene har vært verditypeparene som ble presentert i kapittelet om teoretiske 
tilnærminger. 
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Ved hjelp av de kvalitative intervjuene var hensikten å få et mer detaljert innblikk i hvordan 
de to utvalgte områdene ble brukt og oppfattet. Intervjuene har også bidratt til utviklingen av 
spørreundersøkelsen. I hvert område foregikk intervjuene som strukturerte samtaler med 
støtte i et oppsatt skjema (vedlegg 2) som var likt utformet. Intervjupersonene ble bedt om å 
kartfeste hvilke deler av området de brukte. Dette fungerte bra i Vansjø, men mindre bra i 
Grimsdalen. Dette kan ha sammenheng med at strukturen og bruksmuligheten i de to 
områdene er forskjellige, men kan også komme av den måten spørsmålene ble stilt på. Hvert 
intervju tok fra ca. en halv til en time å gjennomføre. Det var generelt lett å komme i kontakt 
med informantene. De var villige til å svare så utfyllende som mulig. Det ble benyttet 
båndopptaker til alle intervjuene. Intervjuene er ikke nøyaktig nedskrevet, og 
lydbåndopptakene er kun benyttet som støtte for oppsummering av intervjuene samt til 
sitatsjekk.  
 
I Vansjø ble det gjennomført til sammen ni kvalitative intervjuer sommeren 2002, hvorav fire 
er med fastboende, fire er med hytteeiere og to er med hytteleiere (Thorén A-K H 2003 b). 
Det ble lagt vekt på at informantene skulle komme fra eller ha tilhold i ulike deler av området 
for å få mest mulig informasjon og innblikk i hvordan dette påvirker bruk og oppfatning av 
Vansjø som friluftslivsområde. Intervjuepersonene som er tilfeldig utvalgt, ble oppsøkt i 
området, hjemme hos dem, på hytta eller ute i naturen.  
 
I Grimsdalen ble det gjennomført 12 kvalitative intervju sommeren 2002 (Clemetsen M 
2003). For å få et utvalg av personer med ulike erfaringer fra området, ble det tatt kontakt 
med både lokalbrukere (grunneiere og andre med tilknytning til området, til sammen fem 
intervjuer) og tilfeldig tilreisende (fotturister og campingturister, til sammen syv). Utvalget 
dekker de viktigste brukergruppene. Fire av informantene hadde ikke vært i Grimsdalen før. 
Bare en virket helt ukjent med området og hva det representerte. Intervjupersonene ble for 
det meste oppsøkt og intervjuet direkte i Grimsdalen. To lokale personer ble kontaktet over 
telefon og intervjuet foretatt hjemme hos dem.  
 
Spørreundersøkelsen (Kleven T 2004), hadde som siktemål å få et kvantitativt bilde av 
lekfolkenes oppfatning, bruk og følelsesmessige tilknytning til de to utvalgte caseområdene. 
Dette er ment å skulle bidra til en bedre forståelse av hvilke verdityper lekfolk vektlegger i 
forbindelse med friluftslivsområder. For å få geografisk forankrede data som kunne brukes til 
å sammenligne fagfolkenes verdsetting med lekfolkenes, ble intervjupersonene bedt om å 
vurdere delområder begge steder med bakgrunn i et vedlagt kart. De kvalitative intervjuene 
ble benyttet som grunnlag for den kartfestede områdeinndelingen i den kvantitative studien.  
Inndelingen er derfor delvis basert på hvordan de vi intervjuet brukte områdene og på 
hvordan vi som fagfolk inndelte områdene. Se figur 4 og 5. Spørreskjemaene er gjengitt i 
vedlegg 2.  
 
Spørreundersøkelsen er ikke generaliserbar fordi den i begge områder er knyttet til spesielle 
utvalg. I Grimsdalen består utvalgene av følgende hovedgrupper: 1) Fastboende og hytteeiere 
i Dovre kommune, 2) bilførere/ passasjerer som passerte veibommen i Grimsdalen og gjester 
som besøkte 3) Grimsdalshytta. Vansjøundersøkelsen omfatter tre grupper med nær 
tilknytning til sjøen: 1) fastboende i området, 2) hytteeiere og 3) medlemmer av ”Vansjø 
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Baatforening”.  For mer informasjon og om hvordan spørreundersøkelsen ble gjennomført og 
analysert vises det til (Kleven T 2004). 
 
I forbindelse med drøftingen av resultatene bør en ha følgende forhold i mente:  
 

• Svarprosenten for hele undersøkelsen er ca 44 % 
• De fastboende er underrepresentert og folk ”utenfra” er overrepresentert 
• Menn er overrepresentert, bortsett fra blant turistene i Grimsdalen 

 

1.4 Oppbygging av rapporten 
 
Rapporten er inndelt i følgende fire hovedkapitler: 
 
Kapittel 1: Her er allerede bakgrunn, teoretiske perspektiver metodiske tilnærminger 
presentert i kapittel 1.  
 
I kapittel 2 presenterer først de to caseområdene og deretter er følgende tema behandlet:  

• Ekspertsynet på friluftsliv slik det fremstår i planene for de to områdene inkludert en 
sammenligning av caseområdene,  

• En sammenstilling av planleggingsprosedyrene for friluftsliv i de gjennomgåtte 
planene for å se hvordan temaet behandles i ulike om plantyper 

• Brukernes syn på hva som er viktige friluftslivsverdier og en sammenligning mellom 
ekspertsynet og brukersyn spesielt på hvilke verdityper som behandles i planene og 
hvordan de vektlegges 

• En sammenligning av de to casene for å se om det er avdekket områdeforskjeller i 
hvordan man verdsetter for friluftsliv 

 
I kapittel 3 drøftes en del av hovedfunnene i prosjektet  
Kapittel 4 oppsummerer forslag til forbedringer av dagens praksis 
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Kapittel 2 Verdsetting av friluftsliv i praksis  

2.1. Presentasjon av de to caseområdene  
Grimsevassdraget 3 ble vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan III for vassdrag (NVE 
1986). Vassdraget går både gjennom Dovre kommune i Oppland fylke og Folldal kommune i 
Hedmark. Vi har konsentrert vår undersøkelse om den delen av Grimsdalen hovedsakelig 
beliggende mellom Dovre og Fallet i Folldal. Se figur 2. Grimsdalen inngår som en viktig del 
av det store friluftslivsområdet mellom Rondane og Dovrefjell. Bomvegen mellom Dovre og 
Fallet på Folldalssiden gjør at dalføret har god tilgjengelighet for bilturister. Et velutviklet 
stinett bidrar også til at Grimsdalen er attraktiv både som dagsturområde for 
lokalbefolkning/hytteturister og for fotturturister. Grimsdalshytta med sin sentrale 
beliggenhet omtrent midt i dalen utgjør i denne forbindelsen et nav i Turistforeningens 
hovedruter mot henholdsvis Fokstua/Hjerkinn i nord og Høvringen/ Dørålseter - Rondvassbu 
i sør. Se figur 8.  
 
I tillegg til å være et attraktivt turområde både sommer og vinter, brukes Grimsdalen også til 
jakt og fiske. Dalen byr videre på et aktivt setermiljø, og det finnes en del hytter tilknyttet 
eksisterende setergrender. 
 
Figur 2 Grimsdalen. Undersøkelsesområdet i Grimsdalen. (Eniro 2007) http://www.kvasir.no/kart/) 

 
 
Vansjø inngår i Vansjø - Hobølvassdraget i Østfold fylke og har vært vernet mot 
vannkraftutbygging siden Stortingets vedtak i april 1973 i forbindelse med Verneplan I 

                                                 
 
3 Elven heter Grimsa, vassdraget kalles Grimsevassdraget 

Grimsdalen Fallet 
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(St.prp.nr. 4 (1972 -1973) 1973). I foreliggende rapport har vi konsentrert oss om de delene 
av vassdraget som omfattes av den store innsjøen Vansjø, som ligger i kommunene Våler, 
Moss, Rygge og Råde. Se figur 3. 
 
Figur 3 Vansjø. Undersøkelsesområdet Vansjø. (Geodata AS and Finn no) http://www.finn.no/kart/) 

 
 
Vansjø ligger sentralt til i forhold til store befolkningskonsentrasjoner både i Akershus, Oslo 
og Østfold. Avstanden til Oslo er for eksempel bare ca. 60 km, og for bykommunen Moss er 
Vansjø av særlig stor betydning både sommer og vinter. En aktiv båtforening, Vansjø 
baatforening, med båthavn og klubbhus ved Mosseelva, og mange hytter og fastboende 
sokner til sjøen. Flest fastboende brukere finner vi i Moss, på Texnes ved Rødsund i Våler 
kommune og i ulike mindre tettsteder langs E6 i henholdsvis Rygge og Råde (Karlshus). 
Hytter finner vi særlig nær Dillingøy og på Skirød/ Østenrød ved Rosefjorden i Våler og på 
Oksenøya i Råde (Kalt Øksenøya på kartet figur 3). 
 
Antagelsen om Vansjø som et typisk nærområde og Grimsdalen som et område av nasjonal 
betydning ble bekreftet i spørreundersøkelsen (Kleven T 2004). For alle bruksformer knyttet 
til Vansjø er det folk fra det vi har definert som nærområdet, dvs. de kommunene som 
grenser direkte til innsjøen (Moss, Råde, Rygge og Våler), som dominerer og utgjør i 
overkant av 70 % av respondentene. Om vi sammenholder brukergrupper og bosted finner vi 
at båtfolket i Vansjø (medlemmer av en båtforening) så å si utelukkende (95 %) kommer fra 
nærområdet. For hyttefolket kommer også mange fra nærområdet (37 %), mens ca. 
halvparten av hytteeierne kommer fra Oslo og Akershus (51 %), altså mindre enn 1 times 
biltur fra Vansjø. I Grimsdalen derimot kommer de fleste ”eksterne” brukerne fra Oslo (48 
%) og Akershus (42 %).  Dette gjelder både dagsturister og flerdagsturister. De resterende er 
spredt på flere landsdeler. Blant bilturistene er det ingen spesielle områder av landet som 
dominerer. 
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2.2. Friluftsliv i planene 
Formålet med delkapittelet er å få innblikk i hvordan planarbeidet i de to caseområdene er 
strukturert og gjennomført i forhold til friluftslivstemaet. Innledningsvis gir vi en kortfattet 
oversikt over de undersøkte planene fra Grimsdalen og Vansjø.  Avslutningsvis er planene 
sammenlignet i tråd med opplegget presentert i kapittel 1.3 med vekt på hvilke formål 
planene har hatt, på hvilken måte friluftsliv har vært med som registrerings- og analysetema, 
hvilke prosedyrer for verdsetting/vekting som har vært benyttet og avslutningsvis hva 
resultatene ble. Et kjernespørsmål er i hvilken grad ulike tilnærminger gir ulike resultater 
eller om metodikken og prosedyrene ikke har noe å si.  

Grimsdalen 

VVV- rapporten. Fylkesmannen i Oppland 2004 
Målet med rapporten:  
 

“Det er viktig å understreke at målsettingen med VVV -rapporten har vært å 
lage en objektiv dokumentasjon av registrerte verneverdier i Grimsa som 
verna vassdrag”(Fylkesmannen i Oppland 2004) s. 8). 
 

Friluftslivs- og rekreasjonsverdiene er beskrevet og kartfestet under tre hovedpunkter: 
Landskapsbilde, Friluftsliv og Kulturminner. Kriteriene for verdsettingen er forskjellige for 
hvert av de tre nevnte hovedpunktene, og for kulturminner foreligger kun beskrivelser. 
 
Delområder, eventuelt objekter, i Grimsdalen er verdivurdert i henhold til gitte hovedkriterier 
og støttekriterier som vist i tabelloppsettet i tabell 1. Det er et generelt problem at det er 
dårlig samsvar mellom beskrivelsene av områdene og verdivurderingene. I forbindelse med 
verdsetting av friluftslivsverdier er for eksempel setrene i Grimsdalen i beskrivelsen 
karakterisert som et utgangspunkt for rekreasjon, turer og jakt. Det er m.a.o. 
infrastrukturfunksjonen som vektlegges. I oversikten over verdivurderingen skårer imidlertid 
de samme setrene også på opplevelse og på natur- kulturkvaliteter. 
 
Tabell 1 Sammenstilling av kriterier for verdsetting i VVV- rapporten for Grimsa. (Fylkesmannen i 
Oppland 2004) 

Landskap: Hovedkriterier Friluftsliv: Hovedkriterier 
H03 Variasjon H01 Urørthet 
H06 Sårbarhet H09 Opplevelse 
H07 Helhet H10 Egnethet 
H08 Inntrykksstyrke H11 Dagens bruk 
Landskap: Støttekriterier  Friluftsliv: Støttekriterier 
S07 Urørthet S11 Tilgjengelighet 
S08 Sjeldenhet eller særpreg S12 Natur- og kulturkvaliteter 
S09 Typiskhet  
S10 Historisk dokument  
 
Det er også noe uklart hvordan forholdet mellom landskapsverdier og friluftslivsverdier 
tenkes avveid siden kartleggingskriteriene til dels synes å overlappe hverandre. Utrederen 
selv understreket at VVV -metodikken var vanskelig å bruke, og at andre på 
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Miljøvernavdelingen i Oppland ble “ganske overrasket over verdsettingsmetodikken” når 
hun begynte å diskutere med dem (personlig meddelelse 2003). Det var ikke i samsvar med 
”det de hadde trodd det var.” Hun nevnte også at hun mente at sluttresultatet ble bra, men at 
de måtte tilpasse avkryssingen i tabellene noe, for å få det sluttresultatet de mente var riktig. 
Et annet forhold som gjør verdsettingen tilfeldig, er at den vil variere etter hvor stor 
lokalkunnskap utrederen har. I dette tilfellet var den god, men i andre områder risikerer en at 
dette ikke er tilfelle, og at delområder/objekter som ikke er dokumentert ikke blir registrert. 
 
VVV - metodikken gir ikke noe sammenveid bilde av områdets videre utvikling, kun et sett 
temakart. Dette betyr at områdenes helhetsverdi ikke blir vurdert, og heller ikke verdier 
knyttet til egenskaper som er utbredt i hele området. For Grimsa er f.eks. villreinjakt utbredt i 
hele nedbørsfeltet. Villreinjakta, som er særlig viktig for lokalbefolkningen, blir dermed ikke 
verdsatt i denne rapporten, selv om det er nevnt i den generelle omtalen. 
 
Temakartene for landskaps- og friluftslivsverdier er i motsetning til de andre verdiene vist 
som soner på temakartene, d.v.s. områder med utstrekning. Trass i at vurderingskriteriene for 
henholdsvis landskaps- og friluftsliv er vanskelig å skille fra hverandre, er det slående at 
rangeringen av de verdifulle sonene tilnærmet er inverse. Se figur 4. På rekreasjonskartet er 
dalbunnen ikke en gang vurdert, mens den har fått nasjonal betydning på landskapskartet.  
 
Figur 4Grimsa. Verdivurderinger av henholdsvis landskaps- og friluftslivsverdier (Fylkesmannen i 
Oppland 2004) 

 

 
 
Et annet aspekt som kommer tydelig fram i VVV – rapporten er hvor liten verdi lokale 
interesser tillegges. Dette vises bl.a. ved at det så å si ikke er markert slike områder på noen 
av temakartene. 
 

Kommuneplanen for Dovre 2001 – 2011 
Kommuneplanens tekstdel inneholder følgende generelle mål for Landbruks- natur- og 
friluftsområder (LNF) i kommunen: 
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“Dovre har store fjell- og utmarksareal med en flora og fauna som er spesiell også i 
internasjonal sammenheng. Disse områdene er viktige for både lokalt og nasjonalt 
friluftsliv. Dovre kommune ønsker å ta vare på disse naturverdiene og vil forvalte 
dem på en bærekraftig måte” (Dovre kommune 2001)  

 
Om friluftslivet sier planen følgende  

 “Store muligheter for friluftsliv i nærområdene er et fortrinn for kommunen. Det er 
derfor viktig at en legger til rette for at innbyggerne og tilreisende kan utøve et aktivt 
friluftsliv, uten å ødelegge bygdas natur- og kulturkvaliteter”(Dovre kommune 2001)  

 
Det foreligger ingen temautredning eller verdsetting spesielt for friluftsliv i kommuneplanen, 
og vi presenteres kun for det endelige resultatet i kommuneplanens arealdel. Der er 
Grimsdalen avsatt som LNF – område (Landbruks- natur- og friluftslivsområde), og 
mesteparten av dalen vurderes å ha spesielle naturforvaltnings- og/eller 
kulturlandskaps/kulturminneinteresser. Friluftslivsinteressene er m.a.o. ikke løftet fram som 
spesielt verdifulle i Grimsdalen. 
 

Brukerinteresser - planområde for aktuelle nasjonalparkutvidelser - Dovrefjell 
og Rondane - Oppland fylk.  Fylkesmannen i Oppland i 1998 

Formålet med rapporten er å beskrive faktaopplysninger med hensyn til brukerinteressene i 
planområdet som omfattes av verneplanen for Dovrefjell og Rondane 
 
De viktigste temaene som beskriver inngrep og bruk i rapporten er 1) tradisjonell bruk, 2) 
friluftsliv og reiseliv der navngitte utfartsområder er beskrevet, og videre jakt, fangst og 
fiske, 3) Motorferdsel, 4) Bruk av veger. 
 
Rapporten er i tråd med målet nevnt over, rent deskriptiv. Informasjonen er ikke kartfestet, 
og det foreligger ingen prioriteringer. Informasjon om lokale forhold har antagelig fått langt 
større plass enn i flere andre tilsvarende prosedyrer, ved at: 
 

“hovedinnholdet av brukerrapporten er kommet fra referansegruppene til 
verneplanarbeidet som er oppnevnt kommunevis”. (Fylkesmannen i Oppland 1998)  
 

Verneplan for Rondaneområdet - Høringsdokument mai 2000 
Følgende vernemotiver har ligget bak verneplanforslaget for Rondaneområdet:  

 ”Sikre et tilnærmet intakt høgfjellsøkosystem og urørte naturområder” (Fylkesmannen 
i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) 

 
”Sikre områder for utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet: Framtidige generasjoner 
må sikres inngrepsfrie naturområder som representerer de fleste av Norges varierte 
landskaps- og naturtyper. Rondane har en sentral plass for det tradisjonelle friluftslivet 
i Norge, dvs. aktiviteter som krever lite teknisk utstyr og liten grad av tilrettelegging. 
Store naturområder med fravær av inngrep og støy får stadig økt verdi for folks 
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naturopplevelse. Det er derfor viktig å sikre slike områder for friluftslivet i et langsiktig 
perspektiv.” (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) 

  
”Bidra til å ta vare på kulturminner.” (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a)  
 

Dette innebærer bl.a. å sikre et større landskap rundt kulturminnene. De aller fleste 
kulturminnene i området er knyttet til den gamle fangst- og jaktkulturen. Nyere tids 
kulturminner er knyttet til aktiv seterdrift. 
 
Høringsdokumentet inneholder naturgeografisk klassifisering av vernområdet, terrengformer, 
klima, geologi, vegetasjon, villrein, annet dyreliv og kulturminner. Vi får dessuten oversikt 
over eksisterende verneområder, brukerinteresser og inngrep. Det foreligger temakart som 
viser inngrepsfrie områder, villreinens arealbruk, tekniske inngrep, seterområder og beitedyr, 
friluftsliv og reiseliv og skiløypenett. Det er de to siste kartene som er av størst interesse for 
friluftslivstemaet. Friluftslivs/reiselivskartet gir en oversikt over merkede stier og 
overnattingssteder samt vegsystemet. Kartet over skiløypenettet viser for Grimsdalens del 
hvor det finnes maskinpreparerte løyper. 
 
Det foreligger ingen vurderinger av prioriteringer eller kriterier for verdivurderinger. Disse 
fremgår derfor først når vi presenteres for plankartet og formålene med vernet i 
verneforskriften. Av plankartet ser vi at mesteparten av dalbunnen i Grimsdalen inngår i 
Grimsdalen landskapsvernområde, mens dalsidene ligger i henholdsvis Dovre nasjonalpark 
mot nord og Rondane nasjonalpark mot sør. 
 
I forslaget til verneforskrifter for Grimsdalen landskapsvernområde er det oppgitt følgende 
formål med vernet: 
 

1. ”Å ta vare på et særpreget og vakkert natur - og kulturlandskap, der seterlandskapet 
med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig 
del av landskapets egenart. 

 
2. Å ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, som leveområde for en del 

av den siste gjenværende bestand av Nord-Europas ville fjellrein, og et rikt dyre- og 
planteliv. 

 
3. Å sikre viktige og mye brukte trekkområder for villrein. 
 
4. Å ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.”(Fylkesmannen i Hedmark 

and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) 
 
Verneforskriften for landskapsvernområdet omtaler primært naturforhold (botanikk, villrein, 
geologi og landformer) og kulturminner (Kulturlandskap, seterlandskap). Trass i at det 
tradisjonelle norske friluftslivet var et av formålene med vernet, er friluftslivsverdier ikke 
noe eget tema i verneformålet.  
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Verneforskriftene for Dovre nasjonalpark ligner i det store og hele på forskriften for 
Grimsdalen, men har i tillegg med en passus om at formålet også er å gi allmennheten 
adgang til naturopplevelsen  
 

”gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 
tilrettelegging, i den grad dette ikke kommer i konflikt med hovedformålet. 
Kulturminner i nasjonalparken skal sikres mot skade.” (Fylkesmannen i Hedmark 
and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) 
 

Verneplan for Rondane - utkast til forvaltningsplan. Mai 2000 
Forvaltningsplanen er en oppfølging av verneplanarbeidet, og målet med planen er  
 

”å forebygge konflikter og sikre at en skånsom bruk kan fortsette innenfor de 
rammene verneformålet gir.” (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 b) 
 

Planmaterialet presenterer oss for en problembeskrivelse knyttet til forstyrrelse av villrein og 
annet dyreliv/ andre dyrearter (rovfugl), slitasje på jordsmonn og vegetasjon, langtransportert 
og lokal forurensning, forsøpling, vannforurensning, landbrukspåvirket natur- og kulturmiljø, 
motstridende interesser mellom ulike brukergrupper og kunnskaper om miljøet i et langsiktig 
perspektiv. Trass i at friluftsliv er et av målene med vernet, presenteres vi ikke for 
utfordringer knyttet til hva som kan gjøre området enda bedre for dette formålet. I 
forbindelse med omtalen av de motstridende interessene får vi snarere et inntrykk av at 
friluftslivet er et av hovedproblemene i området:  
 

”mange av forvaltningsgrepene som er omtalt i denne planen går på forhold knyttet 
til friluftslivet. …Dette betyr at parken (Rondane nasjonalpark vår tilføyelse) er 
opprettet for å sikre større naturområder for friluftsliv og naturopplevelse. Det bør 
da i utgangspunktet være ønskelig at flest mulig får ta del i slik aktivitet og opplevelse 
og at en legger til rette for gode naturopplevelser for den enkelte. Dette er ikke 
uproblematisk i forhold til hensynet til naturmiljøet som er overordnet i alle 
nasjonalparker.” (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b)  
 

Det foreligger ingen analyser som viser veien fram til forvaltningsplanen, men planutkastet 
inneholder en skriftlig omtale av soneinndelingen som planen bygger på. Dette kalles 
differensiert forvaltning og innebærer at det foreligger ulike mål og strategier for de ulike 
sonene. Området er inndelt i fire soner med forslag til forvaltningsstrategier. De største 
sonene er underdelt i mindre delområder.  
 
Sone 1. Spesiell vernesone. Områder av særlig stor betydning for villreinen. Vekt på streng 
kanalisering av ferdsel. Nedlegging av enkelte merkede løyper. Også betraktninger om å 
regulere husdyrbeitet, turridning og lignende. 
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Sone 2. Sone uten tilrettelegging og inngrep. Områder av betydning for reinen og med store 
villmarksarealer og naturvernverdier. Det er litt uklart hva som skiller denne sonen fra sone 1 
forvaltningsmessig fordi det også her legges opp til streng kanalisering av friluftslivet. 
 
Sone 3. Brukssone. Formålet er å bevare det naturlige miljøet, men det vil være tillatt med 
tiltak som fremmer det enkle friluftslivet. Strategiene er å tilby et variert løypenett, samt lage 
detaljplaner for revegetering av nedslitte områder. 
 
Sone 4. Sone med spesiell tilrettelegging. Omfatter mindre områder der en kan tilrettelegge 
for spesiell bruk for eksempel maskinpreparering av løyper, turridning, hundekjøring.  
 
Grimsdalen landskapsvernområde ligger i Sone 2. Sone uten tilrettelegging og inngrep og i 
dalsidene mot nord og sør i Sone 1. Spesiell vernesone. Her det m.a.o. forvaltning primært 
rettet mot å sikre det ”naturlige miljøet” og villreinens levekår som gjelder. 
 
Strategier som nevnes for å forvalte området er som følger4: 

• Skape allmenn forståelse for betydningen av naturvern generelt og vern av store 
urørte områder som nasjonalparker spesielt. 

•  Skape forståelse lokalt for nasjonalparkens samfunnsmessige betydning, herunder 
verdi for reiseliv, undervisning, helse, trivsel, egen historie, osv. 

•  Gjøre den enkeltes opplevelse rikere gjennom generell informasjon om blant 
annet dyreliv, planteliv, natur- og kulturhistoriske forhold og gjennom 
beskrivelse av hvordan naturgitte forhold, økologisk utvikling og 
kulturpåvirkning kan leses ut av elementene i landskapet (naturtolkning). 

•  Gi veiledning om bruk slik at sårbare områder unngås og bruken ellers skjer så 
skånsomt som mulig. 

•  Gi besøkende råd og veiledning om rutevalg, overnattingsmuligheter o.l. 
•  Bidra til lokal forståelse for nasjonalpark, og et godt forhold mellom 

nasjonalparkmyndigheter og befolkning, administrasjon og politikere i berørte 
kommuner. 

•  Orientere om gjeldende bestemmelser  
 
De fleste av tiltakene er rettet mot å skape forståelse for vernet og hindre negative effekter på 
naturgrunnlaget. To av tiltakene er rettet mot å øke opplevelsen for friluftslivsutøverne, og er 
markert med uthevet skrift i opplistingen over.  
 
Til tross for at friluftsliv som nevnt er et delmål med verneplanen, ligger det implisitt også i 
forslaget til forvaltningsplan at friluftslivet i hovedsak må styres/begrenses i forhold til 
hensynet til naturgrunnlaget. At friluftlivsutøvelsen er noe som må ivaretas i området, synes 
ikke å være noe framtredende element i planen. Det er mulig at den bakenforliggende 
tankegangen er at friluftlivsverdiene automatisk ivaretas gjennom ivaretaking av 
naturverdiene.  

                                                 
 
4 Med uthevet skrift spesielle tiltak rettet mot friluftslivet 
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Vansjø 

"Tilråding om disponering av arealene i Vansjøområdet med hovedvekt på 
landskapsvern og friluftsliv" Eik og Gabrielsen Institutt for hagekunst NLH 
1969  

Målet med dette planarbeidet var delvis å gjennomføre en konkret analyse og plan for 
Vansjøområdet og å utvikle landskapsanalyse- og planleggingsmetodikken i forhold til 
friluftslivet. Utrederne selv uttrykker dette slik: 
 

”Planleggingsoppgaven i Vansjøområdet går ut på å vurdere planområdets 
landskapsverdier i sammenheng og ut fra dette gjøre rede for hvordan ulike 
brukergrupper kan få tilfredsstilt sine behov når det gjelder områdets utnyttelse med 
hovedvekt på landskapets egenart og friluftsliv." (Eik K and Gabrielsen E 1969) 

 
Siden planmaterialet også var ment som et utviklingsarbeid innenfor landskapsanalysefeltet, 
foreligger det en rekke metodemessige refleksjoner og definisjoner. Avgrensingen av 
planområdet er eksempel på et av temaene som drøftes. Vi blir også presentert for en 
definisjon av friluftsliv som lyder slik: 
 

"...aktiviteter knyttet til forskjellige former for rekreasjon i friluft hvor den rent fysiske 
utfoldelse spiller en stor rolle. Friluftsliv er videre det å komme i kontakt med naturen 
på en eller annen måte. Det legges en stadig større vekt på den naturopplevelse hvor 
det enkelte mennesket påvirkes til selv å oppdage og forstå naturens livsprosess. En 
begrunnet opplevelse av et natur- eller kulturlandskap får en bredere plass i begrepet 
friluftsliv etter hvert som urbaniseringsprosessen går frem. Et hvert objekt - 
fornminne, byggverk av kulturhistorisk verdi o.l. - får dermed en stadig større 
betydning for et best bilde av begrepet friluftsliv." (Eik K and Gabrielsen E 1969) 
 

Metoden som ligger bak konklusjonene og planforslaget er viet mye plass i rapporten, og i et 
av avsnittene drøftes temaet friluftsliv i ulike landskapstyper. Utgangspunktet er at ulike 
landskapstyper har ulike naturgitte og etablerte egenskaper, og muligheter for å drive et 
variert og meningsfylt friluftsliv bestemmes av  
 

"...egenskapene hos de naturelementer, naturkomponenter og menneskeverk som 
finnes innen det aktuelle området. (Eik K and Gabrielsen E 1969)  

 
Disse egenskapene er inndelt i følgende to hovedgrupper: 

• Gruppe I består av: Arealegenskaper, romegenskaper, randsoneegenskaper og 
klimaegenskaper. 

• Gruppe II inneholder: Fauna, spesielle naturobjekter, kulturminner, eksisterende 
arealer og anlegg for friluftslivsaktiviteter, og til slutt arealbruk som hindrer/ 
forringer friluftsliv.  

 
For hvert enkelt av de nevnte temaene over foreligger det definisjoner, og det vises i denne 
sammenhengen både til andre norske utredninger og til internasjonal forskning. Metodikken 
er ikke konkretisert noe mer, som for eksempel hvordan de ulike temaene kan sees i 
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sammenheng med hverandre. Det er derfor vanskelig å følge veien fra registreringer via 
analyser og endelig plan. Rapporten behandler uansett en rekke tema bl.a. de som er nevnt 
over, og i tilknytning til disse er det utarbeidet forenklede tematiske kart. Eksempler på dette 
er geologi og jordbunnsforhold, jord- og skogbruk, vannflatene i Vansjøområdet, 
romegenskaper, randsoneegenskaper osv, osv.  
 
Målet med planarbeidet er at det skal bidra til 
 

”å legge stor vekt på å opprettholde Vansjøområdets naturgitte og etablerte forhold 
på en måte som gjør det mulig for allmennheten å få del i den store 
opplevelsesrikdommen som i første rekke knytter seg til naturkomponentene” (Eik K 
and Gabrielsen E 1969). 

 
For å bevare naturpreget foreslås det minimumsbestemmelser for bruken. Disse 
minimumsbestemmelsene er delt i tre klasser der klasse 1 har de strengeste bestemmelsene, 
klasse to har også strenge bestemmelser men dispensasjoner kan gis i visse tilfeller. Arealer i 
gruppe 3 skal opprettholdes i sin nåværende form og dispensasjoner kan gis etter nærmere 
vurderinger. Med bakgrunn i de tre klassene er det utarbeidet retningslinjer for hva som 
tillates innen hver av de tre kategoriene tilknyttet jordbruk, skogbruk, bolighus, hytter, jakt, 
fiske, kloakk osv. For å lette saksbehandlingen er planen inndelt ytterligere i 7 soner med 
mer detaljerte råd om arealbruk o.l. Soneinndelingen er basert på bruksmessige og naturlige, 
dvs. landskapsmessige avgrensinger. 
 
I planen er det også gitt anbefalinger om den videre prosessen: Regionplanrådet skal 
oppnevne et Vansjøutvalg. Dette utvalget skal ha følgende sammensetning: Et medlem fra 
regionplanrådet, et medlem fra grunneierne, tre medlemmer med henholdsvis 
landbruksfaglig, naturvitenskapelig kompetanse samt en med kompetanse innen 
landskapspleie. 
 

"Forslag til handlingsprogram." VAR- seksjonen Plan og 
utbyggingsavdelingen Østfold fylkeskommune. Samarbeidsutvalget for Vansjø 
- Hobøl-vassdraget. 1979 

Hovedmandatet for samarbeidsutvalget var å arbeide for bedring av vannkvaliteten i Vansjø. 
(Østfold fylkeskommuneVAR- seksjonen Plan og utbyggingsavdelingen and 
Samarbeidsutvalget for Vansjø - Hobøl-vassdraget 1979).5 Dette var et kontaktorgan for 
kommunene i nedslagsfeltet med henblikk på opplysnings- og informasjonsvirksomhet. En 
viktig oppgave var å samarbeide med myndigheter og andre interesserte om vannforsynings-, 
rekreasjons-, landbruks-, naturvern- og fiskeinteresser. I praksis innebar dette også å stå for 
registreringer og undersøkelser i nedbørsfeltet, komme med forslag til målsetting for 
vassdraget, foreslå retningslinjer for arealanvendelse i nedbørsfeltet og å koordinere 
gjennomføringen av forurensningsbegrensende tiltak. Mandatet var m.a.o. ganske vidt og 
omfatter mange ulike interesser, men det er forurensningsspørsmålene som skulle ligge til 

                                                 
 
5 VAR- seksjonen står for vann -avløps- og renovasjonsseksjonen. 
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grunn. Fokus synes å være vern. Handlingsprogrammet er et rent faglig innspill der beboerne 
og grunneierne ikke har fått uttale seg om tiltakene. Bøndene i området er brukt som 
informanter når det gjelder en del tekniske/ forurensningsmessige spørsmål. 
 
Hovedtemaet i utredningens teknisk/ naturvitenskapelige forhold er basert på undersøkelser 
av forurensingssituasjonen gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), 
vegetasjon og algeforekomster gjennomført av biologer ved Universitetet i Oslo samt 
landbruksekspertise på fylkesnivå knyttet til landbruksforurensning.  
 
Løsningene er primært knyttet til tekniske og administrative tiltak. Arealbruk og 
arealplanlegging nevnes ikke før i kapittel 6 der behovet for en vannbruksplan løftes fram. 
Verneperspektivet som var er sentralt i mandatet, er ikke fulgt opp i handlingsprogrammet. 
Det sies ikke noe om hvilke arealer eller hva som skal vernes, ei heller for hvem. 
Vannbruksplanen som er en videreføring, forutsettes gjennomført av en avdelingsingeniør på 
VAR-seksjonen samt en ny landbruksfaglig ansatt på landbrukskontoret i fylket 
 

”Vansjø - Hobølvassdraget. Vassdragsanalyse med tilrådinger” (Prøveprosjekt 
i vannbruksplanlegging) Forurensningsseksjonen Østfold fylkeskommune 
1980 

Vassdragsanalysen var et prøveprosjekt med delvis finansiering av Miljøverndepartementet. I 
følge tilsagnsbrevet fra departementet var mandatet for prosjektet flersidig: Eksisterende data 
for Vansjø - Hobølvassdraget (og eventuelt Haldenvassdraget) skulle gås gjennom og 
systematiseres. Det skulle gjennomføres en grov avklaring av eksisterende og potensielle 
brukerinteresser- og konflikter. I tillegg var hensikten å foreslå nødvendige undersøkelser/ 
utredninger, angrepsmåter og videre organisering av arbeidet. I mandatet inngikk også at en 
skulle komme med synspunkter på generell metodiske spørsmål i vannbruksplanleggingen 
 
Planen inneholder en generell beskrivelse av området fordelt på følgende 7 hovedtemaer: 1. 
Geografisk beskrivelse, 2. Bergarter/ kvartærgeologi, 3. Klima/hydrologi, 4. Vassdragets 
egenskaper og kvalitet (hovedfokus på vannkvalitet og forurensningssituasjon), 5. Aktiviteter 
i nedbørsfeltet (Aktivitetene beskrevet og implisitt definert i den grad de påvirker 
nedbørsfelter og forurensningssituasjonen). 6. Brukerinteressene (hvor de fire første er 
knyttet til vannforsyning og bruk av vann på ulike måter deretter nevnes friluftsliv etc., 
sportsfiske og verneverdige naturområder). 7) Resipientbruk /forurensningstilførsel (dette er 
en oppsummering av materiale fra foregående rapport). 
 
For friluftslivsinteressenes del fremheves områdets særegne flora og fauna, den sentrale 
beliggenheten på Østlandet og at landskapet byr på varierte naturopplevelser. Vi får dessuten 
en oversikt over navngitte områder av betydning for friluftslivet, lokalisering av 
hyttebebyggelsen, lokalisering av servicetilbud som campingplasser og småbåthavner med 
mer. I motsetning til temaer knyttet til vannkvaliteten, er friluftslivsinteressene ikke 
kartfestet. 
 
I rapporten presenteres en tabell med oversikt over Vansjøs betydning for en rekke ulike 
friluftslivsaktiviteter. Betydningen av aktivitetene er gradert etter en tredelt skala; Liten 
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betydning, Vesentlig betydning, Stor betydning. Det fremgår imidlertid ikke av planen hvem 
som har gitt innspill når det gjelder friluftslivsverdiene. Det foreligger heller ikke noen 
kriterier for vurderingene i tabellen, dvs. hva som ligger bak liten, vesentlig og stor 
betydning.  
 
Sportsfiske er videre viet et eget delkapittel og må betraktes som en del av friluftslivsverdien 
i området. I dette delkapittelet gis en oversikt over hva slags fisk som kan fanges og hvor de 
største mengdene fisk av ulike slag befinner seg. Kunnskapen om fisket ser primært ut til å 
være basert på biologiske studier av forekomster. Det er ellers uklart hvor kunnskapen om 
sportsfiske og hvilke områder som er attraktive for slike aktiviteter er hentet fra. 
 
I tilknytning til naturverninteressene nevnes også en rekke steder der verneinteressen primært 
synes å ha sammenheng med friluftsliv og opplevelse. Betegnelsene som benyttes er 1) 
Særpreget landskap, 2) Representativt landskap, 3) Kulturlandskap, 4) Landskap knytte til 
spesielle geologiske forekomster som morenerygger og selve raet eller 5) landskap knyttet til 
botaniske/ zoologiske forekomster. Det foreligger ikke noen kriterieliste som beskriver hva 
som ligger i en del av de nevnte begrepene f.eks. særpreget, representativt eller 
kulturlandskap. Bakgrunnsmateriale er hentet fra Fylkesmannens naturvernregistrering for 
Østfold fra 1976 som er en faglig database basert på ekspertkunnskap. 
 
Det foreligger heller ikke noen kriterier for hvordan en skal verdsette de ulike interessene i 
området, men bare en oversikt over vannbruks- og arealbruksmålsettinger slik de fremgår av 
regionale og lokale plandokumenter. Kort oppsummert skal Vansjø med nærområde tjene 
som regional vannforsyningskilde og tas vare på som Jord -skog og naturområde eventuelt 
byggefritt naturområde. Ut over dette presenterer planen både en oversikt over fremtidige 
bruksinteresser og en konfliktbeskrivelse. For friluftslivets del får vi vite at de viktigste 
konfliktene er knyttet til båtsport som er i konflikt med badeinteressene og ikke minst 
verneområdene. Det påpekes også at det kan bli konflikter i fremtiden mellom naturvern og 
friluftsliv dersom områdets bærekraft overstiges:  
 

"Det må overveies nøye om det bør igangsettes tiltak som kan føre til en 
overbelastning av området, slik at områdets egenart - følelsen av ro og rommelighet 
går tapt." (Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980)  

 
I likhet med foregående plan, fokuserer også denne i stor grad på tekniske tiltak mot 
eutrofieringen og forverring av vannkvaliteten samt teknisk bruk av vannet. Det er m.a.o. lite 
oppmerksomhet rettet mot arealbruk og tilrettelegging for friluftslivet. Når det gjelder 
friluftslivet oppsummeres kun hva generalplanene for de respektive kommunene foreslår, 
nemlig å bevare mest mulig av området til jord-, skog- og naturområde. I praksis heter det at 
dette innebærer minst mulig tilrettelegging, noe som kan være problematisk siden området 
har så stor bruk. Samtidig påpekes problemet med tilrettelegging som kan medføre enda mer 
omfattende og ikke bærekraftig bruk. En avventer derfor en handlingsplan for friluftslivet 
som på den tiden var på trappene fra fylkets side. Et annet tema som er av betydning er 
behovet for å innføre nye fartsgrenser/ restriksjoner på småbåttrafikken. 
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Et sentralt aspekt i notatet fra Miljøverndepartementet var at vannbruksplanleggingen skulle 
knyttes til regional planlegging, og en anbefalte å trekke inn i arbeidet det en kalte 
"vannplanleggere". Fylkeskommunen ble sett på som en sentral aktør i dette planarbeidet, og 
en anbefalte å bygge opp "vannplanleggerkompetanse" der. Siden mange fylkeskommuner 
ikke hadde slik kompetanse, ble det anbefalt å bruke konsulentfirmaer. Det er interessant å 
merke seg at utspillet om vannbruksplanlegging kommer fra Vannressursavdelingen i 
Miljøverndepartementet, og ikke fra Planavdelingen. Naturlige aktører for dem er m.a.o. ikke 
arealplanleggere men Vann- og avløpsfolk. Forsatt er m.a.o. kompetansen som skal inn på 
feltet knyttet til det vann- og avløpstekniske feltet. 

”Landskapsanalyse av Vansjø” MNLA Per André Hansen 1995. Upublisert 
Formålet med analysen var å gi en faglig forankret og for leseren gjenkjennelig beskrivelse 
og vurdering av området. Det legges også vekt på at metoden skulle være transparent slik at 
andre kan etterprøve vurderingene (Hansen 1995). 
 
Planmaterialet består av en tekstdel samt en rekke temakart. Det er redegjort for følgende 
tema: 1) Terrengform og relieff, 2) Verdifulle naturlandskap, 3) Verdifulle kulturlandskap og 
forminneområder, 4) Urørthet, 5) Landskapskarakter (typer), 6) Opplevelsesverdi. 7) 
Inngrep, 8) Konfliktområder, 9) Verneområder, 10) Ferdselsregler.  
 
Tekstdelen gir en utdyping av metoden og kriterier som ligger bak vurderingene. Metoden er 
hentet fra landskapsarkitektfaget basert på Kevin Lynch (Lynch K 1960) med tilpasninger av 
Johan Elfstrøm (Elfström J 1991). Verneverdiene av den enkelte sonen er i følge Hansen 
vurdert i henhold til en metode utviklet av Bruun i Nordisk Råds Miljørapport 1987 nr. 3. 
(Nordisk ministerråd 1987). Konfliktgraden av eksisterende og sannsynlige inngrep er 
vurdert etter en metode utviklet av Hansen/ Skaarer i forbindelse med kyststamveg Egersund 
– Trondheim. Det fremgår ikke hvilke elementer som er hentet fra de tre sistnevnte 
metodene, og det finnes ingen identifiserbar litteraturhenvisning. Fra Lynch gjenkjennes 
derimot bl.a. områdebegrepet, dvs. at man utskiller ulike områder eller distrikter, dessuten 
bevegelseslinjer og knutepunkter. Det er ikke lagt vekt på å veie de ulike registreringene og 
analysene opp mot hverandre. Resultatet er snarere blitt en kartfesting av hvilke områder som 
samlet sett har størst opplevelsesverdier (kart nr. 4). Dette er vurdert opp mot registrerte 
inngrep for å se hvor de største konfliktområdene er (kart nr. 6). Rapporten må sees på som 
en utdyping og videreføring av arbeidet til Eik & Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969). 
 

"VANSJØPLAN. Plan for balansert bruk og vern av Vansjø og 
Vansjølandskapet." Råde, Rygge, Moss og Våler kommuner med 
Landskapsarkitekt MNLA Per André Hansen som konsulent. Høringsutkast av 
10.08. 1995. Endelig plan datert 1997 

 
Mandatet for dette planarbeidet var:  
 

"Å dokumentere de ulike interesser knyttet til hele Vansjøområdet - avdekke konflikter 
og muligheter - slik at Vansjøplanen gir mulighet for politisk debatt og politiske 
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vedtak om kommunenes overordnede målsetting og strategi for sin del av Vansjø" 
(Hansen 1995, vedtatt 1997) 

 
Allerede i starten av planarbeidet var det enighet om at området ikke skulle utvikles med 
intensiv bruk og utbygging. Hovedmålet var derfor primært å komme fram til hvordan en 
kunne sikre Vansjø som drikkevannskilde og som vannkilde for landbruk og industri. 
Derigjennom mente man at også fiskeressursene og badevannskvaliteten ville sikres bedre, 
samt balansen i hele økosystemet. I tilnytning til hovedmålet ble det også allerede fra starten 
av etablert en rekke delmål som for eksempel: 
 

• Å sikre natur- og kulturverdier, 
• Å legge til rette for naturtilpasset friluftsliv for en stor tilliggende 

befolkningsmengde, 
• Å stimulere næring som kan virke i samspill med nevnte hovedmål og delmål  

 
Med bakgrunn i målene nevnt over ble det utkrystallisert 8 konflikter som skulle håndteres i 
det videre planarbeidet. Ut fra disse konfliktene drøfter planutkastet fire hovedtema; 1) 
Drikkevannskilde og resipient, 2) Vern av natur og kultur, 3) Forvaltning av jord- og 
skogbruksområdene, 4) Friluftsliv og båtbruk. For hvert tema presenteres vi for dagens 
situasjon, de viktigste konfliktene og aktuelle tiltak. Det dreier seg både om informasjon, 
praktiske/ fysiske tiltak, tiltak knyttet til videre arealplanlegging/ arealforvaltning, 
økonomiske virkemidler mm. Sentralt i planen er sikring gjennom plan- og bygningsloven og 
en mest mulig lokal forvaltning.  
 

”Verdier i Vansjø - Hobølvassdraget, Hobøl, Våler, Råde, Rygge og Moss 
kommuner i Østfold" Fylkesmannen i Østfold. 1999. Utgitt av Direktoratet for 
naturforvaltning i samarbeide med Norges vassdrags- og energidirektorat. 
(VVV - rapport 2000 - 15. Trondheim)  

 
Rapporten inngår i den nasjonale satsingen fra Direktoratet for Naturforvaltning og Norges 
vassdrags- og energidirektorat der siktemålet var å beskrive verdier i tilknytning til de 
vernede vassdragene. Ut fra dagens kunnskap skulle de viktigste verdiene innenfor følgende 
områder synliggjøres: Prosesser og former skapt av vann og is, biologisk mangfold, 
landskapsbilde, friluftsliv og kulturminne/miljøer. 
 
Rapporten følger i hovedsak metodeopplegget som er beskrevet i veilederen fra Direktoratet 
for naturforvaltning og Norges vassdrags- og energidirektorat fra 1997 (Direktoratet for 
naturforvaltning and Norges Vassdrags- og energiverk 1997). I rapporten redegjøres det 
grundig for bruken av kriteriene og den måten man har gradert verdiene på. Fra rapporten har 
vi hentet følgende informasjon: 
 

”Verdiklassifisering er utført og fastsatt på grunnlag av skjønn og drøftinger både i 
VVV- møter og gjennom kontakt med spesielle kompetanse – og forvaltningsmiljøer. 
Metodenøkkelen som er anbefalt i veilederen for dette arbeidet er her kun benyttet 
som verktøy for å vurdere ”riktigheten” av den verdiklassifikasjonen som er gjort på 
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grunnlag av et kvalifisert faglig skjønn og ut fra lokal kunnskap. (Fylkesmannen i 
Østfold 1999) 

 
Det er registrert til sammen 44 områder og objekter i Østfolds del av nedbørsfeltet. Fem er 
anslått å være av nasjonal betydning, 17 av regional betydning og 31 av lokal betydning. 
Verdivurderingen er i tråd med veilederen kun foretatt der dokumentasjonen har vært 
tilstrekkelig. Figur 5 viser en kartfestet oversikt over verdsettingen i den delen som omfattes 
av foreliggende studie.  
 
Det som karakteriserer VVV -rapporten for Vansjø er at landskaps- og friluftslivsverdiene 
oftest er presentert samlet. Avgrensingen synes m.a.o. å bygge på en romlig landskapsmessig 
tilnærming tilpasset dette spesielle landskapet. Ut over dette viser analysen også mindre 
enkeltområder som i hovedsak er gitt lokal verdi. Det dreier seg både om 
kulturminner/miljøer, områder for friluftsliv og områder med lokalt verdifulle landskap.  
 
Figur 5 Oversikt over verdier i Vansjø – området. Fra VVV -rapport (Fylkesmannen i Østfold 1999)   

 

 

 

 
 
Materialet i VVV- rapporten skal brukes av de enkelte kommunene langs vassdraget i deres 
oppfølging av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Dette innebærer bl.a. at 
områder som er vurdert å ha nasjonal eller regional interesse skal underlegges en restriktiv 
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forvaltningspraksis. Regionale myndigheter skal her påse at kommunene følger opp dette. 
Materialet er også tenkt som underlag for kommuneplanarbeidet 

Kommuneplan for Moss 1997 – 2009. Moss kommune 1997 
Vansjø er viet svært lite oppmerksomhet i kommuneplanen for Moss 1997-2009 trass i det 
omfattende plan- og utredningsarbeidet som foreligger. I innledningen til planen blir det 
nevnt summarisk at noen av Moss´ fortrinn som regionsenter for næringsliv og bosetting 
ligger i attraktiv natur og beliggenhet beliggenheten mellom Vansjø og Oslofjorden (Moss 
kommune 1997). For å nyttiggjøre seg de fortrinnene Moss har bør en i følge planen i større 
grad utnytte de aktivitetene som Mossemarka, Vansjø, Jeløynaturen og Mossesundet 
inkludert fjorden gir adgang til. En må på den annen side ikke legge til rette for en utvikling 
som gir økt slitasje i naturområdene.  
 
Følgende fremgår av plankartet: 
 

1. Områdene rundt Vansjø er i hovedsak regulert til LNF -områder 
2. Noen arealer er regulert til naturvernformål eventuelt områder med særlige 

naturverninteresser 
3. Arealplanen viser eksisterende friområder og turveier tilknyttet Vansjø 

 
Følgende fremgår i teksten: 
 

1. 100 - metersbeltet for Vansjøvassdraget skal vernes spesielt mot utbyggingstiltak, 
men grensen vises ikke på plankartet. Planen inneholder bestemmelser om hva som er 
tillatt i 100 metersbeltet rundt Vansjø og Mosseelva.  

2. Nullutslipp av kloakk til Vansjø er et mål på vann- og avløpssiden 
 

Kommuneplan Råde Arealdelen 1999 – 2010. Råde kommune 1999 
Kommuneplanen for Råde har et klart fokus på Vansjø, og Vansjøplanen er nevnt i 
oversikten over de planene som har ligget til grunn for planleggingen. Dette fremgår bl.a. i 
hovedmålet for arealplanen der det heter at   
 

”Landskapet, vannveiene og livsmiljøet er Rådes største aktivum ved siden av den 
meget sentrale beliggenheten som kommunen har.” (Råde kommune 1999) 

 
Hovedmål fra Vansjøplanen av 1997 siteres i denne forbindelsen og et av arealplanens 
hovedmål er   
 

”å sikre Vansjø som drikkevannskilde og som vannkilde for landbruk og industri.” 
(Råde kommune 1999) 

 
I planen legges det opp til å videreføre en restriktiv holdning til hyttebygging rundt Vansjø 
samt å innføre byggeforbud i 100-metersbeltet rundt Vansjø. Det vises til Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag, og det er markert en 100-meterssone med byggeforbud 
etter Plan- og bygningslovens § 20-4, 2.ledd.  
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”I disse områdene er hovedmålsettingen å bevare hovedtrekkene i landskapet. 
Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjon langs vannstrengen og i de områder 
som oppfattes som en del av vassdragsnaturen skal unngås. Inngrep som enkeltvis 
eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen skal unngås. 
Leve- områder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store 
verneverdier skal her gis en særlig beskyttelse.” (Råde kommune 1999) 

 
Dette sitatet viser at målsettingen med en restriktiv holdning til utbygging nær Vansjø ikke 
bare er teknisk/funksjonelt begrunnet, men at man også er opptatt av andre verdier som de 
landskapelige samt biologiske verdier. I tillegg til de overordnete målene foreligger det 
forvaltningsmål for landbruksområdene der det heter at en ønsker å bevare og restaurere 
landskapet. 
 
Plankartet viser en detaljert og omfattende stillingtagen til arealene tilknyttet Vansjø:  
 

1. 100- meters - beltet er tydelig markert på plankartet  
2. Jord- og skogbruksområder i LNF - sonen med sterke flerbruksinteresser fremgår av 

kartet og viser at Vansjø er viktig i flerbrukssammenheng.  
3. LNF - områder av klimamessig betydning er vist 
4. Fornminner fremgår av kartet  
5. Særskilte bruk eller vern av vassdrag viser både friluftslivsområder i Vansjø samt 

områder for allment bruk ute i selve vannspeilet. Særskilt bruk eller vern av sjø og 
vassdrag skal skje ut fra friluftsliv, fiskeområde naturområde, småbåthavn og allment 
flerbruk. 

6. Områder som er båndlaget eller vernet etter naturvernloven er vist 
7. Rygge flystasjon med støysoner fremgår inkludert den militære forbudssonen. 
 

Kommuneplan Våler. Høringsutkast 2002 – 2014. Våler kommune 2000 
Verdiene i Vansjø er ikke behandlet på noen systematisk måte i dette planforslaget, og 
overordnete retningslinjer for vassdraget fra tidligere planlegging er ikke nevnt. Kun i 
forbindelse med spredt boligbygging vises det til VVV - rapport 2000-15 (Fylkesmannen i 
Østfold 1999). Denne rapporten skal konsulteres før slike tiltak iverksettes (Våler kommune 
2000).  
 
Arealplanen har imidlertid bestemmelser som berører Vansjø bl.a. forbud mot fradeling i et 
100 - metersbelte rundt vassdraget – der Vansjø er nevnt særskilt. Innenfor dette beltet er det 
også forbud mot bygging samt forbud mot plattinger, flaggstenger og andre installasjoner 
inntil 50 meter fra strandlinjen. Det siste må oppfattes som et forbud mot å privatisere 
strandlinjen, bl.a. rundt Vansjø. Tiltak i 100 metersbeltet skal vurderes påfølgende måte: 
 

1. Etter vannressursloven 
2. Bruksendring til mer intensiv bruk /vesentlig utvidelse 
3. Regler for arealstørrelse på det som kan bygges 
4. Påpeker at noe kan være forbudt etter friluftsloven selv om det ikke er nevnt i PBL. 
5. Forbud mot masseuttak og deponier 
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Plankartet er relativt lite detaljert og tar ikke i særlig grad stilling til arealbruken tilknyttet 
Vansjø. Det nevnte 100-metersbeltet fremgår ikke av plankartet. Arealbrukskategorier som 
berører Vansjø er: Særlig viktige viltområder, viktige viltområder samt fornminneområder. 
Inntrykket er dermed at det som verdsettes høyest er viltinteressene. 

Kommuneplan Rygge 1991- 2002. Rygge kommune 1991 
Vansjø har ikke fått særlig mye plass i denne planen, noe som kanskje kan tilskrives at dette 
er den eldste av kommuneplanene som er med i prosjektet. Planen ble vedtatt før de mest 
omfattende utredningene om Vansjø forelå. Det nevnes i teksten at det skal være et 100 – 
meters byggeforbudsbelte langs Vansjø, men beltet er ikke avmerket på plankartet (Rygge 
kommune 1991). Plankartet viser imidlertid arealbruken tilknyttet Vansjø ganske detaljert, og 
man får på den måten innblikk i de verdiene som er prioritert. Følgende arealbruk er vist: 

1. Rygge flyplass, båndlagt område for forsvaret 
2. LNF- områder: Skogbruksområder med sterke flerbruksinteresser- 

(Skogbruk/friluftsliv) 
3. LNF - områder generelt 
4. Offentlig område- vannverk 
5. LNF - områder med klimainteresser 
6. Friområder som skal båndlegges 
7. Naturvernområder, eks. og slike som skal båndlegges. 

 

Hvilke resultater gir ekspertvurderingene? Sammenligning og 
oppsummering  

Formålene med planene/utredningene 
I forbindelse med den videre drøftingen av planleggingsmetodikk og resultater er det 
nødvendig å ha som bakteppe at formålene med planene vi har undersøkt varierer ganske 
mye. Fra de to undersøkelsesområdene våre har vi oppsummert 6 hovedgrupper av 
planformål:  
 
a) Ikke planer, men objektiv informasjon og fakta 
Noen av de undersøkte dokumentene har hatt et avgrenset siktemål kun konsentrert om å 
presentere friluftslivsverdier innenfor undersøkelsesområdene. Dette er m.a.o. ikke planer, 
men kun registreringer og eventuelt analyser. VVV- rapportene fra både Grimsdalen og 
Vansjø er eksempler på en slik tilnærming, og i disse rapportene er det et uttrykt mål at de 
skal gi såkalt objektiv informasjon og faktaopplysinger (Fylkesmannen i Østfold 1999; 
Fylkesmannen i Oppland 2004).  Brukerrapporten fra Grimsdalen har også det samme målet 
(Fylkesmannen i Oppland 1998). 
 
b) Ikke planer, men kun analyser 
Landskapsanalysen for Vansjø fra 1995 har en del til felles med forannevnte kategori, men 
det sies ikke her at målet er å samle fakta og objektiv informasjon (Hansen 1995). Formålet 
er snarere å gi en faglig beskrivelse av landskapskvalitetene som underlag for videre 
planlegging. Dette er m.a.o. heller ikke en plan, men en analyse.  
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c) Samordne arealbruk der friluftsliv inngår som en av flere verdier 
I denne gruppa finner vi alle kommuneplanene i begge undersøkelsesområdene (Rygge 
kommune 1991; Moss kommune 1997; Råde kommune 1999; Våler kommune 2000; Dovre 
kommune 2001). Prøveprosjektet i vannbruksplanlegging fra Vansjø der flerbruk er 
hovedmålet, har vi også plassert i denne gruppa, selv om friluftslivet har fått lite plass 
(Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980). 
 
d) Planer der forvaltning for friluftsliv, natur- og kulturmiljøvern er sentralt 
Både verneplandokumentene for Grimsdalen og flere av planene for Vansjø inngår her for 
eksempel Eik og Gabrielsens plan fra 1969 (Eik K and Gabrielsen E 1969) og Vansjøplan 
vedtatt i 1997 (Hansen 1995, vedtatt 1997).  
 
e) Pilotprosjekter 
Spesielt i Vansjø har flere av plandokumentene uttalte mål å utvikle landskapsanalyse- 
eventuelt planleggingsmetodikken rettet mot flerbruk eventuelt friluftsliv. Eik og Gabrielsens 
plan fra 1969 (Eik K and Gabrielsen E 1969) er nesten å betrakte som en lærebok i 
landskapsanalysemetodikk for friluftsliv. Vassdragsanalysen for Vansjø – Hobølvassdraget 
1980 ble etablert for å utvikle planleggingsmetodikken i vannbruksplanlegging (Østfold 
fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980).   
 

Registrerings- og analysefasen 
Som et resultat av at planene har hatt ulike formål, er også friluftsliv som registrerings- og 
analyseenhet behandlet på ulike måter i planene. Vi har identifisert tre hovedtilnærminger. Se 
tabell 2; ikke registrerings- og analysetema, eget registrerings- og analysetema, friluftsliv 
som kategori sammen med andre tema. 
 
a) Planer der friluftsliv ikke er et eget registrerings- og analysetema,  
Felles for alle de fem kommuneplanene som er undersøkt(Rygge kommune 1991; Moss 
kommune 1997; Råde kommune 1999; Våler kommune 2000; Dovre kommune 2001),) og 
VAR-seksjonens handlingsprogram for Vansjø (Østfold fylkeskommuneVAR- seksjonen 
Plan og utbyggingsavdelingen and Samarbeidsutvalget for Vansjø - Hobøl-vassdraget 1979) 
er at friluftsliv verken er et registrerings- eller et analysetema. I Handlingsprogrammet er 
friluftslivsinteressene kun oppgitt som et av hovedmålene med planene, men er ellers ikke 
nevnt.  Friluftslivet fremstår dermed som et implisitt tema og som en begrunnelse for å gjøre 
noe med vannkvaliteten i Vansjø. Kommuneplandokumentene viser heller ikke til annet 
bakgrunnsstoff som behandler emnet.  Plankartene og bestemmelser til planene ivaretar 
likevel friluftlivsinteressene.   
 
b) Friluftsliv som eget registrerings- og analysetema  
Friluftsliv er behandlet som eget registrerings- og analysetema i flere av planene/ 
utredningene både i Grimsdalen og Vansjø. Det gjelder begge VVV – rapporter 
(Fylkesmannen i Østfold 1999; Fylkesmannen i Oppland 2004), Eik og Gabrielsens 
Vansjøplan (Eik K and Gabrielsen E 1969), Landskapsanalysen fra 1995 (Hansen 1995) og 
Vansjøplanen vedtatt i 1997 (Hansen 1995, vedtatt 1997). Hovedsiktemålet har vært å 
synliggjøre friluftslivsverdier og eventuelt avdekke konflikter knyttet til slike verdier. 
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Vansjøutredningen fra 1969 (Eik K and Gabrielsen E 1969) inneholder bare skriftlig 
dokumentasjon av verdiene, mens landskapsanalysen som Vansjøplanen bygger på, 
inneholder både skriftlig dokumentasjon og en rekke temakart (Hansen 1995). Begge VVV- 
utredningene beskriver og kartfester friluftslivsverdiene. Grimsdalsrapporten inneholder et 
eget temakart for friluftslivet (Fylkesmannen i Oppland 2004), mens i Vansjø er verdiene vist 
på et samlekart sammen med de andre verdiene i vassdraget (Fylkesmannen i Østfold 1999). 
 

Tabell 2 Friluftsliv som registrerings- og analyseenhet 

Friluftsliv som kategori sammen med andre 
tema 

Planer X1) Ikke reg. - og 
analysetema 

Eget reg. – og 
analysetema 

Frilufts - 
liv og 
reiseliv 

Bruker -
interesser 
og inngrep 

Bruker -
interesser 

Friluftsliv 
og ferdsel 

Kommuneplanene, 
”Forslag til 
handlingsprogram” 
(VAR-seksjonen 
1979) 

 
 
 

     

Begge VVV – 
rapporter, Eik og 
Gabrielsen 1969), 
Landskapsanalysen 
fra 1995 og 
Vansjøplanen av 
1997 

  
 
 

    

Fylkesmannens 
rapportering av 
brukerinteresser 
(Fylkesmannen i 
Oppland 1998) 

      

Verneplanutkastet 
(Fylkesmannen i 
Hedmark og 
Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a) 

   Under -
rubrikk 
friluftsliv - 
reiseliv 

  

Utkastet til 
forvaltningsplan 
(Fylkesmannen i 
Hedmark og 
Fylkesmannen i 
Oppland 2000 b) 

      

Vassdragsanalysen 
for Vansjø – 
Hobølvassdraget 
1980 

      

X1) Av plasshensyn har vi ikke tatt med referansene til planene i tabellen, men de finnes i teksten under 
 
 
c) Frilufstliv som deltema 
Det er også ganske vanlig at friluftslivsverdiene er presentert sammen med andre interesser 
som for eksempel friluftsliv og reiseliv (Fylkesmannen i Oppland 1998), brukerinteresser og 
inngrep (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a), bare som en 
brukerinteresse (Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980) og til slutt i en 
kategori kalt friluftsliv og ferdsel (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 
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2000 b). Registreringene og analysene foreligger bare skriftlig og fremgår ikke av kart. I 
hovedsak er dette planmaterialet relativt enkelt med vekt på stier, løyper og 
overnattingstilbud.  
 

Friluftsliv og prosedyrer for verdsetting 
Verdsettingsprosedyrene varierer mye i planene fra Vansjø og Grimsdalen. Vanligst er det at 
det hverken finnes klare kriterier, eller at man har redegjort for verdsettingsmetodikken. 
Under har vi utdypet hovedtendensene: 
  
a) Planer/utredninger med metodikk for prioriteringene 
Gruppa består i hovedsak av planer/ analyser der friluftslivet med tilgrensende tema 
(landskapsverdier, kulturmiljø og biologiske verdier) har vært hovedformålet (Eik K and 
Gabrielsen E 1969; Hansen 1995; Hansen 1995, vedtatt 1997; Fylkesmannen i Østfold 1999). 
I disse dokumentene blir vi introdusert til den metodikken analysene bygger på for å 
prioritere. Vi får også kjennskap til det teoretiske utgangspunktet bak rapportene.  

 
Bruken av kriterier for å vise hvordan man har kommet fram til de prioriterte områdene er 
tydeligst i Eik og Gabrielsens plan (Eik K and Gabrielsen E 1969) og VVV- analysene fra 
begge områder (Fylkesmannen i Østfold 1999; Fylkesmannen i Oppland 2004). I begge VVV 
– utredninger har man måttet tilpasse de sentralt gitte kriteriene bl.a. ved bruk av skjønn og 
lokalkunnskap, men det er ikke utdypet hva skjønnet går ut på. Et problem med VVV – 
metodikken er dessuten at prosedyrene for de ulike temaene er overlappende, og oppgis å 
være vanskelige i bruk. I Landskapsanalysen (Hansen 1995) og Vansjøplan (Hansen 1995, 
vedtatt 1997) er sammenhengen mellom kriteriene og resultatene ikke tydelig. I noen tilfeller 
er det heller ikke redegjort klart nok hva som er registreringsnivået og hva som er analyse- og 
prioriteringsnivået.  
  
b) Ingen metodikk for prioriteringer  
Dette er den største gruppa der et flertall av de undersøkte planene inngår. Visse ulikheter 
finnes det likevel blant de ”metodeløse” planene:   
 
Verne- og forvaltningsplanmaterialet for Dovre- Rondane er basert på såkalt differensiert 
forvaltning (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; Fylkesmannen i 
Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b). Det foreligger m.a.o. en prioritering og 
inndeling i fire forvaltningskategorier, men ingen klare kriterier for hvordan man har kommet 
fram til hvilke delområder som skal knyttes til de ulike kategoriene. Villreinens behov, 
naturkvalitetene og det urørte synes å ligge som en implisitt verdiprioritering uten at det er 
sagt tydelig. 
 
I de øvrige planene er det eventuelt målene hvis slike finnes, som indikerer hva som skal 
prioriteres. De oppgitte målene sier vanligvis noe om den fremtidige situasjonen av typen: 
Vansjø skal ivaretas som regional vannforsyningskilde og jord -skog- og naturområde, 
vannet skal være klart uten fremtredende lukt og smak, osv. (Østfold fylkeskommune 
Forurensningsseksjonen 1980; Rygge kommune 1991; Moss kommune 1997; Råde 
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kommune 1999; Våler kommune 2000). Problemet med disse planene er at en ikke følger 
opp målene ved å definere kriterier for måloppnåelse.  

 
c) Kriteriene uten hovedfokus på friluftsliv  
Handlingsprogrammet for Vansjø (Østfold fylkeskommuneVAR- seksjonen Plan og 
utbyggingsavdelingen and Samarbeidsutvalget for Vansjø - Hobøl-vassdraget 1979) skiller 
seg en del ut fra de andre planene. Her er man kun opptatt av forurensningssituasjonen, og 
kriteriene for suksess skal måles i for eksempel redusert fosfor, bakterieinnhold og lignende, 
dette trass i at friluftsliv var et av hovedmålene med planarbeidet. 
 

Gir ulike planer samme resultater? 
 
I figurene 6 og 7 har vi samlet prioriteringene i planene for henholdsvis Grimsdalen og  
Vansjø. Vi har valgt å vise områder som er spesielt prioritert i forhold til friluftslivsverdier. 
 
To hovedtilnærminger ser ut til å være vanlige: I) Planer som bygger på sonedeling og II) 
planer der friluftslivsinteressene finnes i prioriterte delområder. 
 
I. Planer som bygger på sonedeling 
Begrepet sonedeling betyr at hele planområdet er inndelt i ulike plan/ forvaltningssoner. 
Avhengig av sonetypen er det utarbeidet retningslinjer eller bestemmelser for hvordan en 
bl.a. skal behandle friluftslivet i det videre arbeidet. Følgende planer er basert på sonedeling 
av arealene i en eller annen form: 
 

• Alle kommuneplanene inneholder ulike former for sonedeling (Rygge kommune 
1991; Moss kommune 1997; Råde kommune 1999; Våler kommune 2000; Dovre 
kommune 2001),  

• verneplandokumentene for Grimsdalen (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen 
i Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) 
Gabrielsen og Eiks plan fra 1969 (Eik K and Gabrielsen E 1969). 
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Figur 6 Vansjø. Oversikt over prioriteringer i de ulike planene/ rapportene 

  
Eik og Gabrielsen 1969. Områdeinndeling  

Forurensningsseksjonen i Østfold fylkeskommune 
1980. Viser hele området som byggefritt naturomr. 
Og områder som er eller bør sikres  

 

 
Hansen 1995.  
 

 

 
Fylkesmannen i Østfold 1999, Nasjonalt, regionalt 
og lokalt viktige område 

 

 
Kommuneplanene for Rygge 1991- 2002, Moss 
1997 – 2009, Råde 1999 – 2010, Våler. 2002 – 2014. 
LNF - områder og enkeltområder for friluftsliv. 

 
 
 



 50

Figur 7 Grimsdalen. Oversikt over prioriteringer i de ulike planene/ rapport  

 
Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland 2000 a og b. Verneplanmaterialet  
 

 
Kommuneplan for Dovre 2001-2011 
 
 

 
Fylkesmannen i Oppland 2004. VVV -rapporten 
 
 
I kommuneplanene er friluftslivsverdiene først og fremst å finne i kategorien LNF 
(Landbruks- natur- og friluftslivsområde) på arealplankartet. Tabell 3 viser at de fem 
kommunene har detaljert LNF- kategorien i forhold til friluftslivsinteressene i ulik grad.  
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 Tabell 3 Friluftsliv i kommuneplanene  

 Friluftsliv løftet fram i LNF -
kategorien 

100 - metersbeltet 

Dovre  Nei Ikke aktuelt 
Moss Nei Ikke vist på plankartet, retningslinjer i teksten 
Råde Ja Fremgår av plankartet. Ingen spesielle retningslinjer 
Våler Nei Ikke vist på plankartet, retningslinjer i teksten 
Rygge Ja Ikke vist på plankartet, retningslinjer i teksten 

 
Råde og Rygge benytter kategorien LNF- områder med flerbruksinteresser for noen av sine 
Vansjøområder (Rygge kommune 1991; Råde kommune 1999). De tre andre kommunene 
Dovre, Moss og Våler, har underdelt LNF -kategorien for eksempel til naturvernformål, 
områder med viltinteresser, områder med kulturmiljøverdier, men ikke friluftsliv (Moss 
kommune 1997; Våler kommune 2000; Dovre kommune 2001).  
 
Sikring av 100-metersbletet langs sjø og vassdrag er lovpålagt og er også en form for 
sonedeling. Alle de fire Vansjøkommunene har på en eller annen måte fulgt opp pålegget. 
Det er bare Råde kommune som har vist 100 – metersbeltet på plankartet, men det sies ikke 
noe om beltet i bestemmelsene. Moss, Våler og Rygge har håndtert dette på motsatt måte. 
100 – metersbeltet vises ikke på plankartet, men teksten inneholder bestemmelser om hva 
som er tillatt/ ikke tillatt.  
 
Verneplandokumentene for Grimsdalen (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) og 
Gabrielsen og Eiks plan fra 1969 (Eik K and Gabrielsen E 1969) har en tilnærming som 
minner mye om logikken i opplegget for kommuneplanenes arealdel. Soneringen i disse 
planene er også rettet mot videre forvaltning, men forskjellen er at forvaltningen er gradert 
etter hvor strengt en skal håndheve regler og hvilke endringer en tillater. Felles for disse to 
plandokumentene er at det ikke er helt klare skiller mellom de ulike kategoriene. Det gjelder 
spesielt i de to strengeste kategoriene.  Se tabell 4.  
 
Tabell 4 Prinsipper for soneplanlegging. Verneplandokumentene Grimsdalen (Fylkesmannen i Hedmark 
and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) og 
Vansjø (Eik K and Gabrielsen E 1969) 

Verneplandokumentene Eik og Gabrielsen (1969) 
Spesiell vernesone. Streng forvaltning m. h. på 
inngrep. Aktiv regulering av ferdsel, endring av 
stitraseér, nedlegging av traseér 

Klasse 1. Areal som bør underlegges meget strenge 
bruksbestemmelser 

Sone uten tilrettelegging eller inngrep. Streng 
forvaltning m. h. på inngrep. Aktiv regulering av 
ferdsel, endring av stitraseér, nedlegging av 
traseer 

Klasse 2. Areal som bør underlegges strenge 
bruksbestemmelser. Dispensasjon kan kun gis i 
spesielle tilfeller 

Brukssone. Bevare naturlig miljø, tiltak som 
fremmer det enkle friluftslivet er tillatt 

Sone med spesiell tilrettelegging. 

Klasse 3. Areal som bør opprettholdes mest mulig i sin 
nåværende tilstand. Dispensasjon i arealbruken kan gis 
etter nærmere vurdering 
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II. Friluftsliv i prioriterte delområder  
I disse planene er friluftslivsverdiene ikke vist på noen heldekkende måte, men i større grad 
innenfor prioriterte delområder eventuelt helt nede på enkeltområdenivå. Innenfor denne 
kategorien er det også ulike innfallsvinkler:  
 

• Inndeling i prioriterte store delområder avgrenset etter naturlige landskapsgrenser/ 
landskapsrom: VVV- utredningen for Vansjø (Fylkesmannen i Østfold 1999), 
Landskapsanalysen for Vansjø (Hansen 1995) og Vansjøplan (Hansen 1995, vedtatt 
1997) 

• Inndeling i større delområder uten naturlige eller romlig avgrensning: VVV – 
utredningen for Grimsdalen (Fylkesmannen i Oppland 2004),  

• Enkeltområder som brukes til ulike friluftslivsaktiviteter. For eksempel 
prøveprosjektet i vannbruksplanlegging fra1980 (Østfold fylkeskommune 
Forurensningsseksjonen 1980) 

 
Sammenligner vi planene fra Vansjø og Grimsdalen synes det å være noen ulikheter mellom 
de to områdene. Stort sett er det enighet blant planleggerne i Vansjø om hva som er viktig for 
friluftslivet. Ulikhetene har sammenheng med detaljeringsgrad og angrepsmåte. Eik og 
Gabrielsens plan (Eik K and Gabrielsen E 1969) har for eksempel tatt stilling til hele 
Vansjøområdet som de betrakter som en sammenhengende arena for friluftslivet. Innenfor 
denne arenaen har de inndelt området i ulike soner avhengig av strenghet i videre planlegging 
og forvaltning. Kommuneplanenes bruk av LNF -kategorien innebærer noe av det samme, 
men er lite spesifikk på friluftsliv bortsett fra noen prioriterte enkeltområder. Disse inngår 
likevel stort sett innenfor de samme områdene som er prioritert i andre planer. Se figur 6 
 
Prioriteringene synes å være noe mer divergerende i Grimsdalen. Områder som er plassert i 
landskapsvernkategorien i forvaltnings- og verneplanene bl.a. på grunn av 
friluftslivsverdiene (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; 
Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b), har ikke fått noen verdi for 
friluftslivet i det hele tatt i VVV -utredningen (Fylkesmannen i Oppland 2000 b). Se figur 7. 
Her har urørthetskriteriene i VVV -metodikken slått ut på en måte som gjør at dalbunnen 
ikke får noen verdi.  
 
Selv der metodikken er lik slik tilfellet er for VVV – metodikken, er denne brukt svært ulikt i 
de to områdene.  
 
Hovedkonklusjonen på denne delen av prosjektet er derfor at ulike eksperter har prioritert 
ulikt, og at en og samme metodikk ikke nødvendigvis gir noen garanti for resultatet. Synet på 
friluftslivet og dets forhold til landskapet synes å være en medvirkende årsak til resultatene er 
blitt såpass ulike. 
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2.3. Verdityper, ekspertsyn kontra og brukersyn  
 
I dette kapittelet går vi noe dypere inn i temaet verdsetting og presenterer både ekspertenes 
og brukernes syn på friluftslivsverdier. Temaet er behandlet i tråd med kapittel 1.2. der vi 
presenterte fire verditypepar: Funksjonelle verdier og egnethet versus opplevelses- og 
symbolverdier, natur versus kultur, nåtidsverdier versus fremtidsverdier og til slutt nasjonale 
versus regionale og lokale verdier. Både planer, dvs. ekspertsynet og brukernes verdier slik 
de fremkom i intervjuer og spørreundersøkelsene er analysert. Avslutningsvis har vi 
oppsummert ulikheter og likheter i henholdsvis ekspert- og brukersynet på friluftslivsverdier.  
Kapittelet refererer seg til hovedspørsmål 1 i foreliggende delprosjekt. 
 

Grimsdalen 

Funksjonelle verdier versus opplevelsesverdier 
Ekspertsynet 
Planene i Grimsdalen benytter følgende verdier med røtter i funksjonell 
verdsettingsmetodikk:  
 
Bruk/ aktiviteter  
Friluftslivsaktiviteter og områder som brukes til friluftsliv er beskrevet i alle de undersøkte 
plandokumentene. Forskjellen på rapportene er omfanget av aktiviteter som inngår og hvor 
snevert områdene er kartfestet.   
 
Det er VVV -rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 2004) som 
presenterer det bredeste spekteret av friluftslivsaktiviteter, og nevner dagsturer, flerdagsturer, 
telting, sykling, jakt og fiske. Aktivitetene er kartmessig presentert samlet på et områdenivå, 
og ikke som enkeltaktiviteter spredt rundt i landskapet.   
 
Rapportene knyttet til verneplanene for nasjonalparkområdet i Rondane (Fylkesmannen i 
Oppland 1998; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) konsentrerer 
seg først og fremst om områder for jakt, fiske og fotturer/ eventuelt ferdsel på ski. Vi får i 
tilknytning til dette en navngitt oversikt over hvilke områder dette er.   
 
Attributter, egnethet, funksjon 
Det er vanlig at planene omtaler denne verditypen. Innfallsvinkelen varierer imidlertid fra 
enkeltattributter til attributter knyttet til et større landskapsperspektiv, og eventuelt 
identifisering av områders egnethet eller funksjon. 
 
Eksempler på enkeltattributter som nevnes er utfartsområder, preparerte skiløyper, merkede 
turstier og overnattingssteder (Fylkesmannen i Oppland 1998; Fylkesmannen i Hedmark and 
Fylkesmannen i Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 
2000 b). VVV -rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 2004) går noe 
lenger og nevner enda flere enkeltattributter som for eksempel fjellcamping, serverings- og 
overnattingssteder inkludert gårdsturisme og spesielle kulturmiljøer.   
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Attributter koblet til et landskapsperspektiv fremtrer på ulike måter. Fylkesmannen i 
Hedmark og Fylkesmannen i Oppland (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a) beskriver for eksempel landskapets betydning for biologisk mangfold og 
kulturminner. Eksempler på slike attributter er landskapsbeskrivelser med vekt på 
terrengformer, geologi, vegetasjon. Områder med spesielt dyreliv nevnes også. 

 
I utkastet til forvaltningsplan for verneområdet i Rondane fremhever fylkesmennene i 
Hedmark og Oppland (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) 
særpreget og vakkert kultur- og naturlandskap med vekt på gammel seterbebyggelse, 
setervoller, vegetasjon og kulturminner. Spesielle attributter er slåttemarker, kulturbeiter og 
utmarksbeiter inkludert områder med biologisk mangfold, særmerkede og dekorative trær 
eventuelt døde trær inngår også her. 

 
VVV -rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 2004) tar utgangspunkt i 
attributter knyttet til landskapsverdier basert på landformene (prosesser og former skapt av is 
og vann), fremtredende landskapselementer, naturtyper, vegetasjon og biologisk mangfold.  

 
Egnethet for friluftsliv er omtalt på to måter i planene; områder som av ulike årsaker er 
uegnet og områder som er egnet. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland (Fylkesmannen i 
Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen 
i Oppland 2000 b) identifiserer områder uegnet for friluftsliv fordi de er i konflikt med 
verneverdiene. Forvaltningsplanen trekker i denne sammenhengen også fram områder som er 
spesielt erosjons- og slitasjeutsatte.  

 
VVV -rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 2004) har konsentrert seg 
om friluftslivsaspektene og fremhever områder som er egnet for dette formålet. Det nevnes 
for eksempel at Grimsdalsvegen har god nærhet til vassdraget og er godt egnet til sykling 
fordi biltrafikken er moderat.  
 
Utkastet til forvaltningsplan (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) 
inntar en slags mellomposisjon: 
 

”…..Rondane nasjonalpark er en av nasjonalparkene som har friluftsliv som delmål. 
Det bør da i utgangspunktet være ønskelig at flest mulig får ta del i slik aktivitet og 
opplevelse og at en legger til rette for så gode naturopplevelser som mulig for den 
enkelte. Dette er ikke uproblematisk i forhold til hensynet til naturmiljøet som er 
overordnet i alle nasjonalparker.”(Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 b) s. 22).  

 
Løsningen på dette problemet er en funksjonell sonedeling etter vernebehov, dvs. områder 
som er uegnet til friluftsliv. Det er dessuten satt av brukssoner.  
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Areal- og avstandsvurderinger 
Areal- og avstandvurderinger er primært utført for å finne fram til såkalte inngrepsfrie 
områder6.  Verneplanen (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a) og 
VVV – rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 2004) inneholder en 
kartfestet oversikt over slike områder gradert etter ulik avstand fra inngrepet, d.v.s. vegen 
gjennom Grimsdalen. Forvaltningsplanen (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 b) benytter samme tilnærming med sikte på å identifisere og ta vare på det 
urørte. 

 
Temaer som ikke eller i liten grad er behandlet 
Beskrivelsene av attributter knyttet til egenskaper i landskapet som geologisk opphav, 
landformer, vegetasjonsfordeling og lignende er i liten grad knyttet til friluftslivsverdiene. 
For biologisk mangfold, naturverdier og kulturlandskapsverdier er dette derimot ganske 
utførlig omtalt. Areal- og avstandsvurderingene er ikke gjennomført med bakgrunn i 
friluftsliv, men ut fra et naturfaglig hensyn til behovet for urørte områder. Begrepet funksjon 
er ikke benyttet i de undersøkte planene 
 
 
Planer fra Grimsdalen som behandler opplevelsesverdier:  
Landskapet som bilde 
Sitatet under hentet fra VVV- rapporten for Grimsevassdraget (Fylkesmannen i Oppland 
2004)er et typisk eksempel på hvordan slike verdier er behandlet: 

  
”…. Vesl -Grimse med Tverrgjelet skjærer seg ned i terrenget og skaper spenning 
og variasjon i de runde formene og i kontrast til den ellers så vide dalbunnen der 
elva renner rolig gjennom landskapet i vide meandere. Landskapet er iøynefallende 
og spennende for kjørende (vår utheving) på Grimsdalsvegen mellom Dovre og 
Folldal.” (Fylkesmannen i Oppland 2004) 

 
Temaer som ikke eller i liten grad er behandlet  
I planene har vi verken kommet over verdsetting knyttet til romlige egenskaper/ ulike 
landskapskarakterer, individuell opplevelse/tolkning eller verdsetting av områder av 
betydning for sosial samhandling og praksis. Identitetsverdier er heller ikke omtalt i planene 
der Grimsdalen inngår. 
 
Kort oppsummert kan vi slå fast at Planene for Grimsdalen i hovedsak er ekspertvurderinger 
der funksjonelle egenskaper ved området har veid mest. Det foreligger en egen brukerrapport 

                                                 
 
6 Inngrepsfrie områder i disse planene er definert som arealer med en viss avstand til ulike former for tyngre 
tekniske inngrep. I VVV -metodikken opererer man med følgende klasser: Villmarksprega områder > 5 km 
unna inngrep, sone 2: 3 – 5 km fra inngrep, sone3: 1 – 3 km fra inngrep. Se for eksempel Fylkesmannen i 
Oppland (2004). "Verdier i Grimsevassdraget, Folldal,og Alvdal kommuner i Hedmark, Dovre og Sel 
kommuner i Oppland". VVV-rapport 2004-2: 63, Direktoratet for naturforvaltning i samarbeide med Norges 
vassdrags- og energidirektorat  
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i forbindelse med planarbeidet for Rondane nasjonalpark der en lokal referansegruppe deltok, 
men også i brukerrapporten er funksjonelle egenskaper og verdier de mest sentrale 
(Fylkesmannen i Oppland 1998). Planmaterialet behandler i liten grad opplevelsesverdier, og 
i den grad temaet er tatt med, betraktes landskapet som bilde basert på ekspertenes 
vurderinger. 
 
  
 
Brukernes syn 
 
Bruk og tilknytning  
I Grimsdalen ble fem ulike bruksområder identifisert med bakgrunn i intervjuene: 1) Gråsida, 
2 Verkenseter, 3) Grimsdalshytta, 4) Meseter, 5) Stakstosetrene. Figur 8 viser 
områdeinndelingen. Tallene angir hvilke delområder respondentene brukte siste år (2003) 
fordelt på henholdsvis lokale og tilreisende brukere (Kleven T 2004).   
 
Grimsdalshytta, område 3, peker seg klart ut som det mest populære bruksområdet både blant 
lokale brukere og blant tilreisende. De lokale brukerne kalt Grimsdalen I, holder seg mer 
innenfor ett av områdene (59 %) enn Grimsdalen II, d.v.s. ”turistbrukerne” (44 %). 
Grimsdalshyttas og delvis også Tollevshaugens popularitet (område 4)ser ut til å ha 
sammenheng med servicetilbudene der. Begge områder er naturlige turmål fordi det er 
servering begge steder, og fordi det er tilrettelagt med mange stier og turmuligheter. 
 
Vi har også spurt brukerne om hvor sterkt de føler seg knyttet til Grimsdalen eller spesielle 
områder i dalen. Spørreundersøkelsen viste at lokalebefolkningen er den gruppa som i størst 
grad oppgir at de bruker ett område. På annen plass kommer bilturistene, og det er 
fotturistene (en dags - eller flerdagsturer) som skårer lavest.  
 
Ulike brukergrupper har sine favorittsteder der de føler særlig sterk tilknytning (Kleven T 
2004). Snaut 40 % av respondentene i Grimsdalen (113 av 283) svarer at det for dem finnes 
slike områder. Lokalbefolkningen oppgir i større grad enn de andre brukergruppene at de 
føler seg knyttet til mer enn ett område, noe som også samsvarer med den bruken de oppgir. 
Fotturistene er på motsatt måte mest knyttet til ett område, primært er det områdene rundt 
Grimsdalshytta og Meseter (Se figur 8, område 3 og 4). 
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Figur 8 Kart over Grimsdalen inkludert områdeinndelingen fra spørreundersøkelsen. Tallene markerer 
hvilke delområder respondentene (lokale brukere/ tilreisende brukere) oppga å ha brukt siste år (2003).   
(Kleven T 2004) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
For å få et bedre bilde av hva som skaper følelsen av tilknyting til området, ble 
respondentene også bedt om å ta standpunkt til et sett påstander, og svarene ble avgitt langs 
en skala fra 1 (”svært uenig”) til 5 (”svært enig”).7  Siden det var en klar samvariasjon 
mellom utsagnene, har vi laget to indekser som uttrykker ulike dimensjoner ved begrepet 

                                                 
 
7 Følgende påstander lå til grunn for svarene: 
”Jeg har gode minner fra området”  
”Å bruke området gir meg mye glede” 
”Dette området kjennes nesten som en del av meg” 
 ”Slekta mi har brukt dette området i lange tider” 
”Jeg har brukt dette området mye sammen med familien” 
”Det er først når du har brukt området i lang tid at du skjønner hvilken verdi det har”  
 ”Dette spesielle området er viktigere for meg enn de fleste andre områder” 

Område Navn 
1 Gråsida 
2 Verkenseter 
3 Grimsdalshytta 
4 Meseter 
5 Stakstosetrene 

95/17

101/22

116/109
95/29 

55/20

Lokal brukere/ tilreisende   

Forklaring til figuren  
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tilhørighet. I den ene dimensjonen inngår verdi knyttet til opplevelse, i den andre verdi 
knyttet til bruk (Kleven T 2004).  
 
Tabell 5 Tilknytning til Grimsdalen på en skala fra 1 (”svært uenig”) til 5 (svært enig) (Kleven T 2004) 

Brukergruppe Opplevelsesverdi Bruksverdi 

Båtfolk i Vansjø (n= 70) 4,35 4,05 
Hyttefolk i Vansjø (n=95/96) 4,41 4,16 
Lokalbefolkning begge områder (n= 109) 4,08 3,83 
Turister Grimsdalen (n= 7/66) 3,81 3,10 
Alle respondenter (n= 361/360) 4,20 3,84 

Tallene for Grimsdalen er skravert med grått. Forskjellene mellom gruppene er signifikante p< ,000 (Annova-
test). 

 
Selv om vi så langt har oppsummert at det er en del ulikheter mellom brukergruppene i 
Grimsdalen, viser tabell 5 at opplevelsesverdi har større betydning enn bruksverdi både for 
fastboende og turister. Lokalbefolkningen vektlegger både opplevelsesverdier og 
bruksverdier høyere enn de som kommer på besøk. I det etterfølgende skal vi se litt mer på 
likheter og ulikheter mellom brukerne når det gjelder bruk/funksjonelle verdier og 
opplevelsesverdier. 
 
Bruk og aktiviteter 
Fra de kvalitative intervjuene fikk vi et klart inntrykk av at Grimsdalen i hovedsak er et 
område for sommerbruk. Dette inntrykket ble bekreftet i den kvantitative undersøkelsen 
(Kleven T 2004). Gjennomsnittlig brukes området nesten dobbelt så mange dager om 
sommeren (9 dager) som om vinteren (5 dager). Hvis vi bare ser på de ”eksterne” brukerne, 
det vil si med unntak av fastboende og hyttefolk, viser det seg at bilturistene i gjennomsnitt 
er der fem dager om sommeren og tre dager om vinteren, mens turister ellers (fotturister) er 
der tre dager om sommeren og en dag om vinteren. 

 
Samlet sett avdekket spørreundersøkelsen at aktivitetene i Grimsdalen er konsentrert om et 
relativt lite antall, i gjennomsnitt 2,3 aktiviteter per respondent (Kleven T 2004).  De med 
lokal tilknytning (fastboende eventuelt hyttefolk) utøver flere aktiviteter enn de tilfeldig 
besøkende turistene på fottur eller i bil.  
 
Tabell 6 viser at for dem som deltok i spørreundersøkelsen inngår et omfattende sett av 
aktiviteter i deres friluftslivsbegrep der alt fra turgåing bilturer, bufedrift og seterdrift hører 
hjemme. Tabellen gir en rangert oversikt over de aktuelle friluftslivsaktivitetene i 
Grimsdalen. Bilturer er rangert på topp og ble utøvd av nesten halvparten av deltagerne i 
spørreundersøkelsen. Som tabellen viser, kommer ulike former for turgåing enten til fots eller 
på ski, på de neste plassene. Slike turer er også langt mer utbredt blant de fastboende enn 
blant turistene. Gjennomsnittlig var turene på 14 km, m.a.o. ganske lange turer. Dagsturene 
utøves i stor grad av fastboende mens besøkende i større grad tar flerdagsturer. Det må tas et 
forbehold når det gjelder den høye andelen som deltar i bilturer og flerdagsturene. Her er det 
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sannsynlig at utvalgsmåten i spørreundersøkelsen har påvirket resultatet der to av utvalgene 
omfattet henholdsvis bilturister og fotturister.  
 
Tabell 6 Oversikt over generelle (G) og spesielle (S) friluftslivsaktiviteter i Grimsdalen i følge 
spørreundersøkelsen fra 2003 Bearbeidet etter (Kleven T 2004) s. 8 

Aktivitet % av respondentene 
som utøvde 
aktiviteten i 2003 

Generell friluftslivsaktivitet 
(G) eller spesiell 
Grimsdalenaktivitet (S) 

Bilturer  49 % S 
Dagsturer til fots 43 % G 
Flerdagsturer 8 30 % S 
Skiturer  24 % S 
Hytteliv9 19 % G 
Fiske  13 % G 
Storviltjakt  12 % G 
Sykkelturer  10 % S 
Annet  9 % S 
Bufedrift  7 % S 
Seterdrift  7 % S 
Camping  5 % S 
Småviltjakt  4 % G 
Bærplukking  3,5 % G 

 
 
Det er større aktivitet knyttet til de spesielle forholdene i Grimsdalen (Bilturer, flerdagsturer, 
skiturer, sykkelturer, bufedrift, seterdrift, camping) enn til de generelle friluftslivsaktiviteter 
(Dagsturer til fots, hytteliv, fiske, storviltjakt, småviltjakt, bærplukking). Det gjelder særlig 
for fotturistene.  Bortsett fra dagsturene, utøver tilreisende så å si ingen av de generelle 
friluftslivsaktivitetene. De deltar imidlertid i noe større grad i spesielle Grimsdalsaktiviteter, 
men også på dette feltet er de fastboende mest aktive. Mange aktiviteter krever ferdigheter, 
kunnskap om muligheter og/ eller eiendomsrett, noe som kan forklare denne forskjellen. Det 
gjelder for eksempel både fiske, jakt, bærplukking og aktiviteter knyttet til stølsdrift som så å 
si bare er forbeholdt de som er fastboende 
 
 
Skiller Grimsdalen seg fra andre områder? Om spesielle landskapskvaliteter i området 
For å få bedre innblikk i hvilken grad respondentene hadde noe forhold til kvalitetene i 
Grimsdalen ble de stilt følgende spørsmål: ”Synes du Grimsdalen har kvaliteter som skiller 
seg fra andre friluftsområder som du kjenner?” Litt over halvparten av respondentene svarte 
”ja” på dette spørsmålet, jevnt fordelt over de tre brukergruppene.  
 
Følgende sitat fra et intervju med en fotturist kan stå som eksempel på hvordan den andre 
halvparten tenker om Grimsdalen (Clemetsen M 2003):  
 

                                                 
 
8 Denne verdien er i særlig grad et resultat av utvalget i spørreundersøkelsen og vil ikke bli omtalt videre 
9 Denne verdien er i særlig grad et resultat av utvalget i spørreundersøkelsen og vil ikke bli omtalt videre 

Generelle 
aktiviteter 

G 

Spesielle 
aktiviteter 

S 
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”Grimsdalen og Rondane peker seg ikke ut i forhold til andre naturområder, men kan 
sammenlignes med Jotunheimen og Hardangervidda.”.  

 
De respondentene som svarte ”Ja” på spørsmålet om området hadde spesielle kvaliteter ble 
bedt om å beskrive disse kvalitetene med egne ord (et åpent svar). Vi har i ettertid 
kategorisert svarene i kategorier som reflekterer hva vi i prosjektsøknaden har antatt kan 
være viktige elementer i folks verdsetting av et rekreasjons- og friluftsområde. 
  
Siden respondentene ofte har gitt en sammensatt vurdering og peker på flere ting, har vi 
tilordnet svaret til et sett av variabler, én for hver av de karakteristikkene som respondentene 
har gitt.  Følgende kategorier ble identifisert10: 1) Landskapet/visuelle forhold, 2) Biofysiske 
forhold, 3) Kulturlandskapet, 4) Identitet, 5) Egnethet for ulike formål, 6) Tilgjengelighet, 7) 
Spesielle objekter, 8) Høsting, jakt og fiske, 9) Trivsel. Se tabell 7.  For flere detaljer om 
kategoriene se (Kleven T 2004). 
 
Tabell 7 Kvaliteter i Grimsdalen basert på kategorisering av brukernes egne beskrivelser bearbeidet 
etter Kleven (Kleven T 2004) 

 
Type kvalitet 

Oppgitt som 
eneste 
forhold 

Oppgitt som 
ett av to 
forhold 

Oppgitt som 
ett av tre 
forhold 

Oppgitt som 
ett av fire 
forhold 

 
Sum 

Landskapet/visuelle 
forhold  

 
26 

 
12 

 
3 

 
1 

 
42 

Kulturlandskapet 19 17 4  40 

Egnethet 20 12 1  33 

Biofysiske forhold 20 6 2 1 29 

Identitet 8 6 4  18 

Tilgjengelighet 8 5   13 

Høsting, jakt og fiske 5 3 2  10 

Spesielle objekter 3 2 2 1 8 

Trivsel - 1   1 

Annet /ikke oppgitt 1    1 

Antall positive svar11 110 64 18 3 195 

Antall negative svar12   112     

Sum antall besvart  222     

Ubesvart/system missing  34/27     

N 283     

                                                 
 
10 I tillegg var det to kategorier for ”Annet” og ”Ikke oppgitt” 
 
11 Antall som har svart at Vansjø har kvaliteter som skiller seg ut fra andre områder 
12 Antall som har svart at Vansjø ikke har kvaliteter som skiller seg ut fra andre områder 
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I gjennomsnitt oppgir litt i underkant av 50 % at Grimsdalen har kvaliteter som skiller seg ut 
fra andre områder.  De som svarer positivt på at Grimsdalen har kvaliteter som skiller seg ut, 
har oppgitt i gjennomsnitt 1,7 (195/110) forhold. De tre kategoriene landskap, kulturlandskap 
og egnethet fanger opp til sammen 59 % av svarene. Det vi har definert/ kategorisert som 
”Trivsel” og ”Spesielle objekter” har meget lav score Se tabell 7.   
 
Vi har sett nærmere på hva de ulike brukergruppene uttaler om hva som er særlige kvaliteter 
ved området. Lokalbefolkningen i Grimsdalen sprer sine kvalitetsvurderinger mest, med en 
viss, men liten, overvekt på forhold som understreker områdets tilgjengelighet for dem (20 
%). For bilistene gjennom området er det landskapsverdiene og kulturlandskapet som skårer 
høyest; til sammen nær halvparten av de som svarer (48 %) peker på dette. Det samme 
gjelder for gruppen turister, som i tillegg også verdsetter områdets egnethet for ulike formål 
høyt (21 %). Under ett er det kvaliteter som uttrykker verdier knyttet til ”landskap og visuelle 
forhold” som skårer høyest, særlig hos gruppen (fot)turister.  
 
 
Områdeegenskaper og egnethet 
 
De som ble intervjuet hadde vanskelig for å skille ulike deler av Grimsdalen fra hverandre 
ved å karakterisere delområder (Clemetsen M 2003). De aller fleste hadde en oppfatning av 
at dette er ett og samme type område, men de kunne skille ut spesielle steder for eksempel 
Grimsdalshytta. Spørreundersøkelsen understøttet det vi fant i intervjuene og viste at bruken i 
stor grad er knyttet til disse spesielle stedene som ikke nødvendigvis har å gjøre med 
karakteristika ved landskapet. 
 
Egnethet ble derimot løftet fram i flere av intervjuene. En kvinnelig fotturist var mest opptatt 
av stien: 

 
”…Stien ned til (Grismdals)hytta var veldig fin og variert. Lenger nord var den 
nesten kjerreveg og litt kjedelig. Stien gikk høyt oppe og hadde lite buskas…” 

 
Den samme fotturisten fremhevet at landskapet skulle være mest mulig funksjonelt for selve 
turhandlingen. For henne var det viktigere enn spesielle opplevelsesaspekter, for eksempel 
kulturminner: 
 

”...Vi vet lite om kulturminner. Det er ikke hovedtingen for oss. Vi skal gå fra hytte til 
hytte og nå de målene vi har satt oss. Vi har ikke stoppa opp og granska ting. Barn og 
pensjonister går kortere turer hvor kulturminnene blir viktigere for opplevelsen. Å gå 
langs et vann med mye buskas er negativt, vi vil heller gå høyere opp hvor det er 
lettere å gå, og prioriterer det framfor kulturminnene.” 

 
En barnefamilie på fottur hadde følgende karakteristikk:  

 
”Grimsdalen er fin for barnefamilier. Jotunheimen er mer for voksne, lite 
barnevennlig”. 
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Faren til de tre barna har et egnethetsperspektiv på Grimsdalsnaturen. Et slikt perspektiv er 
han ikke alene om. Flere tilreisende synes å ha valgt Grimsdalen ut fra klare 
egnethetsbetraktninger, ofte knyttet til egen livs - og bosituasjon. En bilturist var opptatt av 
nærhet og variasjon og karakteriserer for eksempel Grimsdalen som 

  
”Passe variert og lett tilgjengelig fra bosted” 

 
De kvalitative intervjuene tyder på at flere av brukerne har et slags nærområdeperspektiv på 
hvilke områder som blir foretrukket. Det handler om turområdene rundt hytta, nær hjemmet 
på Dombås eller nær campingvogna på fjellcampen. Bøndene oppgir egen støl som det 
viktigste området og aktiviteter knyttet til stølsdriften som de viktigste 
friluftslivsaktivitetene, for eksempel knyttet til dyrehold, melkekyr og arbeid i forbindelse 
med vedlikehold.  
 
 
Oppsummering av bruk og funksjonelle verdier i Grimsdalen 
 
Generelle trekk: 

• Litt i underkant av 50 % oppgir at Grimsdalen har landskapskvaliteter som skiller 
dette området fra andre friluftslivsområder.  Uttalte egenskapene/ attributtene som 
brukerne nevner og som gjør at Grimsdalen skiller seg ut er forhold knyttet til 
landskapet og de romlig visuelle kvalitetene, kulturlandskapet og egnethet.  

• For alle brukergrupper veier opplevelsesverdi mer enn bruksverdi når det gjelder 
tilknytning til området  

• Grimsdalen blir oppfattet som ett bruksområde og brukerne hadde vanskelig for å 
identifisere ulike delområder fra hverandre. Det finnes heller ikke ett delområde som 
alle brukergrupper samlet sett er mest tilknyttet.  

• Grimsdalen er primært et område for sommerbruk 
• Hver respondent utøver i gjennomsnitt 2,3 aktiviteter, og det er større aktivitet knyttet 

til de spesielle Grimsdalsaktivitetene 
• Bilturer er den viktigste enkeltaktiviteten, men området er også mye brukt til 

dagsturer. Her påvirker utvalget av informanter høyst sannsynlig resultatet. 
• Området brukes både til dags - og flerdagsturer, og i gjennomsnitt er turene på 14 km.  
• Vi har også identifisert et nærområdeperspektiv på bruken av Grimsdalen knyttet til 

nærområdet rundt bolig, ved campingvogna, nær stølen, nær hytta osv.  
• De mest brukte områdene fant vi i tilknytning til store stikryss og serveringstilbud  
• Brukerne er opptatt av funksjonelle forhold som at det finnes stier, skilting, 

informasjon osv 
 

 
Forskjeller mellom ulike brukergrupper i Grimsdalen:  
 
Lokale brukere:  

• Utøver flest aktiviteter både generelle friluftslivsaktiviteter og spesielle 
Grimsdalsaktiviteter 
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• Oppgir i større grad enn tilreisende at de bruker ett område, og har et 
nærområdeperspektiv på bruken. Bruk kan for eksempel også være knyttet til 
praktisk arbeid og handlinger i landskapet. 

• Tar i hovedsak dagsturer 
• Er den gruppa som føler sterkest tilknytning til området som helhet og til 

delområder.  
• Både opplevelsesverdi og bruksverdi er rangert høyest for lokalbefolkningen 

som bakgrunn for den tilknytningen de har til området 
• Legger mer vekt på områdets egnethet enn de andre brukergruppene 

 
 

Tilreisende brukere: 
• Utøver færre aktiviteter, og så å si bare typiske Grimsdalsaktiviteter 
• Grimsdalen er valgt som ett av flere mulige turområder 
• Tar i hovedsak flerdagsturer, men her påvirker utvalget resultatet. 
• Funksjonelle forhold og områdets egnethet for turgåing veier tungt 
• Føler mindre tilknytning til området som helhet og til delområder enn de 

fastboende. Her er det en liten forskjell mellom bilturistene som kommer på 
annen plass når det gjelder tilknytning til området og fotturistene som ligger 
på sisteplass 

• Legger mer vekt på landskapsverdier og verdier knyttet til kulturlandskapet 
enn de fastboende. 

 
 
 
Opplevelsesverdier 
For å få et bedre innblikk i hva som var viktig for opplevelsen, presenterte vi en liste i 
spørreundersøkelsen over antatte friluftslivsverdier i området. Deltagerne ble bedt om å 
rangere verdiene langs en skala fra 1 (”ikke viktig”) til 5 (”svært viktig”). I Grimsdalen 
oppga vi følgende verdier: Setergrendene, DNT - rutene, Minner fra barndommen, Mulighet 
for bil, Jaktmuligheter, Botanikken, Reinsgravene, Vissheten om gammel bruk, 
Følelsesmessig tilknytning, Fotturmulighetene, Naturopplevelse, Uberørte områder, 
Overnatting og servering, Fjellcampene, Næringmessig bruk, Grimsdalshytta, Landskapet og 
Følelse av tradisjon.  
 
Det er som tabell 8 viser naturopplevelse, landskapet og fotturmulighetene som er rangert 
høyest i Grimsdalen med skår over 4 (Kleven T 2004).  Minst verdsatt er næringmessig bruk, 
minner fra barndommen, jaktmuligheter, følelsesmessig tilknytning og fjellcampene alle med 
skår under 3. 
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Tabell 8 Rangering av opplevelsesverdier i Grimsdalen langs en skala fra 1 (”ikke viktig”) til 5 (”svært 
viktig”) Tabellen er bearbeidet etter Kleven (Kleven T 2004). 

Kvaliteter  Gj.snitt  Standardavvik 

Naturopplevelse 4,39 ,90
Landskapet 4,32 ,90
Fotturmulighetene 4,07 1,06
Uberørte områder 3,96 1,18

Setergrendene 3,67 1,23
Grimsdalshytta 3,47 1,32
DNT -rutene 3,45 1,36
Følelse av tradisjon 3,41 1,42
Vissheten om gammel bruk 3,39 1,23
Mulighet for bil 3,20 1,36
Overnatting og servering 3,11 1,33
Botanikken 3,08 1,32
Reinsgravene 3,08 1,23
Følelsesmessig tilknytning 2,97 1,49
Næringmessig bruk 2,68 1,47
Minner fra barndommen 2,48 1,66
Jaktmuligheter 2,37 1,69
Fjellcampene 2,10 1,18

Verdier med høy skår(> 3,00) er markert med uthevet normal skrift og lav skår (<2,00) er uthevet med kursiv skrift 
 
 
 
Ved hjelp av en eksplorerende faktoranalyse er svarene gruppert i følgende fire variabler med 
klart forskjellige analytiske dimensjoner (Kleven T 2004): 
 

- Faktor 1 (”Tradisjon”) fanger opp verdier som i meget stor grad kjennetegnes av 
tradisjoner og gammel bruk av området for eksempel setergrendene, reinsgravene 
og lignende 

- Faktor 2 (”Naturopplevelse”) dekker variabler som i stor grad uttrykker 
naturopplevelse 

- Faktor 3 (”Aktivitetsturisme”) knytter seg klart til forhold som angår en turist. I 
Grimsdalen er dette en typisk DNT - fotturist 

- Faktor 4 (”Utnyttelse”) har klar tilknyting til forhold som har å gjøre med 
utnyttelse (næringsmessig) av området.  

  
Tabell 9 gir en oversikt over de fire dimensjonene og hvordan de verdsettes av 
brukergruppene i Grimsdalen. For de tre variablene tradisjon, aktivitetsturisme og 
næringsbruk er det signifikante forskjeller mellom respondentgruppene, mens dette har vi 
ikke funnet for naturopplevelse.  
 
De ulike gruppene skiller seg ikke signifikant fra hverandre, men turister (både en dags - og 
flerdagsturister) rangerer i større grad enn de øvrige gruppene naturopplevelse høyere enn de 
andre faktorene (tradisjon, aktivitetsturisme og næringsmessig utnyttelse (Kleven T 2004).  
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Tabell 9 Grimsdalen. Brukergruppenes rangering av opplevelsesverdier. Tallene i parentes viser 
gjennomsnittskår 1 (”ikke viktig”) til 5 (”svært viktig”). (Bearbeidet etter Kleven 2004 s. 18) 

 1. Naturopplevelse  
 
Uberørte områder, 
naturopplevelse, 
landskapet, 
fotturmuligheter  
 

2. Tradisjon  
*** 
Vissheten om gammel 
bruk, setergrendene, 
følelse av tradisjon, 
reinsgravene, 
næringsmessig bruk, 
følelsesmessig 
tilknytning, minner fra 
barndommen, 
botanikken  

3. Aktivitetsturisme 
*** 
Overnatting og 
servering, 
Grimsdalshytta, 
DNT-rutene, 
(Fjellcampene) 
 

4. Næringsbruk 
*** 
Muligheter for bil, 
fjellcampene, 
jaktmuligheter  

Dagsturister 1 (4,08) 3 (2,86) 2 (3,22) 4 (2,41) 
Flerdagsturister 1 (4,15) 3 (2,78) 2 (3,76) 4 (1,79) 
Bilturister 1 (3,90) 2 (3,07) 3 (2,87) 4 (2,64) 
Lokalbefolkningen 1 (3,89) 2 (3,49) 4 (2,73) 3 (3,24) 
Signifikante forskjeller mellom brukergruppene: *** 
Rangering av opplevelsesverdiene: 
 

 
1 2 3 4 

 
 
Det er naturverdiene (landskapet, uberørte områder, naturopplevelsen og turmulighetene) 
som tillegges størst verdi. Her er alle brukergrupper enige. Aktivitetsturisme er den 
dimensjonen der det er størst sprik mellom brukergruppene. Dags - og flerdagsturistene 
rangerer aktivitetsturisme på annen plass, bilturistene har den på tredje plass og 
lokalbefolkningen rangerer aktivitetsdimensjonen lavest. Se tabell 9.  
 
Bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning slår også ut i noen tilfeller: 

• Tradisjonsverdiene øker med økende alder,  
• naturopplevelse øker med økende utdanningslengde,  
• oppslutning om næringsbruk øker blant de med kortere utdanning, 
• kvinner skårer høyere enn menn på naturvernverdier og aktivitetsturisme. 

 
Under har vi oppsummert de ulike brukergruppenes syn på opplevelsesverdier basert på 
spørreundersøkelsen (Se tabell 9) og intervjuene i Grimsdalen (Clemetsen M 2003): 
 
Tilreisende, en dags – fler dags - og bilturister:  
Tabell 9 viser at tilreisende fler dags - og dagsturister oppgir naturopplevelse som den 
viktigste opplevelsesdimensjonen ved Grimsdalen. Flere av intervjuene understreker 
betydning av natur, og denne gruppa besøkere oppfatter ikke nødvendigvis at Grimsdalen er 
et kulturlandskap.  En kvinnelig fotturist (Clemetsen M 2003) uttalte for eksempel at hun 

 
”…ønsker mest mulig uberørt natur. Dalen virker fredlig og rolig…..hele området er 
et naturområde, lett tilgjengelig…en idyll” 

 
Landskapsopplevelsen beskrives ofte i generelle termer på følgende måte:  

 
”variert landskap”, ”god oversikt”, ”utsyn”, ”idyllisk”, ”en naturidyll”, ”Lett å 
orientere seg”, ”fint for nybegynnere” osv.  
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Tabell 9 viser at det er en viss forskjell mellom bilturistene og de andre turistene i synet på 
tradisjonsverdiene. Bilturistene er enige med lokalbefolkningen og har tradisjonsverdien på 
2. plass, noe som kanskje skyldes at mange av bilturistene kommer fra nærområdet. En dags - 
og flerdagturistene rangerte tradisjonsdimensjonen på tredje plass. Intervjuene tyder også på 
at denne gruppa ikke er så opptatt av områdets spesielle identitet, og de hadde som vist foran, 
i liten grad greie på tradisjoner og kulturminner i området. Flere av dem etterlyste mer 
informasjon om kulturminnene. 
 
Manglende kunnskap om kulturmiljøer og tradisjonsverdier innebærer ikke nødvendigvis at 
besøkende ikke gleder seg over slike verdier: 

 
”Aktiviteten i dalen er viktig” kommenterer en av fotturistene (Clemetsen M 2003). 
”Her møter du folk med unger. Det er viktig å oppleve ting, aktiviteter, dyr på beite, 
små ting som for eksempel kvernhjul. Ungene hadde vel knapt sett et kvernhjul før. 
Det er et vennlig landskap – noe som skjer.” Han fortsetter videre: 

 
Jeg er ikke så flink til å se etter kulturminner – har ikke tenkt så mye på det… men 
setrene er viktige, jeg har ikke tenkt over dem som kulturmiljø.” 

 
Sitatet over kan tolkes dit hen at det ikke er kulturmiljøene i seg selv som er viktige for denne 
fotturistens opplevelse, men snarere aktivitetene som springer ut av kulturmiljøer eller 
kulturlandskap.   
 
Opplevelsen synes å være individuell og knyttet til turhandlingen og det å bevege seg i 
landskapet. Det inntrykket vi fikk fra intervjuene ser derfor ut til å stemme med 
spørreundersøkelsen. Men den sosiale dimensjonen har også betydning og flere av de 
tilreisende informantene understreker at dette er et familievennlig landskap. Det innbyr til 
sosial samhandling på familiens premisser, spesielt for barnefamilier. 

 
Flere dags - og dagsturister har rangert dimensjonen aktivitetsturisme på annen plass etter 
naturopplevelse. Se Tabell 9.  Her er det nok en gang en forskjell mellom bilturistene og de 
andre tilreisende; bilturistene er i langt mindre grad opptatt av aktivitetsdimensjonen.  
 
I spørreundersøkelsen rangerte både bilturister og fotturister næringsmessig bruk lavest. 
Flerdagturistene, d.v.s. fotturistene, hadde denne verdien på desidert sisteplass.   
 
Av intervjuene fikk vi et inntrykk av at landskapet oppleves som et bilde eller en slags 
kulisse for den individuelle turopplevelsen for noen av disse informantene. Området er som 
nevnt før et av flere som de kan velge for å oppnå en slik opplevelse. 
 

 
Lokale brukere: 
Tabell 9 viser at lokalbefolkningen rangerer naturdimensjonen høyest i likhet med de andre 
brukerne, men utover dette er det få likheter. Tradisjon kommer på andre plass for denne 
gruppa, med næringsmessig bruk på tredje plass og aktivitetsturisme til slutt.  
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Basert på de kvalitative intervjuene fant vi at de lokale brukerne heller ikke er noen ensartet 
gruppe. Sitatene under eksemplifiserer denne ulikheten: 
 
I følge en bonde fra Dovre (Clemetsen M 2003): 

”Grimsdalen er viktig som en del av egen identitet, hører mer til Rondane enn til 
Dovrefjell.”  

 
Mens en fastboende kvinne fra Dovre mener at Grimsdalen er et av flere områder (Clemetsen 
M 2003): 

 
” Grimsdalen er ikke mer viktig enn andre områder i distriktet (Snøhetta, Dovrefjell 
og sørover).” Hun bruker selv Vestsida på grunn av tilknytningen til støler og utmark 
der hun bor.  

 
En hytteeier fra Dovre (Clemetsen M 2003) på dagstur i Grimsdalen syntes de mest 
verdifulle områdene er  
 

”…der en er mest kjent sjølv og har gått i alle år. Det er vel her (ved Bjørngardseter) 
og likeeins Tolleivshaugen.”   

 
Denne informanten gir uttrykk for et individuelt og personlig forhold til ganske spesifikke 
steder knyttet til mange års bruk.  

 
Flere av de lokale informantene oppga også områdets sosiale betydning gjennom bruk 
sammen med familie og venner. Kvinnen fra Dovre kjører for eksempel til Grimsa med barna 
der hun fisker med familien.  

 
Tradisjonsdimensjonen ble høyt verdsatt av de lokale brukerne, og både i intervjuene og i 
spørreundersøkelsen fremkom det at stølsdriften og aktiviteter som den genererer er en del av 
det som blir definert som friluftsliv. Utsagn fra lokalbefolkningen viste også at de har god 
greie på lokalhistorien og tradisjonene knyttet til landskapet gjennom jakt og fangst: 

 
”Kulturminnene er viktige fordi de forteller om bruk og levemåte i Grimsdalen” 
Denne bonden ville ha tatt med gjester overalt i Grimsdalen og han ville ha fortalt 
dem om ”…kulturminnene, fangstanlegg, dyregraver, gruva….” (Clemetsen M 2003) 

 
Landskapsopplevelsen synes å være knyttet til egen praksis og de daglige gjøremålene i 
forbindelse med stølsdriften. Her spiller historien også en viktig rolle. En bonde med seter i 
dalen nevner at det mest verdifulle for ham er høstingsbruken av fjellet, jakt, fiske og setring. 
Det kan være slike forhold som gjør at de lokale brukerne rangerer næringsmessig 
bruksdimensjonene høyere enn de andre gruppene. Opplevelsene representerer både 
personlige identitetsverdier der egen praksis er knyttet til slektstradisjoner og slektas bruk av 
landskapet inngår. Samtidig inngår dette også i en kollektive lokal identitet med røtter i 
gamle driftsformer og høstingstradisjoner.  Opplevelsen kan her i begge tilfeller vanskelig 
skilles fra aktiviteten.  
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Natur versus kulturlandskap. Eksperter versus brukere 
 
Ekspertsynet 
Plandokumentene fra Grimsdalen har ikke noe enten/ eller forhold der naturmiljøverdier 
verdsettes høyere enn kulturmiljøverdier (Vorkinn M 2003). Utkastet til forvaltningsplan for 
Rondaneområdet (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) kan stå 
som eksempel på denne todelte innfallsvinkelen der både kulturmiljøverdiene og 
naturmiljøverdiene knyttet til store sammenhengende naturområder verdsettes høyt. 
Hovedsiktemålet med vernet listes opp slik:  
 
1.  Å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskapet med 

seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av 
landskapets egenart. 

2.  Å ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, som leveområde for en del 
av den siste gjenværende bestand av Nord-Europas ville fjellrein, og et rikt dyre- og 
planteliv. 

3.  Å sikre viktige og mye brukte trekkområder for villrein. 
4.  Å ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.(Fylkesmannen i Hedmark 

and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) 
 
For kulturmiljøverdienes del er det likevel ikke hvilke som helst type kulturmiljø man 
verdsetter. Sitatet under viser implisitt at moderne inngrep, les kulturmiljø, ikke er bra, men 
eldre tiders inngrep som for eksempel fangstanlegg og stølsområder er helt ok.  
 

“Kulturminnene i Grimsdalen ligger i et kultur- og naturlandskap som er lite påvirket 
av større moderne inngrep, og villreinen og elgen finnes i dag i de samme områder 
som fangstanleggene. Disse kulturminnene kan derfor oppleves i sitt opprinnelige 
miljø. Også når det gjelder setrene har samspillet mellom natur- og kulturlandskap 
stor opplevelsesverdi”.  (Fylkesmannen i Oppland 2004) 

 
I andre plandokumenter får vi vite at Grimsdalen er av stor interesse på grunn av  
 

 ”den store mengden av kulturminner, og på grunn av variasjonsbredden…” 
(Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a). 

 
Kulturmiljøet er derfor som nevnt en vesentlig del av vernet. Naturmiljøets verdi ligger 
særlig i at vi her finner store sammenhengende inngrepsfrie områder. 
   
Trass i det noe restriktive synet på hva som skal tillates i området, kommer noen av planene 
inn på at det er behov for en viss form av ”inngrep”. Tilrettelegging for friluftslivet nevnes 
både i rapporten om brukerinteresser (Fylkesmannen i Oppland 1998) og i utkastene til 
Verne- og forvaltningsplan (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; 
Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b). Veiledning og informasjon 
listes opp her som en av de viktige forvaltningsoppgavene. De fleste av tiltakene er rettet mot 
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å skape forståelse for vernet og hindre negative effekter på naturgrunnlaget. Bare to av 
tiltakene er rettet mot å øke opplevelsen for friluftslivsutøverne.  
 
 
Brukernes syn 
 
Vi har allerede vist at det er naturverdiene som betyr mest for alle brukergrupper i 
Grimsdalen, og vi har dessuten konstatert at det råder større usikkerhet om hvilken betydning 
kulturmiljøene har for friluftslivsopplevelsen. Se Tabell 8 og 9. For å trenge dypere inn i 
spørsmålet om brukernes syn på kultur- og naturmiljøverdier, spurte vi dem om hvilke 
holdninger de har til bruk av Grimsdalen i framtida. Svarkategoriene fokuserte på ulike 
grader av opparbeiding og inngrep, og vi ba om synspunkter på en skala fra 1 (”Passer svært 
dårlig”) til 5 (”Passer svært bra”). Se Tabell 10.  
 
Tabell 10 Oppsummering av hvilke inngrep/tiltak informantene synes passer i Grimsdalen rangert etter 
en skala fra 1 (”Passer svært dårlig”) til 5 (”Passer svært bra”). Bearbeidet etter (Kleven T 2004). 

Tiltak Gjennomsnitt Standardavvik 
Beiting mot gjengroing 4,24 ,78 
Restaurering av kulturminner 4,18 ,67 
Informasjonsskilt o. l. 3,93 ,86 
Turistutleie av seterhus  3,93 ,73 
Opprettelse av nasjonalpark/landskapsvernområde 3,60 1,00 
Opparbeiding av stier 3,29 ,98 
Vedhogst 3,27 1,10 
Tilrettelagte badeplasser  3,10 1,22 
Bygging av enkelthytter noen steder 2,53 1,06 
Campingplass 2,18 1,03 
Aktivitetsturisme 3,06 1,00 
Begrenset nydyrking  2,68 1,02 
Asfaltering av veien gjennom Grimsdalen 2,13 1,18 
Bygging av hotell 2,13 1,18 
Hyttefelt 1,86 ,94 
Moderne skogsdrift  1,77 ,88 

Verdier med høy skår(> 3,00) er markert med uthevet normal skrift og lav skår (<2,00) er uthevet med kursiv skrift 
 
 
Som det fremgår av tabell 10 er det den varsomme tilretteleggingen med vekt på eksisterende 
driftsformer som får mest positiv respons. På topp finner vi beiting mot gjengroing og på 
annen plass restaurering av kulturminner. Selv om brukerne i utgangspunktet verdsetter 
naturverdiene høyest og til og med anser at Grimsdalen er et naturlandskap, viser dette at 
kulturmiljøverdier også betyr mye for dem. De ønsker seg dessuten tiltak som kan gjøre det 
lettere å besøke området og som kan bidra til bedre tilgjengelighet som for eksempel skilting, 
enkle overnattingsmuligheter, bedre stier, badeplasser osv. Verken hyttefelt, moderne 
skogsdrift eller bygging av hotell anses å passe bra. I valget mellom kultur- og naturverdier 
ser det ut til at brukerne som samlet gruppe er enige med planleggerne. Det er viktig å hegne 
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om både natur- og kulturverdier. Kulturverdiene skal knyttes til gamle driftsformer, og nye 
og mer moderne inngrep er ikke ønskelig, selv ikke asfalt på vegen. 
 
I likhet med spørsmålsbatteriet om områdenes verdi som friluftsområde har vi kjørt en 
faktoranalyse på de variablene som uttrykker synspunkter på fremtidig bruk. For Grimsdalen 
gir tre faktorer Egenverdi > 1, som forklarer ca. 50 % av variasjonen i materialet (Kleven T 
2004)  
 
Faktor 1, som samlet kan sies å reflektere utbygging og næringsutvikling, er den som 
forklarer mest av variasjonen (26 %) i svarene fra Grimsdalen. Denne omfatter tiltak som 
hyttebygging, campingplass/hotell, aktivitetsturisme og asfaltering av veien gjennom dalen.  
 
Faktor 2 samler tiltak som kan sies å uttrykke verdier knyttet til kulturminnevern: seterutleie, 
dyr på beite, restaurering av kulturminner og informasjon om natur og kultur.  
 
Faktor 3 er ikke fullt så entydig, men kan vel sies å samle holdninger knyttet til naturvern 
(motstand mot vedhogst, opprettelse av nasjonalpark og opparbeiding/merking av stier).  
 
Respondentene i Grimsdalen under ett er klart negative til utbyggings- og næringstiltak, med 
en verdi som ligger nær ”passer dårlig” på den angitte skalaen, i motsetning til tiltak i 
kulturlandskapet, som ”passer godt”. Oppslutningen om nasjonalpark, opparbeiding av stier 
og motstand mot vedhogst havner i posisjonen ”nøytral”. Det er (signifikante) forskjeller i 
svarene fra de forskjellige brukergruppene. Skillet går mellom den typiske turistgruppa (en 
dags - og flerdagsturister) og lokalbefolkningen. Turistene stiller seg mer negative enn 
lokalbefolkningen til utbyggings- og næringsmessige tiltak, noe mindre positive til 
kulturminnetiltak og mer positive til de tiltakene vi gitt merkelappen ”naturvern”. 
Naturvernverdiene har klart større oppslutning blant kvinner enn blant menn, noe som også, 
men i mindre grad, gjelder for det som er kalt kulturminnetiltak. 
 
Fra de kvalitative intervjuene så vi at det var en viss forskjell blant brukergruppene i synet på 
natur- versus kulturmiljøverdier. I spørreundersøkelsen ble forskjellene bekreftet, og vi fant 
signifikante ulikheter i oppfatning mellom lokalbefolkningen og den typiske turistgruppa (en 
dags - og flerdagsturister). Materiale fra intervjuene og spørreundersøkelsen er oppsummert 
under for å belyse dette. 
 
Turistene stiller seg mer negative enn lokalbefolkningen til utbyggings- og næringsmessige 
tiltak, noe mindre positive til kulturminnetiltak og mer positive til de tiltakene vi har gitt 
merkelappen ”naturvern” (eks. motstand mot vedhogst, opprettelse av nasjonalpark og 
opparbeiding/merking av stier mm). Intervjuene ga et mer sammensatt bilde av dette. Som vi 
har vært inne på før, oppfattet for eksempel ikke alle at Grimsdalens seterlandskapet er et 
kulturprodukt:  

 
”Jeg ønsker å bevare Grimsdalen så naturlig som mulig, seterdrifta hører med i 
dette” og videre ønsker denne respondenten ”det tradisjonelle, det som er naturlig. 
Seterdrift er bra om man kan beholde det så naturlig som mulig…” (Clemetsen M 
2003) Familiefar på fottur) 
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Oppfatningen av Grimsdalen som naturområde er imidlertid ikke entydig. En mannlig 
fotturist på tur med tre barn påpekte nettopp betydningen av variasjonen i landskapet 
inkludert innslag av det han kalte levende seterliv (Clemetsen M 2003):  

 
”Områder med levende seterliv er bra… Det er en fin blanding av fjell og daler med 
variasjon for familier på tur. Det er litt snillere landskap her med bedre og flatere 
vidder, og det er fint med løvskog og annen vegetasjon. Det er flott med frodige 
daler.” 

  
Andre er svært opptatt av kulturmiljøene, men de behøver mer informasjon for å få full glede 
av dem (Clemetsen M 2003):  
  

” Kulturminnene er viktige og spennende for opplevelsen” får vi vite av en familiefar 
på tur med barna sine. Han er blitt fortalt om bosetting i dalen på 600-tallet med 
Pundarvangen som sentralt møtested, og han fortsetter på følgende måte:  

 
”Det er artig å lese om vikinggraver. Kulturminnene bør være merket og 
tilgjengelige. Det gjør turopplevelsen større for barna”.  

 
En annen fotturist på langtur uttalte følgende (Clemetsen M 2003): 

  
”Vi leser litt om dyregraver, reinsgraver, fortidsminner, bålplasser og sånn. Vi har 
ikke sett noe til det, og hadde regnet med at det var avmerka. Skikkelig… å lese om 
kulturminnene i litteraturen, men det må være avmerka på en måte så en kan se det 
tydeligere…” 

 
Camper i bobil langs på fjellcampen ved Grimsa sa det slik (Clemetsen M 2003):  
 

”Det er verdifullt at seterdriften er i gang. Spennende å vise fram husdyr” 
 

Og videre: ”… derfor er beiting så viktig. Beiting er det alt for lite av - det gror 
igjen.”  

 
Denne intervjupersonen var ikke bare opptatt av dyrelivet i landskapet, men like mye av 
sammenhengen mellom husdyrholdet og kulturminnene. Han uttrykte spesifikt at han 
interesserte seg mest for nyere kulturminner og særlig seterdriften. Han mente at slike 
kulturmiljøer gir bedre forståelse for bruken av området i dag, og han bekymret seg for 
hvilke landskapsendringer endring i seterdriften og husdyrholdet kunne føre til.  

 
Fotturistene ser ellers ut til å være den gruppa som er mest sårbar for inngrep og endringer. 
De liker ikke for eksempel ikke trafikken på vegen, men ser likevel nytten av den. 
Campingvogner forstyrrer friluftslivsopplevelsen, men de synes likevel det er viktig at folk 
får oppleve fjellet, osv. (Clemetsen M 2003): 
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”Jeg trodde det var mindre biler her” sier for eksempel en fotturist. ”Det var en 
skikkelig nedtur å komme ned til (Grimsdals)hytta. Men alle har jo ikke så god helse 
som oss og kan få lov til å gå. Det er greit at det er tilgjengelig for folk likevel.” Hun 
sier videre at det er greit med tilrettelegging for friluftsliv og ønsker seg skilting, men 
”… hvis det sto mange campingvogner der nede (på fjellcampen) ville det være 
negativt. Det er bedre med telt… men folk må få mulighet til å oppleve fjellet.” 

 
Denne brukergruppa synes å akseptere næringsmessig bruk og utnytting av dalen, men ikke 
på en hvilken som helst måte. En mannlig fotturist uttrykte dette slik (Clemetsen M 2003): 
 

”Grimsdalen bør stå litt stille- kunne være som nå. Det er greit at det ikke er for mye 
hyttebygging. En må ta vare på seterhus…” og videre forstår han ”faren for økt 
gjengroing og at dette vil gå ut over opplevelsen.” Men han ” ønsker ikke for mye 
rasjonelt, moderne landbruk, men bare det som er nødvendig for å holde landskapet 
ved like..” 

 
Lokalbefolkningen er mindre positive til opprettelse av nasjonalpark/ landskapsvernområde, 
de stiller seg mindre negative til bygging av hyttefelt og asfaltering av veien gjennom dalen 
og er klart positive til vedhogst. I intervjuene uttrykte flere av de lokale brukerne at de 
frykter strenge verneregler som hindrer nødvendig utvikling for å holde dalføret i bruk. Flere 
av dem så likevel positivt på vern fordi det kan motvirke kommersiell utvikling. En 
fastboende uttrykte at de ønsket å ta vare på særpreg og kvaliteter ved kulturlandskap og 
støler, men de ville likevel ha utvikling og ny bygging, men tilpasset miljøet, for (Clemetsen 
M 2003):  
 

”Noe skal folk i distriktene leve av” (Fastboende fra Dovre) 
 

En annen fastboende uttrykte det slik (Clemetsen M 2003): 
 

”Uten bruk dør dalen” (Bonde fra Dovre) 
 
I fremtiden ønsket alle som ble intervjuet en varsom utvikling av Grimsdalen basert på 
tradisjonell stølsdrift og bruk av landskapet. Maskinbruk og anlegg som er knyttet til dette 
synes også å være ok. Nydyrking ble derfor akseptert, men de fleste mente at dette måtte skje 
planmessig. Flere bekymret seg også for gjengroing og forfall av stølene, og det gjaldt både 
fotturister og bønder. Kort oppsummert synes det som om at nye inngrep knyttet til moderne 
tiltak ikke er så bra, men gamle inngrep og tiltak knyttet til stølsdrift og tradisjonell bruk av 
landskapet er positivt og ”naturlig”. 
 

Nåtidsverdier versus fremtidsverdier. Eksperter og brukeres syn 
Det er verneplanen for Rondaneområdet (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a) som uttrykker bærekraft- og generasjonsspørsmålet klarest:   
 

“Framtidige generasjoner må sikres inngrepsfrie naturområder som representerer de 
fleste av Norges varierte landskaps- og naturtyper. Rondane har en sentral plass for 
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det tradisjonelle friluftslivet i Norge, dvs. aktiviteter som krever lite teknisk utstyr og 
liten grad av tilrettelegging. Store naturområder med fravær av inngrep og støy får 
stadig økt verdi for folks naturopplevelse. Det er derfor viktig å sikre slike områder 
for friluftslivet i et langsiktig perspektiv” (Fylkesmannen i Hedmark and 
Fylkesmannen i Oppland 2000 a) 

 
I følge verneplanen skal det som sitatet over viser, være fravær av støy og inngrep. 
Forvaltningsplanen legger vekt på skånsom tilrettelegging, informasjon og kanalisering vekk 
fra de mest sårbare områdene (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 
b). Felles for begge plandokumenter er at de foreslår en slags metode for hvordan de 
langsiktige perspektivene skal håndteres, og metoden er vern og opprettelse av nasjonalpark. 
Målet er å bevare områdene intakte og urørte.  
 
På lokalplanet uttrykkes bærekraftperspektivene og generasjonsspørsmålet langt mer 
uforpliktende. Kommuneplanen for Dovre 2001-2011 eksemplifiserer dette slik (Dovre 
kommune 2001): 
 

“Dovre har store fjell- og utmarksareal med en flora og fauna som er spesiell også i 
internasjonal sammenheng. Disse områdene er viktige for både lokalt og nasjonalt 
friluftsliv. Dovre kommune ønsker å ta vare på disse naturverdiene og vil forvalte på 
en bærekraftig måte” (Om LNF områdene i kommuneplanens arealdel s. 24).  

 
“Store muligheter for friluftsliv i nærområdene er et fortrinn for kommunen. Det er 
derfor viktig at en legger til rette for at innbyggerne og tilreisende kan utøve et aktivt 
friluftsliv, uten å ødelegge bygdas natur- og kulturkvaliteter” (Om friluftsliv: s. 27). 
 

Kort oppsummert er bærekraftperspektivet uttalt med varierende tydelighet i planene, og 
ligger hovedsakelig inne som et implisitt hensyn og planen eventuelt vernet er metoden for 
det langsiktige perspektivet. 
 
Hovedoppsummering av brukernes syn på forrige verditype; naturmiljø versus kulturmiljø, 
kan også brukes for å drøfte deres syn på bærekraft og generasjonsspørsmålet. 
Respondentenes motstand mot store, kommersielle utbyggingstiltak som for eksempel 
hoteller og store hyttefelt kan også tolkes som et ønske om å bevare området for fremtiden. 
Her er brukerne helt på linje med vernemyndighetene og ekspertene. Det ser imidlertid ut til 
at det er større enighet mellom turistene og vernemyndighetene når det gjelder nyansene i 
synet på den langsiktige utviklingen.  Lokalbefolkningen er riktignok opptatt av å holde 
området mest mulig intakt, men de legger også vekt på tiltak som kan bidra til å opprettholde 
bosetting og næringsliv. Vi oppsummerte foran at metoden for å ivareta det langsiktige 
perspektivet for vernemyndighetene bl.a. var å innføre nasjonalpark/ landskapsvernområde 
for å bevare området mest mulig urørt. Dette er lokalbefolkningen mindre positive til enn 
turistene.  
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Nasjonale versus regionale og lokale verdier. Eksperter og brukeres 
syn 

Kort oppsummert kan plandokumentene deles i to i synet på hvilke verdier som vektlegges 
langs aksen nasjonal- regional og lokal verdi. Både VVV- rapporten (Fylkesmannen i 
Oppland 2004) og verneplandokumentene (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i 
Oppland 2000 a; Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) er lagt opp 
slik at det er de nasjonale verdiene som veier tyngst. Verneplanen har for øvrig ikke bare et 
nasjonalt, men også et internasjonalt perspektiv. Både naturmiljøet, kulturminnene og 
friluftslivets interesser skal sikres i lys av dette. Kommuneplanen (Dovre kommune 2001) og 
kartleggingen av brukerinteressene i verneplanområdet (Fylkesmannen i Oppland 1998) 
gjenspeiler nok i større grad de lokale prioriteringene. Den sistnevnte rapporten har fått et 
langt mer lokalt tilsnitt enn flere av de andre verneplandokumentene takket være innspill fra 
de kommunale referansegruppene som ble oppnevnt i forbindelse med verneplanprosessen.  
 
Spørsmålet om områdets verdi i forhold til geografisk nivå ble bare drøftet i de kvalitative 
intervjuene. Dataene fra spørreundersøkelsen som viser hvor brukerne kommer fra og som er 
utdypet foran, gir likevel støtte til verneplanenes fokus på de nasjonale verdiene siden en stor 
andel av brukerne kommer langveisfra.  
 
De fastboende som ble intervjuet ser Grimsdalen først og fremst som et unikt og lokalt 
verdifullt område. En av dem sier at området også krever vern av samfunnsmessige årsaker.  
 
Blant turistene er oppfatningene mer variert. For de fleste av dem er Grimsdalen et sted de 
kan velge blant mange andre. Noen av dem, for eksempel en familie på campingtur, uttrykker 
dette slik (Clemetsen M 2003):  
 

”Vi finner det vi søker; ro, åpent landskap, elva og at det er enkelt for ungene” 
 
Slike kvaliteter finnes det også andre steder.  
 
Noen av turistene anser Grimsdalen først og fremst som et område av nasjonal betydning. 
Andre synes ikke å reflektere over at det kan finnes andre brukere for eksempel lokale, og 
noen uttrykte en mer pragmatisk holdning om at lokale og nasjonale verdier må kunne 
kombineres. 

 
 

Vansjø 

Funksjonelle verdier versus opplevelsesverdier 
Ekspertsynet 
Basert på Thorén (Thorén A-K H 2003 a) kan verdsetting med utgangspunkt i funksjonell 
verdsettingsmetodikk i planene for Vansjø oppsummeres på følgende måte:   
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Bruk/ aktiviteter 
Det er vanlig at planene presenterer bruks- og aktivitetsområder for eksempel til lek, idrett, 
bading, fotturer i skog og mark, telting, opphold i skogen og ved sjøen, fiske (Eik K and 
Gabrielsen E 1969; Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980; Hansen 1995; 
Hansen 1995, vedtatt 1997) 
 
Attributter, egnethet, funksjon 
Det foreligger registreringer av enkeltattributter som stier, badeplasser og lignende i en rekke 
av planene/ utredningene. (Eik K and Gabrielsen E 1969; Østfold fylkeskommune 
Forurensningsseksjonen 1980; Hansen 1995, vedtatt 1997; Fylkesmannen i Østfold 1999) 
 
Attributter knyttet til et landskapsperspektiv som for eksempel geologisk opphav, topografi, 
naturforhold, osv. er presentert i et par av planene henholdsvis Eik og Gabrielsen (Eik K and 
Gabrielsen E 1969) og Hansens (Hansen 1995, vedtatt 1997). Begge disse planarbeidene 
benytter ulike former for temakart basert på multiattributter for å underbygge hvilke 
funksjoner som skal ivaretas. Eik og Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969) kaller dette 
arealegenskaper som berggrunn/jordsmonn, arealenes egnethet til jord - og skogbruk, 
tilgjengelighet, slitasjemotstand osv. VVV- rapporten for Vansjø (Fylkesmannen i Østfold 
1999) gir også oversikt over områder for friluftsliv med ulike landskapskvaliteter og 
attributter som gjør dem attraktive for friluftslivet 

 
I planer som bruker begrepet egnethet er utgangspunktet ofte områders naturkvaliteter. (se 
bl.a. (Eik K and Gabrielsen E 1969). Eksempel på dette er områders egnethet for sopp - og 
bærsanking. En variant av egnethetsbegrepet er mulighet for fri ferdsel i variert terreng, 
flerbruksområder i skogen samt tilgjengelighet til strandsonen har vi støtt på i Hansen 
(Hansen 1995, vedtatt 1997) og et par av kommuneplanene.  

 
Enkelte planer benytter klassifiseringsmåter som i prinsippet innebærer at visse områder 
ansees som ikke egnet. Eksempler på dette er bruk av begreper som farlige områder 
(Fylkesmannen i Østfold 1999), sårbare områder (Fylkesmannen i Østfold 1999), områder 
med visuell kapasitet, alternativt er sårbare for visuelle inngrep (Hansen 1995; Hansen 1995, 
vedtatt 1997) osv.  

 
Begrepet funksjoner for friluftslivet forekommer også på ulike måter i planene. 
Landskapsanalysen fra 1995 inkludert Vansjøplanen fra samme år beskriver for eksempel 
områdenes funksjoner for dyr, planter og geologi (Hansen 1995; Hansen 1995, vedtatt 1997). 
Noen av planene fokuserer også på rent tekniske funksjoner som skal ivaretas i landskapet og 
som indirekte kan ha betydning for friluftslivet. Tekniske verdier knyttet til vannkvalitet er 
det viktigste temaet her (Østfold fylkeskommuneVAR- seksjonen Plan og 
utbyggingsavdelingen and Samarbeidsutvalget for Vansjø - Hobøl-vassdraget 1979; Rygge 
kommune 1991; Moss kommune 1997; Råde kommune 1999; Våler kommune 2000). Andre 
former for tekniske funksjoner som nevnes er at man må hindre erosjon, innpasse støysoner, 
ivareta landskapet av hensyn til det globale klimaet og lokalklimaet. (Rygge kommune 1991; 
Hansen 1995, vedtatt 1997; Råde kommune 1999). 
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Areal- og avstandsvurderinger kommer tydeligst fram i Eik og Gabrielsens utredning fra 
Vansjø (Eik K and Gabrielsen E 1969). Her drøfter de betydningen av nærhet til boligen sett 
i forhold til en definisjon av friluftslivsbegrepet. Hvordan kan ulike typer områder dekke 
ulike friluftslivsfunksjoner med utgangspunkt i boligen? Se Figur 9. Figuren avdekker på 
generelt grunnlag en av innfallsvinklene til det funksjonelle synet på friluftslivsverdi, men 
inngår også som underlag for verdivurderingene i rapporten.  
 
Figur 9 Tilgang til ulike typer friluftslivsområder med boligen som utgangspunkt i flg. Eik og Gabrielsen 
1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De konsentriske ringene i figuren viser begrensningen av daglig friluftslivsområder (1), dagstur- og 
weekendområder (2), samt ferieområder (3). Tykk linje antyder vinterbruk, tynn linje sommerbruk. 
 
Temaet inngrepsfrie områder er ikke behandlet i planene for Vansjø. 
 
 
Opplevelsesverdi er behandlet på følgende måte i planene:  
 
Landskapet som bilde 
Verdsetting basert på landskapet som bilde inngår i flere av dokumentene som for eksempel 
Vansjøplanen fra 1995 (Hansen 1995, vedtatt 1997) og VVV- rapporten fra 1999 
(Fylkesmannen i Østfold 1999). Landskapsbilde er et eget tema i VVV – metodikken som er 
fulgt opp i VVV- rapporten for Vansjø. Hovedkriteriene er helhet, inntrykkstyrke, variasjon 
og sårbarhet. Viktige støttekriterier som inngårer er urørthet, sjeldenhet, typiskhet, historisk 
dokument (Fylkesmannen i Østfold 1999). Tilsvarende begreper gjenkjenner vi i Hansen 
(Hansen 1995; Hansen 1995, vedtatt 1997). Både i Vansjøplanen og i landskapsanalysen 
nevner han eksplisitt kriterier som intensitet, dramatiske landskap, mindre karaktersterkt 
landskap og lignende.  

 
Opplevelse knyttet til landskapsrom og landskapskarakter 
Det å knytte definerte attributter i landskapet til opplevelsen er også ganske vanlig i 
plandokumentene for Vansjø. Eik og Gabrielsens plan fra 1969 vektlegger den individuelle 
opplevelsen i landskapstyper med ulike arealegenskaper (Eik K and Gabrielsen E 1969). De 

1 2 3
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Fjell Skog 
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er opptatt av at opplevelsen er knyttet til det å bevege seg gjennom ulike landskapsrom med 
ulike skalaer og avgrensinger. De kaller dette temaet romegenskaper som består av 
romdannelser, romhierarkier, fattbarhet, identitet osv. De opererer også med begreper som 
helhetspreg og kontrast samt fattbarhet og identitetsmuligheter i landskapsrom. De hevder at 
romopplevelsen bestemmes av individets holdning og individets bevegelsesfrihet. Generelle 
karakteristika ved landskapet som i tillegg gjør det særlig opplevelsesrikt er bl.a. variasjon og 
mangfold, og at det finnes fornminner og kulturspor osv. (Eik K and Gabrielsen E 1969). De 
baserer seg på generell kunnskap og viser bl.a. til Kevin Lynch bok ”The Image of The City” 
fra 1960 (Lynch K 1960). Trass i fokus på det individuelle ved opplevelsen, har de ikke 
kombinert den faglige tilnærmingen med brukerundersøkelser for å underbygge de generelle 
betraktninger.  
 
Hansen (Hansen 1995; Hansen 1995, vedtatt 1997) benytter det samme begrepsapparatet som 
Eik og Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969) men med visse nye tilføyelser. 
Opplevelsesverdiene er listet opp som: Mangfold, helhet, romlighet, tilstand, 
identitetsverdier, sjeldenhet, urørthet og tilgjengelighet. Delområder i landskapet omtales 
som a) luftig og storslått/ ikke storslått, b) høyt mangfold/ lite mangfold/ redusert mangfold 
og monokulturer, c) veldefinerte romavgrensninger med veldefinerte rom/ svake 
romdannelser, d) svake bevegelseslinjer. Metoden er også her i hovedsak basert på Kevin 
Lynch´s (Lynch K 1960) generaliseringer av individuelle tolkninger knyttet til hans begreper 
distrikter, bevegelseslinjer og knutepunkter.  

 
Temaer som ikke eller i liten grad er behandlet 
Plandokumentene for Vansjø behandler i liten grad innbyggernes individuelle opplevelse og 
tolkning, eller deres vurdering av friluftslivs-/landskapsopplevelsen som sosial samhandling 
og praksis. Landskapsverdi knyttet til kollektiv identitet er heller ikke behandlet. 
 
Kort oppsummert er planleggingen i Vansjø i stor grad basert på ekspertvurderinger, men 
også her med visse innslag av brukermedvirkning i gruppepresentasjoner/ diskusjoner med 
politikere, interesseorganisasjoner og lignende.  
 
Brukernes syn 
Bruk og tilknytning 
Figur 10 viser at Vansjø er sammensatt av en komplisert mosaikk som vi har inndelt i seks 
delområder: 1. Mosseelva, 2. Dillingøya, 3. Bliksøya, 4. Grepperød, 5. Storfjorden N og 6. 
Storfjorden S. 
 
Område 2. Dillingøy, område 3. Bliksøya og område 5. Storfjorden oppgis å være de 
delområdene som flest respondenter hadde brukt i 2003, men med Dillingøya et godt 
hestehode foran. Til sammen hadde ca. 70 %, eller 191 respondenter, vært der i 2003 (Kleven 
T 2004). Beliggenheten i forhold til de mest folketette områdene ved Moss og Texnes i Våler 
er sannsynligvis hovedforklaringen på Dillingøys popularitet. Området kan lett nås av ulike 
brukergrupper både båtfolk i Mosseområdet, turgåere for eksempel fra hytteområdene i Våler 
og av fastboende i Texnes. Et av de minst utilgjengelige områdene, område 4 Grepperød, ble 
oppgitt brukt bare av ca 20 % av respondentene (56 stykker). 
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Figur 10 Kart over Vansjø inkludert områdeinndelingen for spørreundersøkelsen. Tallene markerer 
hvilke delområder respondentene oppga å ha brukt siste år. Se (Kleven T 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mer enn 1/3 av Vansjøbrukerne kjenner svært sterk tilknytning til Vansjø, og tendensen er 
signifikant større for båtfolk og hytteeiere enn for respondenter som er fastboende (Kleven T 
2004). Gjennomsnittskår for Vansjø er så høy som 4,7 på skalaen fra 0 (ingen tilknytning) -6 
(”svært sterk tilknytning”). Vi har også spurt om det er ett eller flere delområdet som 
respondentene følte seg særlig knyttet til. I Vansjø er tilhørigheten ganske massiv, og nesten 
80 % svarer at det er ett (eventuelt flere) områder de føler seg spesielt knyttet til. Det er 
særlig hytteeiere som bidrar til dette, men også båtfolk har sine favorittsteder. Det er faktisk 
de fastboende som i mindre grad føler noen spesiell stedstilknytning (snaut 60 % svarer at de 
gjør det). 
 
Det er ikke noen deler av Vansjø som skiller seg klart ut som foretrukket område av alle 
brukergrupper. Dette synes også å være i tråd med de kvalitative intervjuene. Båtfolket 
bruker naturlig nok i større grad flere enn ett område, mens hyttefolket fordeler seg mer jevnt 
over hele innsjøen avhengig av adresse. De fastboende føler sterkest for Dillingøy -området, 
hvor også den permanente bosettingen blant intervjupersonene er konsentrert.  
 
Tilknytningen til favorittområdet er særlig sterk i Vansjø. Gjennomsnittskåren her er 5,2 på 
skalaen (0-6), og det er hyttefolk som trekker skåren opp. I følge Kleven (Kleven T 2004) 
hadde 62 % en skår på 6 mens 82 % hadde skår 5 eller høyere. På samme måte som for 
Grimsdalen ønsket vi å få bedre innblikk i hva som skaper følelse av tilhørighet i Vansjø. 

Område Navn 
1 Mosseelva 
2 Dillingøya 
3 Bliksøya 
4 Grepperød 
5 Storfjorden N 
6 Storfjorden S 

129
191

144
140 

56 

100
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Respondentene ble derfor bedt om å ta stilling til et sett påstander, og svarene ble avgitt langs 
en skala fra 1 (”svært uenig”) til 5 (”svært enig”).13 Siden det er samvariasjon mellom 
utsagnene, har vi laget to indekser som hver for seg uttrykker ulike dimensjoner ved 
tilhørighet: ”Opplevelsesverdi og ”Bruksverdi”. 
 
Tabell 11 Tilknytning til Vansjø på en skala fra 1 (”Svært uenig”) til 5 (”Svært enig”) (Kleven T 2004) 

Brukergruppe Opplevelsesverdi Bruksverdi 

Båtfolk i Vansjø (n= 70) 4,35 4,05 
Hyttefolk i Vansjø (n=95/96) 4,41 4,16 
Lokalbefolkning begge områder (n= 109) 4,08 3,83 
Turister Grimsdalen (n= 7/66) 3,81 3,10 
Alle respondenter (n= 361/360) 4,20 3,84 

Tallene for Vansjø er skravert grå. Forskjellene mellom gruppene er signifikante p< ,000 (Annova - test). 
 
Tabell 11 viser at opplevelsesverdi skårer noe høyere enn bruksverdi for alle grupper. Nok en 
gang ser vi det samme mønsteret som tidligere. Det er hyttefolk i Vansjø som føler sterkest 
tilhørighet og høyest bruksverdi for sitt område, på annen plass kommer båtfolket og på siste 
plass finner vi lokalbefolkningen. I det etterfølgende presenterer vi flere detaljer knyttet til 
temaene bruksverdi/ funksjonelle verdier og opplevelsesverdi. 
 
Bruk og aktiviteter 
Intervjuene tyder på at Vansjø brukes gjennom hele året. Dette inntrykket ble støttet av 
spørreundersøkelsen. Gjennomsnittlig besøkslengde er hele 47 dager om sommeren og 18 
dager om vinteren. Selv blant ”eksterne” brukere er Vansjø hyppig brukt, og ”båtfolk” (dvs. 
medlemmer av båtforeningen) oppgir at de bruker Vansjø like mye som hyttefolket også 
vinterstid. 
 
Stort sett trodde ikke de vi intervjuet at tilreisende og fastboende bruker området svært 
forskjellig. En gjeng som leide en hytte antydet at de kanskje var litt mer dovne enn de 
fastboende (Thorén A-K H 2003 b):  
 

"Ja, jeg tror vi bruker området mer dovent. Lokalbefolkningen bader, kjører båt osv. 
De er mer aktivitetsrettet" 

 
Spørreundersøkelsen tyder på noe annet. Slik det fremgår av tabell 12 er det stor variasjon i 
hvilke aktiviteter de ulike brukergruppene prioriterer. Båtfolket har naturlig nok aktiviteter 
                                                 
 
13 Følgende påstander ble fremsatt: 
”Jeg har gode minner fra området”  
”Å bruke området gir meg mye glede” 
”Dette området kjennes nesten som en del av meg” 
 ”Slekta mi har brukt dette området i lange tider” 
”Jeg har brukt dette området mye sammen med familien” 
”Det er først når du har brukt området i lang tid at du skjønner hvilken verdi det har”  
 ”Dette spesielle området er viktigere for meg enn de fleste andre områder 
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knyttet til båtlivet på topp, og her er det sakte båt, bading og fiske som skårer høyest. 
Hyttefolket er mest opptatt av hyttelivet med bading, bærplukking og fiske på de neste 
plassene. De fastboende har bading og dagsturer på topp. Noen aktiviteter ser ut til å bety 
mye for alle brukergruppene. Det gjelder bading og dagsturer til fots. Videre er det noen 
aktiviteter brukergruppene nedprioriterer som for eksempel jakt av ulike slag og vannski.  
 
Tabell 12 Oversikt over generelle og spesielle friluftslivsaktiviteter i Vansjø for alle respondenter og 
fordelt etter brukergrupper i følge spørreundersøkelsen fra 2003 (Kleven T 2004). 

Aktivitet Prosent av alle 
respondenter som 
utøvde aktiviteten i 
2003 

Prosent 
båtbrukere 

Prosent 
hyttefolk 

Prosent 
fastboende 

Bading  75 % ++++70 ++++79 ++++67 
Dagsturer til fots 56 % +++54 +++51 ++++67 
Fiske  55 %  ++++60 ++++61 +++40 
Hytteliv14  49 % ++27 +++++93 +3 
Bærplukking  45 % ++31 ++++62 ++37 
Båtturer langsom båt 43 % ++++74 +++57 +++40 
Båtturer hurtig båt 29 %  ++31 ++32 +18 
Padling 21 % +13 ++23 ++25 
Skøyter  21 % +13 +17 ++34 
Annet  21 % - - - 
Vannski 9 % +8 +11 +4 
Småviltjakt  7 % +7 +7 +9 
Storviltjakt  2 % +0 +4 +1 

 
Tegnforklaring: 
% av brukergruppa  Generell eller spesiell aktivitet 

0-20 %  +  Generelle aktiviteter  
20-40 %  ++  Spesielle aktiviteter  
40-60 % +++    
60-80 %  ++++    
80-100 %  +++++    

 
 
Spørreundersøkelsen bekrefter det vi fant i intervjuene og som viste at Vansjø brukes til en 
mengde ulike aktiviteter (Kleven T 2004). Se tabell 12. Vi fikk også høre i intervjuene at 
vannet er så stort, og at man kan gjøre det samme over alt. I gjennomsnitt utøver hver 
respondent noe over 4 aktiviteter hver. Disse er jevnt fordelt mellom ”generelle” aktiviteter 
(Dagsturer til fots, hytteliv, fiske, storviltjakt, småviltjakt, bærplukking) og de spesielle 
Vansjøaktivitetene (Bading, båtturer både med hurtig og langsom båt, padling, skøyter, 
vannski).  
 
Både generelle aktiviteter og spesielle Vansjøaktiviteter er populære, men bading prioriteres 
høyest når en ser utvalget under ett. I snitt oppga 75 % at de hadde badet i 2003. De tre 
brukergruppene verdsetter bading omtrent likt, men det er hyttefolkene som ligger i tet. 

                                                 
 
14 Her er resultatet i stor grad påvirket av utvalget.  
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Dagsturer til fots kommer på en andreplass totalt sett og ble utøvd av 56 %, m.a.o. ganske 
langt bak bading, men fortsatt en aktivitet som mange deltar i. Her er det også relativt stor 
enighet mellom brukergruppene, men det er de fastboende som i størst grad legger ut på tur. 
Av de som oppga lengden på turen varierte denne mellom 1 km og 60 km. Den lengste turen 
ble gjennomført av en Vansjøbruker (trolig en skitur etter andre svar å dømme). I 
gjennomsnitt er turene på ca 9 km i Vansjøområdet. Det ser ut til at det lokale perspektivet er 
viktigst i Vansjø; små turer i nærmiljøet og relativt korte søndagsturer med utgangspunkt i 
hytta eller boligen. 
 
Båt- og hyttefolket fisker mer enn de fastboende, men totalt sett kommer fiske som også er 
en spesiell Vansjøaktivitet, på tredje plass. Hytteliv inntar en fjerdeplass totalt sett, men dette 
har sammenheng med utvalget. Bærplukking inntar femteplassen og utøves særlig av 
hyttefolket, men i mindre grad av båtfolk og fastboende. På de neste tre plassene finner vi 
aktiviteter knyttet til båtbruk, og det er de langsomme turene som er prioritert blant alle de tre 
brukergruppene. Båtbruken i øvrig varierer noe mellom dem. Båt- og hyttefolket bruker 
hurtigbåt i langt større grad enn de fastboende. Hyttefolket og de fastboende padler mer enn 
båtfolket.  
 
De kvalitative intervjuene tyder på at båtbruken er mer variert enn turgåing ved at aktiviteten 
både har et nærmiljø- og et langturperspektiv i likhet med fotturene. Båtbrukerne har sine 
egne nærområder, og det er eksempler på at små øyer og holmer nær hyttefeltet har fått navn 
av hytteeierne, som for eksempel ”Maurøya” og ”Abborskjær” i følge en hytteeier på 
Oksenøya i område 6 (Thorén A-K H 2003 b). ”Oksenøya rundt” er eksempel på en annen 
nærmiljøtur som foregår i kano i følge hyttefolk også på Oksenøya. I intervjuene fikk vi også 
informasjon om riktig langturer i båt. Folk fra Texnes i område 2 drar for eksempel helt til 
Storefjorden i område 5, mens enkelte fra Oksenøya i område 6 drar til Grepperødfjorden i 
område 4.  
 
 
Skiller Vansjø seg fra andre områder? Om spesielle landskapskvaliteter i området 
For å få bedre innblikk i hvilken grad respondentene hadde noe forhold til kvalitetene i 
Vansjø ble de stilt følgende spørsmål: ”Synes du Vansjø har kvaliteter som skiller seg fra 
andre friluftsområder som du kjenner?” For Vansjøs vedkommende er relativt stor forskjell 
mellom brukergruppene, og til sammen 81 % av båtfolket, 71 % av hyttefolket og bare 53 % 
av de fastboende svarte ja her.  
 
På samme måte som i Grimsdalen ble respondenter som svarte ”Ja” på spørsmålet om 
området hadde spesielle kvaliteter, bedt om å beskrive disse kvalitetene med egne ord. 
Svarene er kategorisert etter samme mal som i Grimsdalen, og tabell 13 gir en oversikt over 
de 9 kategoriene som ble identifisert: Landskapet/visuelle forhold, Identitet, egnethet, 
biofysiske forhold, tilgjengelighet, høsting, jakt og fiske, kulturlandskapet, trivsel, spesielle 
objekter og dessuten annet / ikke oppgitt. 
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Tabell 13 Kvaliteter i Vansjø basert på kategorisering av brukernes egne beskrivelser bearbeidet etter 
Kleven (Kleven T 2004) 

 
Type kvalitet 

Oppgitt 
som 
eneste 
forhold 

Oppgitt 
som ett av 
to forhold 

Oppgitt 
som ett 
av tre 
forhold 

Oppgitt 
som ett av 
fire 
forhold 

 
Sum 

Landskapet/visuelle 
forhold  

67 15 2 1 85 

Identitet 35 21 4 1 61 
Egnethet 27 20 5 - 52 
Biofysiske forhold 15 11 2 2 30 
Tilgjengelighet 10 9 3 - 22 
Høsting, jakt og 

fiske 
1 9 6 1 17 

Kulturlandskapet 4 2 5 1 12 
Annet / ikke oppgitt 9    9 
Trivsel 2 2 1 - 5 
Spesielle objekter - - 1 - 1 

Antall positive 
svar15 

170 89 29 6 294 

Antall negative 
svar16   

80     

Sum antall svar  250     

Ubesvart 18     

N 268     

 
I gjennomsnitt har hver respondent som har svart ”positivt” indikert i underkant av to 
(294/170) forskjellige egenskaper/verdier som de mener skiller Vansjø fra andre områder. Av 
disse fanger tre kategorier; ”Landskap/visuelle forhold”, ”Identitet” og ”Egnethet for ulike 
formål” opp 2/3 av antall avgitte svar. Kategorien ”Spesielle objekter” er uten betydning, 
likeså forhold som appellerer til respondentenes trivsel i Vansjøområdet. 
 
I Vansjø skårer landskapsverdier (forhold knyttet til landskapet og de visuelle forholdene) 
høyest for alle brukergrupper som mener at Vansjø skiller seg landskapelig fra andre 
områder. I dette inngår ikke karakteristikker knyttet til kulturlandskapet rundt Vansjø som 
viser seg å ha liten betydning. Derimot knytter respondentene beskrivelser som kan 
kategoriseres under rubrikken identitet til Vansjø. Verken for landskapsverdier eller 
identitetskarakteristikker er det særlig stor forskjell mellom respondentgruppene. Omtrent 

                                                 
 
15 Antall som har svart at Vansjø har kvaliteter som skiller seg ut fra andre områder 
16 Antall som har svart at Vansjø ikke har kvaliteter som skiller seg ut fra andre områder 
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halvparten av respondentene i hver gruppe har gitt slike karakteristikker av det de oppfatter 
som spesielle verdier i Vansjø.  
 
Vi var også interessert i å finne ut om det er attributter/egenskaper på et overordnet 
landskapsnivå innenfor selve undersøkelsesområdet som påvirker bruken og oppfatningen 
innenfor caseområdet.  I intervjuene var svarene ganske forskjellige; fra de som synes alt er 
likt til de som understreket variasjonen i landskapet. Fordelen med Vansjø er uansett i følge 
de vi intervjuet at man kan gjøre det samme overalt, det finnes dessuten mange kriker og 
kroker der en kan være for seg selv, og det er plass til mange. 
 
Bruksundersøkelsen tyder uansett på at noen områder har større tiltrekningskraft enn andre. 
Se figur 10. Verken Bliksøya (område 3) eller Storfjorden N (område 5) er spesielt enkle å 
nå, likevel oppga litt i overkant av 50 % av respondentene at de hadde vært der i 2003. 
Områdene kom videre på henholdsvis annen og tredje plass når det gjelder bruk (Thorén A-K 
H 2003 b). Her spiller utvalget antagelig også inn fordi det utgjøres av en relativt høy andel 
båtfolk (ca. 15 %).  
 
For å få et mer detaljert innblikk i hvilke landskapskvaliteter som ble lagt merke til av 
brukerne tok vi opp dette spørsmålet også i intervjuene ved konkret å utfordre dem på hvor 
de ville tatt med gjester. Flere av informantene bidro med malende landskapsbeskrivelser, 
som for eksempel denne pensjonisten og hytteeieren i område 6 Storfjorden sør. Her er hans 
svar på hvor han ville tatt med seg gjester:  
 

”Ja det er det vanskelig å si. Ja der er det trange sund, og så er det sånn en fantastisk 
solnedgang…Hvis en farter rundt med båt her… så er det fredlig… 

 
Hvis vi har litt lenger tid så tar vi over Storefjorden ..også inn til disse… Gudøya 
Burumøya, … her er det trangt og gøyalt. Her er noe som heter Slottsholmen, 
innimellom her er det ganske spennende å kjøre med båt for folk som ikke er kjent. 
Litt mer dramatikk. Det er ikke en stor flate Der er det trangt og spennende. Der er 
det holmer og plasser en kan gå i land. Før da vi hadde unger kjørte vi mye over der 
og bada og kosa oss. Vi hadde to gutter da. Vi var stadig utpå der.”  

 
Denne informanten gir et nært og detaljert innblikk i det forholdet han har til sitt landskap. 
Landskapsbeskrivelsene er vevet sammen med hvordan det er å bevege seg gjennom 
områdene og vi får dessuten vite hvordan landskapet kan brukes til ulike formål. Samtidig lar 
han oss forstå at dette området har hatt og har sosial betydning for ham. Oppfatninger av det 
fysiske landskapet er m.a.o. koblet til en personlig landskapserfaring ved det å bevege seg i 
landskapet og en identitetsmessige/ sosiale praksis.  
 
Egnethet 
Egnethet er som tabell 13 viser relativt viktig med bakgrunn i respondentenes egne 
karakteristikker av Vansjø. Utsagn fra en fastboende på Oksenøya anskueliggjør muligens 
hvorfor såpass mange hadde karakteristikker som pekte i retning av dette (Thorén A-K H 
2003 b):  
 

”Alt går hånd i hanske” (Fastboende Oksenøya)  
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Med det mente vedkommende at området kunne brukes til mye, og at det var mange 
muligheter der både sommer og vinter. Som fastboende med lang fartstid i Vansjø er dette 
noe han har god kunnskap om. Området har mange muligheter.  
 
Den store trusselen som kan gjøre Vansjø uegnet til bading, fiske etc., dvs. aktiviteter som et 
flertall av brukerne er opptatt av, er vannkvaliteten. To unge jenter sammenfatter 
bekymringen på følgende måte (Thorén A-K H 2003 b): 
 

”Det er så fint alt sammen, men det er kjipt med møkkete vann. Borte ved brygga er 
det store algeklumper. Det er ikke så deilig å bade da, men det var mer møkkete i 
fjor.” (i 2002, vår tilføyelse) 

 
Tilgjengelighet er ikke øverst på listen til de som deltok i spørreundersøkelsen, og er rangert 
et stykke ned på listen i tabell 13. Dette temaet ble imidlertid belyst med flere innfallsvinkler 
i de kvalitative intervjuene.  
 
En fastboende bonde anså for eksempel ikke Vansjø som turområde i det hele tatt grunnet 
dårlig tilgjengelighet og mangel på stier og mente til og med at det ikke var behov for å gjøre 
noe med dette (Thorén A-K H 2003 b):  
 

”… Området er lite tilgjengelig, og man må bruke båt. Det er nok steder nå der folk 
kan oppholde seg. Det er derfor ikke nødvendig å opparbeide flere stier heller. Det 
lille Vansjø brukes til er båtturer. Det er greit med noen turveger, men området er 
verken fugl eller fisk, ok for søndagsturer, men ikke for lange turer” 

 
Et dansk par som leide hytte, følte seg derimot litt ført bak lyset på grunn av manglende stier, 
tilrettelegging og informasjon, noe de var vant med fra tilsvarende steder i Sverige. De var 
blitt ”lokket” til Vansjø med reklame om mye natur og gode turmuligheter (Thorén A-K H 
2003 b): 

 
”Det er for få stier i området og bare villnis. Vi har vært i Sverige og det var bedre 
der. Vi forsøkte å gå ut i terrenget rundt hytta, men der var altså bare villnis. Vi har 
derfor bare gått langs vegen på Dillingøy… Vi har reist en del rundt med bilen for å 
finne bedre turmuligheter…”  

 
Et fastboende ektepar brukte området ganske mye likevel trass i den manglende 
tilretteleggingen (Thorén A-K H 2003 b): 

 
”…Vi går mye på tur, men helst om sommeren. Det er sjelden godt skiføre, og få 
oppgåtte løyper. Vi tråkker gjerne løype selv…Det er best…” 

 
Totalt tyder disse intervjuene på at det er relativt dårlig tilrettelagt for turgåing i Vansjø selv 
om spørreundersøkelsen viser at mange går på tur likevel. Mangelen på stier og 
tilrettelegging kan muligens forklare hvorfor det er fastboende (som en må anta er mest 
lokalkjente) som prioriterer turgåing høyest.  
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Areal- og avstandsvurderinger 
Det viktigste temaet knyttet til areal- og avstandsvurderinger som brukerne nevnte i 
intervjuene var Vansjøs beliggenhet i forhold til Oslo og et lavere prisnivå enn ved havet. En 
hytteeier fremhevet at det er mye kortere avstand til Vansjø enn for eksempel til Vestfold. 
Han oppsummerer Vansjøs fortrinn slik (Thorén A-K H 2003 b):  
 

”Fredlig og sentralt.”  
 
Oppsummering av bruk, tilknytning og funksjonelle verdier i Vansjø, generelle trekk 

• Til sammen 68 % uttalte at Vansjø har landskapskvaliteter som skiller dette området 
fra andre friluftslivsområder.  Egenskaper/ attributter som brukerne nevner og som 
gjør at Vansjø brukes fremfor andre områder har sammenheng med 
landskapskvaliteter, identitetsverdier og egnethet. 

• Selv om det er en viss grad av uenighet mellom brukerne i oppfatningen av 
landskapet i Vansjøområdet, har mange av dem fanget opp at det finnes ulikheter 
mellom delområder. Den høye bruksfrekvensen i en enkelte mindre tilgjengelige 
delområder tyder på at brukerne identifiserer og verdsetter visse landskapskvaliteter 
høyere enn andre. 

• Brukerne i Vansjø oppgir sterk tilknytning til området, og for alle brukergrupper 
betyr deres opplevelsesverdi mer enn bruksverdi når det gjelder tilknytningen til 
området, 

• Det finnes ikke ett delområde som alle brukergrupper samlet sett er mest knyttet til, 
• Vansjø er et helårsområde, og hver respondent utøver i gjennomsnitt 4 aktiviteter som 

er jevnt fordelt mellom generelle og spesielle Vansjøaktiviteter, 
• Brukerne er enige om at bading, turgåing, fiske og langsomme båtturer er viktige 

aktiviteter i Vansjø,  
• Området er et typisk nærturområde og turenes lengde er i gjennomsnitt på 9 km. Også 

båtbrukerne har sine nærområder, men benytter i tillegg områder langt unna egen 
base. 

• De mest brukte områdene synes å ha sammenheng med tilgjengelighet og nærhet til 
folkerike områdene. Spesielle og særegne landskapskvaliteter ser også ut til påvirke 
bruksfrekvens.  

 
 
Oppsummering av forskjeller mellom brukergruppene i Vansjø 
 
Lokalbefolkningen: 

• Prioriterer bading og dagsturer høyest av alle aktiviteter, 
• Vektlegger både opplevelses- og bruksverdi lavest av alle brukergruppene 
• Kjenner mindre tilknytning til Vansjø enn hytte- og båtfolk 
• Kjenner mindre sterk tilknytning til enkeltområder i Vansjø enn hytte- og båtfolk 

 
Hytteeiere 

• Prioriterer bortsett fra hytteliv som har med utvalget å gjøre bading, bærplukking og 
fiske høyest,  
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• Vektlegger både opplevelses- og bruksverdi høyest av alle brukergruppene 
• Kjenner meget sterk tilknytning til Vansjø som helhet, 
• Kjenner meget sterk tilknytning til enkeltområder i Vansjø 

 
Båtfolk: 

• Prioriterer langsomme båtturer høyest av alle aktiviteter etterfulgt av bading og fiske, 
• Kjenner meget sterk tilknytning til Vansjø som helhet, 
• Kjenner sterk tilknytning til enkeltområder i Vansjø. 
 

 
Opplevelsesverdier  
På samme måten som for Grimsdalen ble det også i Vansjø stilt opp en liste over (antatte) 
verdier ved området. Respondentene ble bedt om å rangere de oppgitte verdiene på en skala 
fra 1 (”ikke viktig i det hele tatt”) til 5 (”svært viktig”) med et alternativ til også å svare at 
spørsmålet ikke ble ansett som relevant. Følgende verdier ble oppgitt: Kort avstand, 
skogsområdene, padle kano, motorbåtturer, fiske, kulturminnene, rasteplasser, sosialt miljø 
for båtfolket, kulturlandskapet, få tilreisende, minner fra barndommen, vissheten om gammel 
bruk, følelsesmessig tilknytning, naturopplevelse, næringsmessig bruk, landskapet, følelse av 
tradisjon. 
 
Av tabell 14 fremgår det at naturopplevelse, landskapet, kort avstand og motorbåtturer er 
rangert høyest med gjennomsnittlig skår høyere enn 4. Dette er m.a.o. viktige verdier for 
brukerne av Vansjø. Lavest verdi får vissheten om gammel bruk, kulturmiljø, sosialt miljø og 
næringsmessig bruk med skår under 3. 
Tabell 14 Rangering av opplevelsesverdiene i Vansjø etter en skala fra 1 (”ikke viktig i det hele tatt”) til 5 
(”svært viktig) 

Kvaliteter Gj.snitt Standardavvik 
Naturopplevelse 4,43 ,781
Landskapet 4,05 1,005
Kort avstand 4,01 1,096
Motorbåtturer 3,91 1,333
Skogsområdene 3,77 1,044
Følelsesmessig tilknytning 3,70 1,344
Rasteplasser 3,69 1,283
Kulturlandskapet 3,49 1,201
Fiske 3,26 1,445
Minner fra barndommen 3,22 1,591
Følelse av tradisjon 3,14 1,536
Få tilreisende 3,10 1,435
Padle kano 3,02 1,455
Vissheten om gammel 
bruk 2,86 1,403

Kulturminnene 2,77 1,292
Sosialt miljø for båtfolket 2,57 1,516
Næringsmessig bruk 2,06 1,132

Verdier med høy skår er markert med uthevet normal skrift og lav skår er uthevet med kursiv skrift 
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Ved hjelp av en eksplorerende faktoranalyse kom vi fram til følgende fire faktorer som vi har 
kalt: 

1. Innsjøliv (Naturopplevelse, padle kano, fiske)  
2. Landskapsopplevelse (Landskapsopplevelse, kulturlandskapet, kulturminnene, 

skogsområdene)  
3. Båtliv (Motorbåtturer, sosialt miljø for båtfolket, rasteplasser) 
4. Tradisjon (Minner fra barndommen, følelse av tradisjon, følelsesmessig tilknytning, 

vissheten om gammel bruk) 
 
Kort avstand, få tilreisende og områdets næringsmessige bruk utgjør egne komponenter, og 
er ikke naturlig koblet til noen av de fire variablene som er valgt. 
 
Tabell 15 gir en oversikt over hvordan de tre brukergruppene båtfolk, hyttefolk og fastboende 
har rangert de fire faktorene. landskapsopplevelse. Går vi tilbake til tabell 13 finner vi at 
elementer som inngår i landskapsvariabelen er vektlagt svært ulikt.  
 
Hyttefolk og fastboende har faktoren innsjøliv på topp. Denne faktoren reflekterer i stor grad 
forhold knyttet til naturopplevelse, padling og fiske, og det er hyttefolket som prioriterer 
denne faktoren høyest. Båtliv er en faktor som særlig ivaretar båtfolkets prioriteringer og som 
brukerne er mest uenige om. Båtfolket har den på topp, mens de fastboende har den på 
tredjeplass og hyttefolket prioriterer den lavest. Tradisjon er den faktoren brukerne er minst 
opptatt av, men hyttefolket rangerer den høyere enn båtfolk og fastboende.  
 
Tabell 15 Vansjø. Brukergruppenes rangering av opplevelsesverdier (Bearbeidet etter (Kleven T 2004) 

Forklaring 

 

1. 
plass 

 

2. 
plass 

 

3. 
plass 

 

4. 
plass 

 

1. Innsjøliv  
 
Padle kano, 
fiske, 
naturopplevelse 
 

2. Landskapsopplevelse  
** 
Betydningen av landskapet, 
kulturlandskapet, 
kulturminnene, 
skogområdene 
 

3. Båtliv  
*** 
Motorbåtturer, 
sosialt  
miljø for båtfolket,  
rasteplasser 
 

4. Tradisjon  
*** 
Minner fra 
barndommen, 
følelse av tradisjon, 
følelsesmessig 
tilknytning, 
vissheten om 
gammel bruk 

Båtfolk 3       (3,69) 2          (3,72)   1       (3,91) 4          (3,42) 
Hyttefolk 1       (3,71) 2          (3,53) 4       (3,24) 3          (3,41) 
Fastboende 1        (3,49) 2          (3,30) 3        (3,02) 4          (2,57) 

Signifikante forskjeller nivå: *** = 0,995    ** = 0,95  x = 0.90   

 
 
De fastboende skårer gjennomgående lavere på alle variablene enn hytte- og båtfolket; de 
legger liten vekt på den gruppen verdier som uttrykker ”Tradisjon” (barndomsminner, følelse 
av tradisjonen og tilknytning og visshet om tidligere bruk av området). Her ser vi også en 
liten effekt av kjønn: Menn er mer opptatt av disse verdiene (høyere skår) enn kvinner.  
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Natur versus kulturlandskap 
 
Ekspertsynet 
Planene for Vansjø er i hovedsak ikke opptatt av skillet mellom naturlandskap og 
kulturlandskap (Thorén A-K H 2003 a).  Det er kun den statlig initierte VVV – utredningen 
fra 1999 (Fylkesmannen i Østfold 1999) som fremholder urørthet som et av kriteriene for å 
bedømme verdi. I følge Eik og Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969) bør en heller 
betrakte landskapet på en dynamisk måte:  
 

"Når et menneskeverk ´føres inn´ i et landskap fordrives ikke et stykke landskap. Det 
som skjer er at landskapet forandrer karakter. Dette understrekes fordi vi ofte støter 
på et uttrykk som ´landskapet brukes opp.´ Meningen i et slikt uttrykk er at en bestemt 
landskapstype brukes opp, og en ny landskapstype skapes bevisst eller ubevisst. (Eik 
K and Gabrielsen E 1969)  

 
Det som vektlegges er naturopplevelsen og naturverdiene som knytter seg til naturens 
livsprosesser og ikke nødvendigvis den såkalte opprinnelige naturen. Skillet går derfor 
snarere mellom det grønne og levende landskapet enten det er kultivert eller ”naturlig” og det 
landskapet som er utbygget.  
 
Sitatet under fra Forurensningsseksjonen i Østfold fylkeskommune (Østfold fylkeskommune 
Forurensningsseksjonen 1980) spissformulerer den holdningen som preger et flertall av 
Vansjøplanene: 
 

"Det legges en stadig større vekt på den naturlige naturopplevelsen hvor det enkelte 
menneske påvirkes til selv å oppdage og forstå naturens livsprosess. En begrunnet 
opplevelse av et natur- eller kulturlandskap får en bredere plass i begrepet friluftsliv 
etter hvert som urbaniseringsprosessen går fram. Et hvert objekt - fornminne, 
byggverk, av kulturhistorisk verdi o.l. - får dermed en stadig større betydning for et 
best mulig bilde av begrepet friluftsliv" (Østfold fylkeskommune 
Forurensningsseksjonen 1980) 

 
Eik og Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969) fremholder at gjennom dette møtet med 
den levende naturen får mennesket muligheter til å re - kreere seg i ordets rette forstand, dvs. 
gjenskape seg selv i friluft. Det foreligger etter deres syn også en helsemessig gevinst ved 
dette naturmøtet enten det er ”natur -natur” eller kultivert natur. Flere av planene omhandler 
derfor hvordan områdene skal tilrettelegges for at mennesker skal kunne benytte det grønne 
på denne helsebringende måten 
 
Brukernes syn 
Naturopplevelsene er viktige for brukerne av Vansjø. Det har vi allerede vist i tabell 14, men 
hva innebærer natur for disse brukerne? Det ser ikke ut til at de har noen sterke preferanser i 
retning av at urørt natur betyr mer for dem enn kulturpåvirket landskap. I 
spørreundersøkelsen fant vi for eksempel at opplevelsesdimensjonen med vekt på verdier i 
kulturlandskapet ble rangert nesten like høyt som innsjølivsdimensjonen der naturopplevelse 
inngår. Se tabell 15.  
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For å få et enda bedre innblikk i hvordan brukerne vurderer naturverdier og 
kulturlandskapsverdier spurte vi dem om hvilke inngrep/ tiltak de synes passer i Vansjø 
rangert etter en skala fra 1 (”passer svært dårlig”) til 5 (”Passer svært bra”). Se tabell 16 
 
Det er slik det fremgår av tabell 16, typiske kulturmiljøtiltak og myk tilrettelegging for 
friluftslivet som brukerne synes passer best. De er opptatt av mer informasjon, restaurering 
av kulturminner, beiting mot gjengroing, opparbeiding av stier og lignende. Lavest skår får 
inngrep som for eksempel bolig- og hyttefelt. Enkelthytter noen steder er mindre upopulært 
enn utbygging av campingplass. Vi ser samme tendens for andre spørsmål i tabellen; 
vedhogst er mer akseptert enn moderne skogsdrift. Det er heller ikke noe ønske om å få 
høyere fartsgrense for båtene i Vansjø. I hovedsak kan en tolke dette som at også 
respondentene i spørreundersøkelsen ønsker å bevare områdets hovedpreg stort sett som i dag 
uten store og dramatiske endringer. 
Tabell 16 Vansjø. Oppsummering av hvilke inngrep/ tiltak informantene synes passer i Vansjø rangert 
etter en skala fra 1 (”passer svært dårlig”) til 5 (”Passer svært bra”) 

Tiltak Gjennomsnitt Standardavvik 
Informasjonsskilt o. l. 3,85 ,87 
Restaurering av 
kulturminner 

3,81 ,87 

Beiting mot gjengroing 3,76 ,81 
Opparbeiding av stier 3,39 1,06 
Opprettelse av 
nasjonalpark/ 
landskapsvernområde 

3,46 
1,21 

Aktivitetsturisme 3,34 1,06 
Tilrettelagte badeplasser  3,10 1,22 
Vedhogst 3,05 ,99 
Bygging av enkelthytter noen 
steder 

2,64 1,07 

Begrenset nydyrking  2,58 1,05 
Moderne skogsdrift  2,21 ,98 
Campingplass 1,84 1,07 
Høyere fartsgrenser i 
Vansjø 

1,73 1,04 

Hyttefelt 1,65 ,89 
Nye boligfelt nær Vansjø 1,61 ,89 

Høy skår > 3,00 uthevet normal skrift. Lav skår< 2,00 uthevet, kursiv 
 
Vi har sett nærmere på om de ulike gruppene som deltok i spørreundersøkelsen skiller seg fra 
hverandre i oppfatningen av de skisserte alternativene for fremtidig bruk av områdene. Det er 
særlig båtfolket som avviker i forhold til hyttefolk og de fastboende. De setter tilrettelegging 
av badeplasser høyere enn de andre brukerne, men stiller seg mer negative til nye boligfelt og 
vedhogst enn det fastboende og hyttefolk er. Ellers er det ingen signifikante forskjeller.  
 
Ved hjelp av en faktoranalyse av brukernes synspunkter på hva som vil passe bra i fremtiden, 
har vi kunnet inndele holdningene deres langs fire ulike dimensjoner: Turismepositive, 
Skogsdriftsvennlige, antimiljøvernorienterte og utbyggingsorienterte. Se tabell 17 
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Tabell 17 Vansjø. Holdninger til fremtidig bruk, fire ulike innfallsvinkler gradert etter en skala fra 1= 
”passer svært dårlig” til 5 = ”passer svært bra” 

Indeksvariable 
Gjennomsnitt for alle 

brukergrupper 

Turismepositive 3,50
Skogsdrift 2,64
Antimiljøvern 2,28
Utbyggingsorientering 1,94

 
”Turismepositive”, grupperer variabler som samlet uttrykker oppslutning om typiske 
turismeaktiviteter og/eller – verdier. ”Skogsdrift” gjelder utnyttelse av skogen (skogsdrift og 
vedhogst). Den tredje faktoren er mindre entydig, og kan sies å fange opp variable som 
uttrykker skepsis til miljøvern (positiv til høyere fart og nydyrking, negativ til 
nasjonalpark/landskapsvern). Vi har kalt den antimiljøvern i tabellen. ”Utbygging”, samler 
forhold som omfatter tiltak knyttet til utbygging i en eller annen form. Se tabell 17. 

 
Alt i alt er det aktiviteter som støtter opp om områdets sikring og/eller bruk for friluftslivet 
som får høyest tilslutning, med en gjennomsnittsverdi midt mellom ”3 = nøytral” og ”4 = 
passer bra” på den angitte skalaen. Alle andre tiltak skårer i gjennomsnitt lavere enn verdien 
nøytral.  
 
Ser vi på de tre hovedgruppen av brukere som var med i spørreundersøkelsen, finner vi en 
svak signifikant forskjell i synet på dimensjonene utbygging og skogsdrift. Her stiller båtfolk 
seg mer negative til slike tiltak enn hyttefolk og fastboende. Ut over dette har vi ikke funnet 
store forskjeller i synet på om det er natur- eller kulturverdier som betyr mest for friluftslivet 
i Vansjø. Vi finner ingen klar naturverndimensjon i materialet fra Vansjø. Naturopplevelsen 
inngår snarere i dimensjonen innsjøliv. Det ser primært ut til at det er graden og typen av 
inngrep som betyr noe for disse brukerne.  
 
I spørreundersøkelsen fant vi generelt at kulturminner ikke ble oppgitt som særlig viktige for 
friluftslivsopplevelsen. Se tabell 14. Dette kan skyldes en viss usikkerhet i hva en legger i 
begreper som kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. For noen brukere er kulturminner/ 
miljøer for eksempel noe som er gammelt eventuelt menneskeskapte slik det fremgår av 
sitatene under fra intervjuene:  
 

”Med kulturminner tenker jeg på gamle bosettinger. Jeg oppsøker ikke slikt. Det 
finnes ikke noen funn på min eiendom. Dette temaet er ikke aktuelt. Det finnes ikke 
noe slikt i Vansjø” (Bonde, fastboende Storfjorden (Thorén A-K H 2003 b) 

 
”Kulturminner er menneskelaga ting”  (Pensjonist  og hytteeier i område 6 
Storfjorden  (Thorén A-K H 2003 b) 
 

 
Fra andre intervjuer kunne vi også spore tilsvarende synspunkter på hva kulturmiljø/ 
kulturminnebegrepet innebærer, for eksempel leietagere av hytte i område 6 Storfjorden sør. I 
følge dem er kulturminner menneskelig aktiviteter knyttet til bosteder og næringer. De kunne 
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ikke fremheve spesielle kulturminner i området bortsett fra huset de leier som har vært i 
forfatterforeningens/ Nic Waals eie. De kjente til noen gamle gruver i området som de 
oppsøkte det første året. Det er naturen som er viktigst i følge disse informantene, men de 
gleder seg også over kulturlandskapet. For å få villmarksopplevelse drar man ikke til Vansjø. 
Da ville de dratt en annen plass. De har selv hytte i Ryfylke der naturen er villere, men selv 
denne hytta ligger i overgangssonen mellom den ville naturen og kulturlandskapet. De liker 
m.a.o. kulturlandskapet godt. 

 
Hovedinntrykket både fra spørreundersøkelsen og intervjuene er at brukerne i likhet med 
planleggerne ikke er så opptatt av skillet mellom natur- og kulturpåvirket landskap når de 
skal verdsette Vansjø for rekreasjonsformål. De fleste oppfatter området som et 
kulturlandskap, og det er slett ikke noe negativt, noe som fremgår av sitatene under (Thorén 
A-K H 2003 b): 
 

”Hvis en bonde vil drive jorda så hindrer ikke det friluftslivsopplevelsen, snarere 
tvert imot.” (En hytteeier ved Texnes, område 2 ) 

 
”…Råde er et kulturlandskap. Jammen er det vakkert. Nordmarka (som han egentlig 
verdsetter enda høyere enn Vansjø) er også et kulturlandskap. Villmark kommer du 
ikke fram i. … Naturen i Østfold er ikke så fin som Nordmarka. Der (i Nordmarka) er 
det jo velpleid. Det er jo det du liker.” (en hytteeier Oksenøya) 

 
Både eksperter og brukere ser ut til å enes om at det er Vansjøs grønne verdier som er av 
betydning, og disse verdiene må en verne om. Noen leietakere av hytte område 5 
sammenfatter dette slik 
(Thorén A-K H 2003 b): 
 

”Det skal være som nå, en (grønn) lunge.” 
 
Planleggerne får m.a.o. også støtte til intensjonene om å unngå endring av Vansjøs karakter i 
nevneverdig grad. Informantene er imidlertid ikke helt fremmede for en varsom hyttebygging 
i området, bare en bevarer det grønne preget og lar hver hytte få stor plass. En hytteeier fra 
Texnesområdet foreslår at eventuelle nye hyttefelt bør følge de samme prinsippene som ble 
brukt i hans område med nok plass og luft mellom hyttene (Thorén A-K H 2003 b). Der 
hadde hver bygsletomt en ferdselsstripe på alle kanter. Han var også opptatt av at det måtte 
bli orden på vann og avløp.  

 
De fleste kan uansett tenke seg bedre tilrettelegging for friluftslivet enn hva tilfellet er i dag. 
Høyest skår for hva deltagerne i intervjuundersøkelsen synes passer bra har med 
tilrettelegging å gjøre og er rangert på denne måten: 1) Informasjonsskilt, 2) restaurering av 
kulturminner, 3) beiting mot gjengroing, osv. Se tabell 16. I intervjuene kom en annen 
dimensjon tydeligere fram.  Den altoverskyggende engstelsen blant informantene er at 
vannkvaliteten skal bli enda dårligere.  
 

”Vannet blir bedrøvelig hvis ikke noe skjer.” (Fastboende kvinne fra Texnes område 
2  (Thorén A-K H 2003 b) 
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Nåtidsverdier versus fremtidsverdier 
Eksperter og brukeres syn 
Stort sett beskriver alle planene et ønske om langsiktig og forsvarlig ressursforvaltning, og 
Eik og Gabrielsen (Eik K and Gabrielsen E 1969) nevner som sitatet under viser eksplisitt at 
løsningen skal være best mulig for fremtidige generasjoner:  
 

”Landskapsvern betyr at vi gjennom vår grunnutnyttelse finner frem til landskapets 
egenskaper og foretar en grunndisponering hvor hvert element får en plass som 
sikrer den best mulige løsning i dag og for kommende generasjoner." (Eik K and 
Gabrielsen E 1969) s. 8) 

 
Sitatet over tyder på at det er planen, d.v.s. den fremtidige grunnutnyttelsen, som gjenspeiler 
hva en anser som fremtidsverdiene.  
 
Ellers er det typisk for Vansjøplanleggingen at det er vannet selv som er motoren i det 
langsiktige prosjektet. Hvis en bare klarer å gjøre noe med vannkvaliteten, så redder en også 
resten av området i et langsiktig perspektiv. 
 
Identifisering av sårbare områder og områders tålegrense er en annen tilnærming vi finner i 
flere av planene. Det gjelder både VVV -rapporten der sårbarhet er et kriterium i den statlige 
metodikken og Østfold Fylkeskommunes rapport fra 1980 som er opptatt av overbelastning 
(Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980; Fylkesmannen i Østfold 1999). 
Sitatet under er hentet fra den sistnevnte rapporten til Fylkeskommunen fra 1980:  
 

"Det må overveies nøye om det bør igangsettes tiltak som kan føre til en 
overbelastning av området, slik at områdets egenart - følelsen av ro og rommelighet 
går tapt" (Østfold fylkeskommune Forurensningsseksjonen 1980)s. 58) 

 
Brukerne synes i stor grad å gi tilslutning til planleggernes vurdering av hva som er viktig i et 
langsiktig perspektiv. For begge grupper er det avgjørende at noe må gjøres med 
vannkvaliteten:  
 

”Vannet må ikke bli enda mer møkkete” (Fastboende unge jenter fra Texnes, område 
2  (Thorén A-K H 2003 b))  

 
 
I likhet med flere av planleggerne setter også brukerne sin lit til at Vansjøs funksjon som 
drikkevannskilde skal bli utslagsgivende i årene som kommer: 
 

”Området er jo drikkevannskilde – det eneste folk respekterer. Drikkevannet 
beskytter det. Se for eksempel på Maridalen (Oslos drikkevannskilde, vår 
kommentar).” (Mannlig hytteeier, pensjonist område 5 (Thorén A-K H 2003 b)) 
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Det synes også å være enighet om at Vansjø bevares best gjennom varsomme endringer der 
en ikke skal igangsette store utbyggings- eller tilretteleggingstiltak. Metoden for å 
gjennomføre dette er imidlertid noe uklar, og Vansjøs planhistorie har vist at det har vært 
mange innfallsvinkler både på lokalt og regionalt nivå. Uten at det er uttalt eksplisitt av andre 
enn Gabrielsen og Eik (Eik K and Gabrielsen E 1969) ser det ut til at arealdisponeringen eller 
”grunndisponeringen” likevel er hovedmetoden. Også her er det gjort ulike forsøk der 
samordning av planleggingen i de involverte kommunene har vært mest framtredende. I 
tillegg har man arbeidet med holdningsskapende tiltak overfor kommuner og grunneiere. Det 
er også gjennomført konkrete fysiske tiltak for å rense avløp og avrenning fra jordbruket.  
 

Nasjonale verdier versus regionale og lokale 
Plassering av Vansjøs verdi langs aksen lokalt, regionalt, nasjonalt ser i hovedsak ut til å 
avhenge av hvilket nivå som verdsetter. Planer med utspring i lokalforvaltningene på 
kommunalt nivå er mest opptatt av Vansjøs lokale betydning eventuelt nevnes hele skalaen. 
Dette ser vi for eksempel i Vansjøplan fra 1995 (Hansen 1995, vedtatt 1997), en plan 
utarbeidet av og for kommunene Råde, Rygge, Moss og Våler kommuner. Metoden som 
brukes i denne planen for å håndtere nivåproblematikken er et sterkt fokus på å løse 
konflikter mellom ulike brukergrupper.  
 
Ellers er tendensen at planer og utredninger initiert ovenfra fra statlig nivå som for eksempel 
VVV -rapporten (Fylkesmannen i Østfold 1999) benytter en metodikk der nasjonale verdier 
ser ut til å veie tyngst. Generelt vektlegger utredningene fra fylkesnivået Vansjøs regionale og 
nasjonale betydning.   
 
Stort sett er de vi intervjuet enige om at Vansjø er et område som primært har lokal verdi 
eventuelt av verdi for folk i nabokommunene. Hytteeierne ser i noe større grad at området 
også har betydning ut over lokalbefolkningens behov, og en hytteeier var sikker på at Vansjø 
var av nasjonal interesse.  Noen kommersiell verdi synes de ikke at området har, og flere av 
dem som ble intervjuet var opptatt av å beholde Vansjø som en godt gjemt hemmelighet, noe 
denne informanten kan stå som eksempel på:  
 

"Men det er lite kjent - kan dem ikke holde kjeft- bra at det er lite kjent. Det egner seg 
ikke til masseturisme, da er det ødelagt” (Hytteeier, mann, pensjonist område 6 
(Thorén A-K H 2003 b)) 

 
Selv om utvalget i spørreundersøkelsen ikke er representativ, ser det ut til at inntrykket fra 
intervjuene stemmer. Vansjø er et typisk nærområde, delvis også et område med mange 
regionale brukere. For alle bruksformene er det folk fra det vi har definert som nærområdet, 
dvs. de kommunene som grenser direkte til innsjøen (Moss, Råde, Rygge og Våler), som 
klart dominerer. Om vi sammenholder brukergrupper og bosted finner vi at båtfolket i Vansjø 
(medlemmer av en båtforening) så å si utelukkende (95 %) kommer fra nærområdet. For 
hyttefolket kommer også mange fra nærområdet (37 %), mens ca. halvparten av hytteeierne 
kommer fra Oslo og Akershus (51 %), altså mindre enn i timers biltur fra Vansjø. (Kleven T 
2004) 
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Hvilke verdityper er eksperter og brukere opptatt av. 
Sammenligning av de to casene 

Funksjonelle verdier versus opplevelsesverdier 
I det store og hele er planene vi har undersøkt ekspertprodukter med liten grad av 
brukermedvirkning. Det er de funksjonelle og til en viss grad målbare verdiene som 
dominerer. Denne vektleggingen fra ekspertenes side står i kontrast til brukernes syn på 
saken. I spørreundersøkelsen oppgir de at opplevelsesverdi er viktigere for tilknytningen til 
områdene enn bruksverdi. Dette gjelder både i Vansjø og Grimsdalen. Se tabell 18. 
 
Selv om hovedtendensen er at opplevelsesverdiene veier tyngst blant alle brukergrupper og i 
begge områder, så viser tabell 18 at det er visse innbyrdes variasjoner mellom de ulike 
brukergruppene. 
 
Tabell 18 Opplevelsesverdi kontra bruksverdi i Vansjø sammenlignet med Grimsdalen (Skala Fra 1 
”ikke viktig i det hele tatt” til 5 ”svært viktig) 
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Hyttefolket i Vansjø er mest opptatt av opplevelsesverdiene totalt sett, mens turistene i 
Grimsdalen er minst opptatt av denne dimensjonen. I Grimsdalen er det lokalbefolkningen 
som oppgir at opplevelsesverdien betyr mest for deres tilknytning til området, mens denne 
dimensjonen er rangert lavest av de fastboende i Vansjø.    
 
Bruk og aktiviteter 
Bruken av de to caseområdene er ganske forskjellig. Spørreundersøkelsen viste at 
Grimsdalen er et område primært for sommerbruk, mens Vansjø brukes hele året. Vansjø 
brukes dessuten til langt flere friluftslivsformål enn Grimsdalen. Respondentene der oppga 
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nesten dobbelt så mange aktiviteter pr. person (nesten 4) sammenlignet med Grimsdalen 
(2.3). I Grimsdalen fant vi dessuten at det var forskjeller mellom fastboende og tilreisende i 
valg av aktivitetstyper. De fastboende hadde der et langt mer variert repertoar av aktiviteter 
enn de tilreisende.  
 
I Vansjø er aktivitetene jevnt fordelt mellom det vi har kalt generelle friluftslivsaktiviteter17 
og slike som er spesielle for området18. I Grimsdalen er de i større grad knyttet til spesielle 
Grimsdalsaktiviteter19, mens i Vansjø er det jevn fordeling mellom spesielle og generelle 
aktiviteter. I Grimsdalen oppgis bilturer som hovedaktivitet, noe som kan skyldes utvalget, 
mens bading er den viktigste enkeltaktiviteten i Vansjø. Begge områder er viktige for 
turgåing, men det er i Grimsdalen brukerne går lengst. Her er gjennomsnittsturen på 14 km 
mot 9 km i Vansjø. 
 
Bruks- og aktivitetsverdier er en av de vanligste måtene å fremstille friluftslivsverdier på i 
planene, men det er stor variasjon i hvor omfattende temaet er behandlet. Her har vi observert 
et skille mellom planene generelt og mellom de to områdene spesielt. Vansjøplanene har den 
mest detaljerte behandlingen. Uansett kommer dette ikke opp mot brukernes syn på hva 
friluftsliv er. For dem er friluftsliv langt mer omfattende enn hva planleggerne har tatt hensyn 
til, og både bilturer, seterdrift og bufedrift inngår som aktiviteter for brukerne. For Vansjøs 
del ser det for øvrig ut til at turgåing er underestimert blant planleggerne.  
 
Brukerne er i likhet med mange av planene også opptatt av tilrettelegging for å kunne 
gjennomføre de ønskede aktivitetene. Disse tiltakene avviker ikke i særlig grad fra det som er 
foreslått i planene, for eksempel: Skilting og informasjon, merkede stier, servering, 
parkeringsforhold og renovasjon osv. Det er imidlertid en viss uenighet blant brukerne i hvor 
stor grad man skal tilrettelegge.  
 
Attributter, egnethet, funksjon 
Det er vanlig at planene presenterer viktige attributter for friluftslivet som stisystemer, 
badeplasser, fiskeplasser, kulturmiljøer og lignende. Temaet er mest omfattende behandlet i 
Vansjøplanene. Her er viktige attributter for friluftslivet presentert på ulike temakart knyttet 
til et områdenivå, og kalles for eksempel arealegenskaper. Tilnærmingen bygger på et 
multirattributtopplegg, og kartfestingen og vurderingene er knyttet til et romlig/ 
landskapsnivå. Egnethet for friluftsliv inngår også i disse betraktningene. I Grimsdalen er 
attributter i landskapet i mindre grad knyttet til friluftslivsverdiene, men hovedsakelig til 
biologiske og naturfaglige eller kulturhistoriske verdier. Det samme gjelder egnethetstemaet. 
I Vansjøplanene beskrives dessuten områder som er uegnet for eksempel fordi de er sårbare 
(slitasje) eventuelt visuelt utsatte. Soneringen i planene for Grimsdalen basert på vernesone 
og brukssone innebærer i prinsippet det samme. Funksjon er et begrep vi kom over i en av 
Vansjøplanene, da som funksjon i forhold til, planter og dyr, vannkvalitet, for å hindre 
erosjon, klimafunksjoner osv 
 
                                                 
 
17 Dagsturer til fots, fiske, hytteliv, bærplukking, små- og storviltjakt. 
18 Bading, båtturer, padling, skøyter, vannski. 
19 Bilturer, flerdagsturer, skiturer, sykkelturer, bufedrift, seterdrift, camping 
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Brukerne er også opptatt av attributter og egnethet, og spesielt de tilreisende ønsker seg gode 
stier, god merking, lett terreng, ikke buskas, levende landskap, setrer, utsyn og utsikt osv.  
 
 
Areal- og avstandskrav: 
Både fra intervjuene og spørreundersøkelsen har vi fått bekreftet at brukerne legger vekt på 
avstand. I Vansjø kom for eksempel kort avstand på tredjeplass blant en rekke 
kvalitetsvariabler. Flere av hytteeierne i Vansjø som ble intervjuet, ga også uttrykk for 
betraktninger om betydningen av nærhet. Vansjø var kanskje ikke et førstevalg, men et 
praktisk sted å ha hytte i forhold til avstandsbetraktninger. Lokale brukere i Grimsdalen 
understreket også nærheten til Grimsdalen som et pre for området.  
 
Ingen av planene fra Rondane og Grimsdalen drøfter imidlertid slike spørsmål i forhold til 
lokalbefolkningens behov. Areal- og avstandsvurderinger for friluftslivsformål har vi bare 
kommet over i noen av Vansjøplanene der avstand mellom bolig og ulike former for 
friluftslivsområder er beskrevet. I Grimsdalen er slike vurderinger kun knyttet til inngrepsfrie 
naturområder og avstand til inngrep. Siktemålet er å identifisere såkalt urørt natur og 
perspektivet er naturfaglig og ikke først og fremst vurdert i forhold til friluftslivet. 
 
 
Opplevelsesverdier  
I tabell 19 har vi sammenstilt rangeringen av de dimensjonene ved friluftslivsopplevelsen 
som brukerne i henholdsvis Vansjø og Grimsdalen har gitt uttrykk for. 20 Som tabellen viser, 
er friluftslivsopplevelsen i de to områdene knyttet till: Naturopplevelse, 
Landskapsopplevelse, Innsjøliv, Tradisjon, Aktivitetsturisme, Båtliv og Næringsbruk.   
 
Som en naturlig følge av at brukerne i liten grad har vært med i planleggingen av de to 
områdene, er det slik vi antok i utgangspunktet, visse verdityper som ikke behandles i noen 
av planene, men som brukerne er opptatt av. Det dreier seg om den sosiale betydningen og 
den følelsesmessige tilknytningen til områdene som inngår i opplevelsesdimensjonene 
”Tradisjon” og ”Båtliv”. Både når det gjelder ”Tradisjon” i Grimsdalen og ”Båtliv” i Vansjø 
er tilknytningen til områdene gjennom tradisjonsverdier, barndomsminner og sosiale forhold 
viktige ingredienser.  
 
Slik det fremgår av tabell 19 er det ikke et visst sett av opplevelsesverdier som alle 
brukergrupper en enige om uavhengig av sted. Opplevelsesverdiene er kontekstavhengige 
knyttet til det landskapet og de brukerne som finnes der. I Vansjø fremheves derfor verdier 
tilnyttet båtlivet med motorbåtturer, sosialt miljø og rasteplasser som sentrale elementer. I 
Grimsdalen er opplevelse knyttet til naturverdiene rangert høyest.  
 
 
 
                                                 
 
20 Tabellen er en sammenstilling av tabell 5 (Grimsdalen) og tabell 11 (Vansjø) 
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Tabell 19 Verdityper og brukernes rangering av dem i Grimsdalen og Vansjø. 

 Grimsdalen Vansjø 
 Dags -

turister 
Fler dags -
turister 

Bil -
turister 

Lokal - 
befolkn. 

Båtfolk Hytte -
eiere 

Fast -
boende 

Naturopplevelse 
 

1 1 1 1    

Landskapsopplevelse 
 

    2 2 2 

Innsjøliv 
 

    3 1 1 

Tradisjon 
 

3 3 2 2 4 3 4 

Aktivitetsturisme 
 

2 2 3 4    

Båtliv 
 

    1 4 3 

Næringsbruk 
 

4 4 4 3    

Dimensjoner som inngår i verditypen er beskrevet under21 
 
Noen fellestrekk ser det likevel ut til å være mellom de to områdene og på tvers av 
brukergrupper. Betydningen brukerne ser ut til tillegge det naturnære enkle friluftslivet er et 
eksempel på dette og gjenfinnes i verditypene ”Naturopplevelse”, ”Landskapsopplevelse” og 
”Innsjøliv” i tabell 19. I Grimsdalen har alle brukergrupper tillagt ”Naturopplevelse” knyttet 
til uberørte områder, landskapet og fotturmulighetene den høyeste verdien. Verdier knyttet til 
”Innsjøliv” fra Vansjø med vekt på naturopplevelse, kanopadling og fiske avspeiler mye av 
det samme, og er verdsatt høyest av hytteeiere og de fastboende der. ”Landskapsopplevelse”, 
også fra Vansjø, som alle brukergrupper her har på 2. plass, peker i retning av det samme 
verdigrunnlaget med vekt på kulturlandskap, kulturminner og skogområder. Her er m.a.o. 
planleggingen i de to områdene helt på linje med brukerne. Det enkle friluftslivet med urørt 
natur og kulturlandskap blir prioritert både av eksperter og brukere. 
 
Siden planleggingen i de to områdene i liten grad har basert seg på brukermedvirkning, er det 
ikke å forvente at opplevelsesverdier på brukernes premisser skal komme til syne i planene. 
Dette innebærer ikke at spørsmål om landskapsopplevelse, identitet og lignende temaer er 
utelatt. Vi har identifisert to hovedtilnærminger i planene. Den ene som er benyttet i begge 
områder, er analyser med basis i landskapet som bilde. Lignende oppfatninger av 
opplevelsene fant vi blant brukerne, og særlig blant enkelte av de tilreisende. Den andre 
eksperttilnærmingen er romlige analyser kombinert med vurderinger av landskapskarakter. 

                                                 
 
21 Naturopplevelse: Uberørte områder, naturopplevelse, landskapet, fotturmuligheter, Landskapsopplevelse: 
Betydningen av landskapet, kulturlandskapet, kulturminnene, skogområdene, Innsjøliv: Padle kano, fiske, 
naturopplevelse, Tradisjon: Minner fra barndommen, følelsesmessig tilknytning, følelse av tradisjon, For 
Grimsdalen inngår også: Vissheten om gammel bruk, setergrendene, reinsgravene, næringsmessig bruk, 
botanikken. Aktivitetsturisme: Overnatting og servering, Grimsdalshytta, DNT - rutene, (Fjellcampene), 
Båtliv: Motorbåtturer, sosialt miljø for båtfolket, rasteplasser, Næringsbruk: Muligheter for bil, fjellcampene, 
jaktmuligheter 
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Eksempler på denne analysemetoden fant vi bare i Vansjø, og de faglige karakteristikkene ser 
ut til å passe godt med vurderinger som en del av brukerne ga uttrykk for i intervjuene. I flere 
av intervjuene gir de uttrykk for friluftslivsopplevelsen som bevegelse i landskapet enten til 
lands eller i båt.  
 

Graden av menneskelig påvirkning, natur versus kulturlandskap 
En sammenligning av de to områdene i forhold til dette verditypeparet, viser at det er 
forskjeller i verdsettingen både mellom områdene og mellom brukerne. Dette betyr ikke at 
naturlandskap verdsettes høyere enn kulturlandskap eller vise versa. Både natur- og 
kulturlandskap er presentert begge steder uten noen vektlegging i den ene eller den andre 
retningen. Går vi planene etter i sømmene er det likevel tydelig at ekspertene har ulike 
innfallsvinkler i de to områdene når det gjelder dette verditypeparet.  
 
I Grimsdalen ligger det i kortene at det er det vitenskapelige vernet av både natur- og 
kulturlandskapsverdier som er av størst betydning. Det urørte, de inngrepsfrie områdene og 
de biologiske verdiene står her i en særstilling. I Vansjø er planleggerne ikke særlig opptatt 
av skillet mellom natur- og kultur, vern kontra ikke vern, inngrepsfrie områder og lignende, 
men snarere av områdets grønne verdier knyttet til livsprosessene og dynamikken i 
landskapet.  
 
For Vansjøs del er brukerne helt på linje med planleggerne; Vansjø er en ”(grønn) lunge” og 
skillet mellom natur- og kulturlandskap betyr ikke noe, selv om de fleste oppfatter området som 
det siste, et kulturlandskap. I Grimsdalen er det derimot ulike oppfatninger blant lokale brukere 
og typisk turistbrukere. Turistbrukerne ser ut til å være mer på bølgelengde med planleggerne. 
De vektlegger i større grad enn lokale brukere det urørte og det de oppfatter som naturverdier. 
Seterlandskapet er dermed for dem ”levende natur”, og ikke et kulturlandskap i hevd. De 
fastboende ser annerledes på dette. Grimsdalen er et kulturlandskap som må brukes for ikke å 
dø.  
 
Synet på nødvendigheten av å holde landskapet i hevd, gir seg også utslag i hvordan turister og 
fastboende oppfatter vern. På dette området er turistene mer positive enn det de fastboende er.  
 
En tilsvarende observasjon gjorde vi i Vansjø der kunnskapen om kulturmiljøer eller 
kulturminner i egne nærområder varierte mye. Dette hindrer ikke brukerne i å glede seg over 
landskapene de ferdes i, men det er ikke nødvendigvis vissheten om landskapet som kultur- eller 
et naturmiljø som skaper gleden. På den andre siden ser det ut til at mange verdsetter nettopp 
kulturmiljøkvalitetene høyt, for i begge områder skåret tiltak i kulturlandskapet som beiting og 
restaurering av kulturmiljøer høyest på listen over hvilke tiltak som passet best å gjennomføre. 
På denne rankinglisten kom også informasjon og skilting høyt.  
 
Et annet spørsmål vi ønsket å belyse var hva slags type kulturlandskap brukerne anså som 
verdifullt, det ”tradisjonelle” og ”gamle” eller et mer moderne landskap preget av vår tids 
inngrep. Selv om det var visse forskjeller mellom fastboende/hytteeiere og turister/ båtfolk, så 
ønsker de brukerne vi intervjuet ikke omfattende endringer av landskapet. Lavest skår begge 
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steder fikk bolig- og hyttefelt, moderne skogsdrift, hoteller og asfalt på vegene osv. Øking av 
fartsgrensen for båt i Vansjø er heller ikke populært. 
 

Bærekraftperspektivet, nåtidsverdier versus fremtidsverdier 
De fleste planene både i Vansjø og i Grimsdalen har et mer eller mindre uttalt bærekraftmål 
der de iboende verdiene og generasjonsperspektivet er sentralt. I enkelte planer er slike mål 
nevnt helt eksplisitt. Hvordan de langsiktige perspektivene i planene skal håndteres er 
imidlertid implisitte, usystematiske og uklart presentert. I prinsippet har vi observert fire 
tilnærminger eller metoder for å sikre de langsiktige verdiene:  

1. Planen selv skal gi anvisning om ”grunndisponeringen” som Eik og Gabrielsen (Eik 
K and Gabrielsen E 1969) kaller det 

2. Anvisning og drøfting av temaet ”sårbare områder” eventuelt ”områdenes tålegrense” 
finnes i flere av planene uten at dette har nedfelt seg i mer konkrete forslag til tiltak i 
våre to eksempelområder.  

3. Informasjon og holdningsskapende arbeid er også en av metodene som benyttes for å 
håndtere verdier på en langsiktig måte i begge områder: a) Overfor kommuner og 
grunneiere i Vansjøplanleggingen. B) Informasjon overfor brukerne som man legger 
opp til i forvaltningsplanen for Rondane.  

4. Bruk av mål for ulike tema som har med langsiktig forvaltning å gjøre finnes i mange 
av planene. Problemet er at målene er uforpliktende og ikke målbare. Det blir derfor 
umulig å følge med hvordan det går over tid, noe som er grunnleggende for å se om 
man når en mer bærekraftig forvaltning.  

 
I utgangspunktet stilte vi også spørsmål om planene legger opp til at det verdifulle kan endre 
seg over tid, og i noen av planene fremgår det slike tanker. I følge Eik & Gabrielsens (Eik K 
and Gabrielsen E 1969)22 fordriver ikke menneskeverket et stykke landskap, men landskapet 
vil endre karakter når nye menneskeverk skapes. I verneplanarbeidet for Rondane finner vi 
ikke denne typen dynamisk syn på landskapet. Dette landskapet skal tas vare på slik det er 
med mest mulig urørt natur, bevaringsverdige enkeltarter, setergrender, tradisjonell bruk uten 
moderne inngrep osv.  
 
Brukerne av begge de to områdene synes i stor grad å gi tilslutning til planleggernes 
vurderinger av hva som er viktig i et langsiktig perspektiv. Ingen av gruppene ønsker seg 
som nevnt før, omfattende endringer som for eksempel etablering av boligfelt, hyttegrender 
og kommersiell turisme. Spesielt i Grimsdalen ser vi likevel en viss uenighet mellom 
eksperter og enkelte av brukergruppene om hvilke metoder som skal benyttes for å sikre den 
bærekraftige og langsiktige forvaltningen. De typiske turistbrukerne støtter ekspertene i at 

                                                 
 
22 "Når et menneskeverk ´føres inn´ i et landskap fordrives ikke et stykke landskap. Det som skjer er at 
landskapet forandrer karakter. Dette understrekes fordi vi ofte støter på et uttrykk som ´landskapet brukes opp.´ 
Meningen i et slikt uttrykk er at en bestemt landskapstype brukes opp, og en ny landskapstype skapes bevisst 
eller ubevisst. Eik K and Gabrielsen E (1969). "Tilråding om disponering av arealene i Vansjøområdet med 
hovedvekt på landskapsvern og friluftsliv". Vollebekk Ås, Inst. for hagekunst Norges Landbrukshøgskole. 
Vollebekk  
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vern er en aktuell metode, mens dette er lokalbefolkningen mer skeptiske til. De ønsker seg 
også en varsom utvikling av Grimsdalen, men er opptatt av det må være tillatt med tiltak som 
kan sikre bosetting og næringsliv.23 I Vansjø er det store og altoverskyggende temaet vannet. 
Vannkvaliteten ser ut til å være motoren i den langsiktige forvaltningen av området. Her er 
alle enige om at noe må gjøres. 
 

Nasjonale verdier versus regionale og lokale 
Blant ekspertene både i Vansjø og i Grimsdalen ser det ut til at vektleggingen langs 
verdiaksen nasjonal - regional - lokal verdi avhenger både av hvilket planleggingsnivå som 
verdsetter, av områdetypen og av den faglige innfallsvinkelen til den som verdsetter. Bruken 
av den i utgangspunktet standardiserte VVV- metodikken som er benyttet begge steder 
anskueliggjør dette. Trass i at VVV – metodikken gir rom for å ta hensyn til hele spekteret av 
verdier fra nasjonalt via regionalt til lokalt nivå, er dette håndtert nokså ulikt i Grimsdalen og 
i Vansjø.  I Grimsdalen er det knapt avsatt lokalt og regionalt verdifulle områder trass i at 
området brukes flittig og verdsettes høyt av lokale brukere både fra Dovre og regionen rundt. 
VVV -rapporten for Vansjø fanger i langt større grad opp hele spekteret av verdifulle 
områder på alle de tre nivåene.  
 
Vi har sett at det samme mønsteret også gjentar seg i de andre planene og utredningene for 
henholdsvis Vansjø og Grimsdalen. I verneplanene for Rondane synes det for eksempel å 
ligge i kortene at en legger mest vekt på de nasjonale verdiene, mens de fleste Vansjøplanene 
har et lokalt ”nedenfra”- perspektiv. Ekspertene på det regionale nivået i Østfold hadde 
imidlertid gjerne sett at Vansjø kunne fått en nasjonal vernestatus for å sikre bedre 
vannkvalitet på sikt.  
  
Langt på veg stemmer ekspertvurderingene med bruken av områdene. Den typiske 
turistbrukeren fra Grimsdalen kommer ofte langveisfra, og en stor andel hadde adresser i 
Akershus og Oslo, mens de resterende turistbrukerne kommer fra helt andre landsdeler. For 
Vansjøs del ser det heller ikke ut til at ekspertene har bommet så mye med det lokale 
perspektivet de har anlagt i og med at en stor andel av brukerne kommer fra nærområdet, 
d.v.s. kommunene rundt innsjøen.  
 
I intervjuene kom det fram at antall brukere ikke nødvendigvis avspeiler et områdes verdi når 
det gjelder verdiaksen nasjonalt – regionalt og lokalt. For Grimsdalens del oppga de lokale 
brukerne naturlig nok at området betydde mye for dem, og som vi har vist foran utøvde de 
langt flere aktiviteter og brukte langt flere områder enn de tilreisende. Dette reflekteres så å si 
ikke planene. Heller ikke de tilreisende var helt enige med planleggerne. Noen av dem oppga 
Grimsdalen som nasjonalt betydningsfullt, mens for andre tilreisende var Grimsdalen ett 
blant flere områder de kunne tenke seg å oppsøke. For Vansjøs del var det større enighet 
mellom brukere og planleggere om at dette området primært har lokal verdi. Flere brukere 
oppga at de ønsket å beholde Vansjø som en godt skjult lokal hemmelighet. 
                                                 
 
23 Se sitatet foran: ”Uten bruk dør dalen” Informant nr. 1 Grimsdalen)  
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2.4. Tar planene hensyn til brukernes oppfatninger?  
I kapittel 2.2 tok vi for oss ekspertsynet og oppsummerte at ulike planer ikke nødvendigvis gir 
samme resultater selv innenfor samme planområde. Ulike innfallsvinkler og ulik 
detaljeringsgrad påvirker planene avhengig av den faglige innfallsvinkelen. I kapittel 2.3. 
undersøkte vi på et mer detaljert nivå hvilke friluftslivsverdier eksperter og brukere er 
opptatt av. Formålet med dette kapittelet er å gå videre med temaene fra disse to kapitlene 
for å få et mer detaljert innblikk i om planene tar hensyn til brukernes oppfatninger. 
Kapittelet refererer seg til hovedspørsmål 2 i foreliggende delprosjekt.  
 

Grimsdalen 
Figur 11 viser at det er liten sammenheng mellom planleggernes prioriteringer/ 
områdeinndelinger og omfanget av bruk oppgitt i spørreundersøkelsen. Bortsett fra i VVV – 
rapporten (Fylkesmannen i Oppland 2004), har de mest brukte områdene rundt 
Grimsdalshytta for eksempel ikke fått noen spesiell status på plankartene og er i liten grad 
omtalt i teksten. Hele vassdraget inkludert stølene ligger i landskapsvernområdet 
 
I forbindelse med intervjuene ble informantene bedt om å tegne inn enhetlige områder i 
Grimsdalen slik de oppfattet det. Det viste seg å være vanskelig for dem og ble derfor kuttet 
ut. De aller fleste hadde en oppfatning av Grimsdalen som ett sammenhengende område. Det 
de kunne skille ut var spesielle steder som for eksempel Pundarvangen, Grimsdalshytta eller 
de andre stølene. Det er stort sett disse områdene som også er mest brukt. De kvalitative 
intervjuene ser m.a.o. ut til å gi støtte til kommuneplanens landskapsoppfatning av 
Grimsdalen som ett område.  
VVV -rapportens friluftslivsprioriteringer der dalbunnen ikke har fått noen verdi, er stikk i 
strid med beskrivelsen av området i rapporten og det vi fant ut både i spørreundersøkelsen og 
i intervjuene. Begge disse undersøkelsene viste at mange aktiviteter og opplevelseskvaliteter 
som brukerne er opptatt av nettopp er knyttet til områdene nær setrene, elva og vegen.  
 
Verneplandokumentene (Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 a; 
Fylkesmannen i Hedmark and Fylkesmannen i Oppland 2000 b) kan heller ikke sies å ha et 
friluftslivsperspektiv som er i tråd med brukernes prioriteringer.  Grimsdalen som er ett 
område for brukerne, inngår i to ulike forvaltningssoner i verneplandokumentene: Dalbunnen 
som brukerne verdsetter høyest inngår i Landskapsvernområdet, mens nasjonalparkområdene 
sør og nord for dalen nærmest Grimsdalen befinner seg i ”Spesiell vernesone” og ”Sone uten 
tilrettelegging eller inngrep”. Det er kun i nasjonalparkområdene at friluftsliv oppgis som et 
av verneformålene i verneforskriftene. Landskapsvernområdet ser ut til å være forbeholdt 
vernehensyn knyttet natur – og kulturmiljøverdier. Friluftsliv er m.a.o. ikke et verneformål i 
det området som er mest brukt. Det sies uansett lite om hvordan friluftslivsopplevelsene kan 
forbedres. Det ligger snarere i kortene at bevaring av seterlandskapet, tiltak mot gjengroing, 
forbud mot inngrep og motorisert ferdsel samt kanalisering av fotturismen også er det beste 
for friluftslivet. 
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Figur 11Grimsdalen. Sammenstilling av bruk og planer (Tall viser bruk fra spørreundersøkelsen)  

 

 
Både i spørreundersøkelsen og i intervjuene ba vi om å få noen gode karakteristikker av 
området for å se om dette kunne bidra til å avgrense delområder med ulike verdier. Det viste 
seg at heller ikke dette var så enkelt. Beskrivelsene av området er i generelle termer gjerne 
knyttet til landskapets struktur og form, biofysiske egenskaper eller kulturmiljøet (Clemetsen 
M 2003):  
 

• Landskapet  
Landskapet beskrives ofte i generelle termer som flott landskap, veldig pent, idyllisk, 
drømmeområde, naturidyll, naturen, variasjonen. Flere har imidlertid observert at 
Grimsdalen byr på et vidt og åpent landskap med utsyn, noe følgende sitater viser: 
 
”Dalen er bred og vid”, (Lokal beboer) 
”Åpent landskap der man kan se langt både mot fjell og andre dalføre”, (Lokal 
beboere) 
”Åpenhet, det voldsomme vidsynet, vegetasjonen spesiell (lav og mose), snilt 
landskap, elva som bukter seg så fint gjennom dalen, setrenes beliggenhet.” (Kvinne 
på hytteferie) 
 
Andre er opptatt av det planene prioriterer, nemlig uberørt natur. En informant hevder 
at Grimsdalen har. 
”Lite store innskjæringer” (mener antagelig inngrep, vår kommentar) (Mann på 
dagstur) 

 
• Biofysiske egenskaper 

I spørreundersøkelsen fant vi også at biofysiske sider ved landskapet ble brukt for å 
karakterisere det for eksempel ble både fugle- og dyrelivet samt de botaniske verdiene 
trukket fram. Dette var også i generelle termer og uten tilknytning til spesielle steder. 
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• Kulturmiljøet 
En tredje karakteristikk av området var knyttet til kulturmiljøet som for eksempel 
husdyr på beite, tradisjoner. I et av intervjuene brukte en av informantene følgende 
beskrivelse: 
”Frodig og levende setermiljø”, (Fastboende kvinne) 

 

Vansjø 
De ulike Vansjøplanene har en del prioriteringer felles, men slett ikke alle. Se figur 12. Slik 
forholder det seg også mellom brukere og planleggere. Hvis vi for eksempel ser på det mest 
brukte området, Dillingøy, så inngår dette i alle planer, men avgrensingene varierer en del. I 
noen av planene har en valgt å prioritere mer avgrensede landskaps- eller aktivitetsområder, 
mens andre planer, spesielt Eik og Gabrielsens (Eik K and Gabrielsen E 1969) har prioritert 
større sammenhengende områder der hele vannflaten med naturlig avgrensede landskapsrom 
inngår.  
Figur 12 Vansjø. Sammenstilling av bruk og planer (Tallene viser bruk fra spørreundersøkelsen) 
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I de kvalitative intervjuene ba vi informantene om å karakterisere Vansjølandskapet, og om 
de kunne avgrense områder de synes har ulik karakter. Begge deler viste seg å være 
vanskelig. Informantenes vokabular tilknyttet landskapsopplevelsen var av en svært generell 
karakter av typen: Fritt og godt, fantastisk fint, pent, idyllisk, deilig, koselig, grønt, natur 
eventuelt fin natur eller rolig natur, deilig luft, fred og ro, fredlig, avstressende, veldig 
dyrerikt. Fra planene har vi sett at ekspertene også benytter seg av tilsvarende begreper som 
for eksempel: Luftig og storslått, ikke storslått, høyt mangfold, redusert mangfold eventuelt 
monokulturer, stillhet og ro, kulturlandskap (Hansen 1995). 
 
Etter noe mer press for å få informantene til å konkretisere beskrivelsene av 
Vansjølandskapet, ble det tydelig at oppfatningene er mer ulike. Vi har delt disse 
synspunktene i følgende grupper (Thorén A-K H 2003 b): 
 

• Alt er likt 
Et fastboende ektepar fra Texnes hevder følgende  
”Vi synes det er nokså likt overalt”. De kaller det også ”et rolig landskap”. 

 
• Vansjø er variert 

 Andre understreket variasjonen i landskapet: 
 

”Ingen deler er like ” …Noen øyer har for eksempel mye fjell, andre har strand og 
skog” (To fastboende jenter  fra Texnes) 
 
En hytteeier på Oxenøya fremhevet alle idyllene, at området er spennende og at vann 
alltid er tiltrekkende. Vansjønaturen er frodig og det er bergknatter her og der. Og 
videre:  
 

”…En hyttenabo har sagt at det minner om Kragerøskjærgården… Landskapet er 
ikke storslått, men idyllisk, vakkert, preget av gammelt kulturlandskap 
 

• Vansjø har stor kapasitet 
 Vansjøs kapasitet og rommelighet ble også fremhevet av flere for eksempel av det 
fastboende paret fra Texnes:  

 
”Det er mange kriker og kroker i Vansjø hvor en kan være for seg selv. Det er plass 
til mange.” 
 

• Vansjø er attraktivt 
Felles for de fleste er at de oppfatter Vansjølandskapet som attraktivt. De fremhever 
egenskaper som fredlig, idyllisk, deilig, fint, fritt og godt, ikke barsk natur osv.  

 
• Karakterisering ved hjelp av noe de misliker 

Det er ikke uvanlig at informantene karakteriserer landskapet i forhold til noe annet 
de har opplevd eller noe de savner. Sitatene under gir eksempler på dette:  
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En fastboende kvinne fra Texnes innflyttet nordfra synes Vansjø er ”pent, og 
idyllisk, men flatt. Det er flat skau med gran. Det er kjedelig.” 

 
”Fred og ro, det er det mye av” sier en hytteeier i Texnesområdet. ”Dessuten er det 
fin natur; det er frodig og rikt dyreliv”. Men: ”Bøndene må ta vare på skogen og ikke 
la landskapet gro igjen” (Mannlig hytteeier Texnesområdet) 
 
”Landskapet er jo litt kjedelig – er jo flatt – jeg savner fjelltopper” Hytteeier på 
Oxenøya. Kvinne) 
 
Et dansk ektepar som leide hytte i Texnesområdet kom med denne karakteristikken:  
 
”… Terrenget er annerledes og det er mange klipper her, i Danmark er det bare 
sand. Vi har få ord for denne typen terreng med svaberg og skog”.  

 
Spørreundersøkelsen støtter opp under de inntrykkene vi fikk i intervjuene.  
Karakteristikker som blir gitt av landskapets struktur og form viser at respondentene til en 
viss grad har lagt merke til ulike karakterer i Vansjølandskapet. De nevner begreper som 
”Skjærgård, holmer, trange sund, vannets størrelse og lengden på strandlinjen, fin natur og 
skog.” Vi gjenkjenner noen av disse karakteristikkene blant de seks hovedtypene av landskap 
som Hansen (Hansen 1995) også har identifisert. Landskapstype 5 Skjærgårdslandskap er 
eksempel på dette.  
 
Forskjellen mellom ekspertenes og brukernes landskapsoppfatning er at brukerne ikke 
nødvendigvis klarer å avgrense et landskapsområde fra et annet. For dem er Vansjø ett 
bruksområde, og de karakteriserer gjerne hele området ut fra det spesielle geografiske stedet 
der de selv oppholder seg. De ser m.a.o. ikke for seg Vansjø inndelt i delområder med ulik 
landskapskarakter i tråd med metodikken i landskapsanalysen til Hansen (Hansen 1995). 
 

Ekspertvurderinger kontra brukervurderinger. Oppsummering  
I figur 13 er prinsippene for oppbygging av planene for Vansjø og Grimsdalen sammenstilt i 
tråd med beskrivelsene i kapittel 1.3. Sammenstillingen viser at planene/ rapportene fra de to 
prosjektområdene er svært ulikt bygd opp.  
 
Et hovedskille i oppbyggingen av planene synes å gå mellom rapporter som munner ut i 
planer og slike som kun er verdivurderinger. VVV – rapportene fra begge 
undersøkelsesområder er eksempler på det siste (Fylkesmannen i Østfold 1999; 
Fylkesmannen i Oppland 2004). Som en ser av figur 13 er disse også nokså ulikt bygget opp. 
Vansjørapporten (Fylkesmannen i Østfold 1999) har samlet verdivurderingene i ett kart som 
viser verdiene områdevis, mens Grimsdalsrapporten munner ut i en rekke temakart som ikke 
er forsøkt sammenstilt (Fylkesmannen i Oppland 2004).  
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Figur 13 Oversikt over oppbygging av planene i Grimsdalen og Vansjø 

 
 
Hovedproblemet som figur 13 avdekker er at det for et flertall av planene er vanskelig å 
forstå hvordan planleggerne kommer fra målene til valg av temakart og deretter til 
prioriteringer i planene. Dette er vist med spørsmålstegn i figuren. I forbindelse med alle de 
presenterte kommuneplanene mangler til og med egne registreringer og analyser for 
friluftslivsverdier, eventuelt henvisninger til slikt materiale (Rygge kommune 1991; Moss 
kommune 1997; Råde kommune 1999; Våler kommune 2000; Dovre kommune 2001). 
Verdiene fremstår da kun i planene og vises ved valg av arealkategorier som for eksempel 
LNF- område, flerbruksområde, 100 – metersbeltet, verneskog osv.  
 
De ulike tilnærmingene til planleggingsmetodikk som vi har oppsummert for Vansjøs og 
Grimsdalens del, ser heller ikke ut til være avgjørende for hvordan resultatene ble i de 
enkelte planene. Et unntak er kommuneplantilnærmingen der planmetodikken er lik i alle 
planer, og der friluftsområdene er vist som LNF- områder i kommuneplanens arealdel. Det 
som skiller disse planene er detaljeringsgraden 
 
En hovederfaring fra foreliggende prosjekt er at verken ekspertvurderinger innen ett og 
samme område eller ekspertenes og brukernes oppfatninger av områdene nødvendigvis 
sammenfaller. Både i Vansjø og i Grimsdalen ser brukerne på hvert av områdene som ett 
bruksområde for friluftsliv, men noen delområder har av ulike årsaker mer aktiv bruk og 
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større verdi for dem. Planene fanger ikke nødvendigvis opp dette.  Planene for områdene 
varierer enda mer innbyrdes, og områder som brukerne verdsetter høyt kan i enkelte planer 
ha falt helt ut. Disse ulikhetene kan kortfattet oppsummeres på følgende måte:  
 
Ekspertene:  

• Ekspertene benytter i liten grad samme metodikk, og selv der metodikken er lik som 
for VVV – rapportene, er fremgangsmåten svært ulik i de to undersøkelsesområdene 

• Ulike typer ekspertmetodikk gir ikke alltid samme resultat. Dette kan ha sammenheng 
med hvilket perspektiv man legger på den landskapsmessige tilnærmingen; 
enkeltområder kontra en romlig landskapsoppfatning. En annen årsak kan være ulik 
informasjon, eller ulike syn på hvilke friluftslivsverdier som er viktige 

• Målene i planene er ikke målbare og operasjonaliserte 
• En rekke av planene går direkte fra mål til endelig resultat i planen uten å redegjøre 

for eller henvise til friluftslivsregistreringer - og analyser 
• Prioriteringene er oftest uklare og prosedyrene lite transparente  

 
Eksperter kontra brukere:  

• Brukerne har i liten grad vært med i planprosessene noe som kan forklare at 
resultatene i de ulike planene varierer så mye 

• Ekspertmetodikken fanger heller ikke nødvendigvis opp det brukerne prioriterer og 
manglende brukermedvirking bidrar til at en rekke bruks- og opplevelsesverdier ikke 
er tatt med i planene. 

• Det er større sammenfall i prioriteringer mellom eksperter og brukere i Vansjø enn i 
Grimsdalen. Dette kan ha sammenheng med det nasjonale perspektivet som hviler 
over planene i Grimsdalen mot det lokale i Vansjø 

• Ekspertvurderinger ser ut til å favorisere verdiene til de tilreisende. Dette ser i særlig 
grad ut til å ha rammet de lokale brukerne av Grimsdalen 

• Brukerne har problemer med å sette ord på områdekvaliteter og identifisere ulikheter i 
landskapet, men dette kan ha sammenheng med måten de ble spurt på 

 
I tillegg har vi sett at brukerne og ekspertene er enige om vise verdier. Det gjelder for 
eksempel i synet på en rekke funksjonelle verdier som bør tas i betraktning, at natur og 
grønne verdier er viktige og at en i hovedsak må satse på varsomme endringer. 
 
For brukerne er opplevelsesverdi viktigst, og mye tyder på at de ikke oppfatter noe klart 
skille mellom funksjonelle verdier og opplevelsesverdier. Dette fremgår av 
spørreundersøkelsen ved at de dimensjonene vi har kalt opplevelsesverdi og natur/ levende 
natur rangert høyest av brukerne. Det er imidlertid også forskjeller mellom brukergruppene 
både når det gjelder faktisk bruk, i synet på hva som er verdifullt og hvordan det verdifulle 
skal håndteres. 
 
Ekspertmetodikken er utilstrekkelig operasjonalisert. I flere tilfeller mangler en 
operasjonalisering eventuelt standardisering av hvordan de ulike verditypene skal behandles i 
planene. Det gjelder særlig for de funksjonelle verdiene og for bærekraftaspektene og de 
langsiktige målene med planene 
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2.4. Påvirkes verdivurderingene av områdetypen? 
Hovedspørsmål 3 i foreliggende rapport var å undersøke om områdetypen ville påvirke 
verdivurderingene. Er det for eksempel slik at et friluftslivsområde nær tettbebyggelsen som 
Vansjø, blir verdsatt annerledes enn et ruralt område relativt langt fra de store 
befolkningskonsentrasjonene, representert ved Grimsdalen? Sammenligner vi brukernes 
verdivurderinger og bruk av de to områdene ser vi ganske store forskjeller både i 
brukeromland, brukstid og aktivitetstyper slik vi alt har vært inne på. Her er det åpenbare 
forskjeller mellom områdetypene knyttet til beliggenhet og hva de kan tilby.  
 
Sett i bakspeilet er det vanskeligere å besvare om planleggerne verdivurderer ulike 
områdetyper ulikt. En sammenligning av planleggingen i de to områdene viser riktignok 
store ulikheter når det gjelder vurderingen av de to områdene. I utgangspunktet er situasjonen 
i Grimsdalen og Vansjø imidlertid totalt forskjellig hva gjelder planstatus og status i det 
nasjonale vernesystemet. Grimsdalen var allerede utpekt som en del av nasjonalikonet 
Rondane nasjonalpark, mens i Vansjø har planleggerne stort sett hatt et lokalt perspektiv selv 
om de på regionalt nivå gjerne så at området fikk en nasjonal vernestatus.   
 
For Grimsdalens del har beliggenheten i et nasjonalpark/ landskapsvernområde ført til at det 
er de nasjonale verneverdiene som veier tyngst. Hovedsiktemålet med vernet er å sikre de 
vitenskapelige interessene knyttet til natur- og kulturlandskap/ kulturminner. Det tas for gitt 
at dette også fremmer friluftslivet.  I Vansjø der planleggingen har hatt et lokalt perspektiv, 
er denne typen verneverdier sterkt nedtonet, og planene synes i hovedsak å være rettet mot 
friluftslivet. 
 
Med bakgrunn i dette prosjektet kan man hevde at verdivurderingene påvirkes av 
områdetypen, men det er områdets status i nasjonal sammenheng som er det avgjørende. I 
hvilken grad beliggenhet i landet geografisk eller i forhold til gradienten urban – rural betyr 
noe, sier vår undersøkelse lite om. For brukerne er det likevel stor forskjell mellom de to 
områdene, noe som har med beliggenhet og naturlige tilbud å gjøre.   
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Kapittel 3 Eksperter versus folk flest. En drøfting av 
resultatene 

I dette prosjektet har vi fått bekreftet den antagelsen vi hadde i utgangspunktet om at folk 
flest og eksperter har ulike syn på hvilke verdityper som blir inkludert og prioritert i 
verdsettingen av friluftslivsområder. Der ekspertene måler og veier, er brukerne mer opptatt 
av opplevelse. Vi har videre sett at ekspertvurderinger og brukerbaserte vurderinger gir ulike 
resultater, og at verdivurderingene blir påvirket av områdetypen. Nasjonalikonet Rondane – 
Dovre der Grimsdalen ligger, verdsettes annerledes av ekspertene enn den skjulte lokale 
”grønne lungen” Vansjø. Ekspertene innen ett og samme område er heller ikke enige, og 
ekspertvurderinger har vist seg å gi ulike resultater. Selv der metodikken er lik, viser det seg 
at ekspertene bruker den ulikt.  
 
En bør også ha i mente at det heller ikke blant folk flest er enighet om hvilke verdier som er 
viktigst. De med nær tilknytning til et område enten det er fastboende, hyttefolk eller båtfolk 
har i flere henseende andre oppfatninger enn det for eksempel en fotturist har. 
“Friluftslivsverdi” er m.a.o. ikke er noe entydig begrep, og slik vi antok i utgangspunkt har 
ekspertene i liten grad tatt lekmannssynet og brukerperspektivet med i planene. I svært 
begrenset utstrekning har brukerne fått være med i registreringsfasen, og prioriteringsfasen er 
kun for eksperter. Praktisk planlegging i de to undersøkelsesområdene er m.a.o. i samsvar 
med det vi fant etter å ha studert offentlige veiledere for friluftsliv (Vorkinn M, Kleven T et 
al. 2002) og intervjuet sentrale aktører i statsforvaltningen på området (Kleven T, Thorén A-
K H et al. 2005).  
 
På noen områder er det likevel enighet mellom eksperter og brukere i begge områder. Det 
gjelder for eksempel i synet på at natur, grønne verdier og estetikk knyttet til landskapet er 
viktig, og at en i hovedsak må satse på varsomme endringer. I likhet med ekspertene, er også 
brukerne opptatt av en del verdier knyttet til det funksjonelle synet for eksempel med hensyn 
på bruk, aktiviteter og lignende. 
 
Prosjektet har avdekket noen forhold som er særlig problematiske i forhold til verdsetting og 
planlegging for friluftslivet, og som danner grunnlaget for den avsluttende drøftingen. Det 
første temaet omhandler bruksverdier versus opplevelsesverdier, og hvordan 
ekspertmetodikken kan bli bedre. Det andre temaet løfter fram betydningen av å ivareta 
funksjonelle og bruksmessige verdier og ikke minst at det bør finnes en felles nasjonal 
målestokk på dette området. Det tredje temaet inneholder en drøfting av at nasjonal verdi får 
så stort gjennomslag på bekostning av lokale verdier spesielt med utgangspunkt i resultatene 
fra Grimsdalen. Det fjerde temaet tar for seg den manglende brukermedvirkningen, og i det 
siste og femte retter vi søkelyset mot planleggingsmetodikken og behovet for å fange 
landskapsverdiene på en mer helhetlig måte.   
 

3.1. Bruksverdier versus opplevelsesverdier. To sider av 
samme sak? 

Slik vi antok, vektlegges bruksverdier og funksjonelle verdier mer enn opplevelsesverdier i 
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planene. Planene er imidlertid ikke blottet for vurderinger av opplevelsesverdier, men disse 
er kun basert på ekspertsynet. Heller ikke ekspertene vurderer på samme måten, og begge de 
to ekspertmetodene som vi presenterte i kapittel 1.2. har vært benyttet i våre to 
undersøkelsesområder, nemlig landskapet som et bilde og landskapskaraktermetoden. I 
tillegg har vi registrert en metode som i de undersøkte planene har gått ut på å sonedele for å 
ta vare på den såkalte urørte naturen. Vi kaller den soneringsmetoden her.  
 
Landskapsbildemetoden bygger som navnet tilsier, på at det er den visuelle oppfatningen som 
står i sentrum. Metoden, i alle fall slik den er presentert i VVV -veiledningen (Direktoratet 
for naturforvaltning and Norges Vassdrags- og energiverk 1997) anbefaler generelle og gitte 
kriterier for landskapsopplevelsen av typen variasjon og mangfold, sårbarhet, helhet, 
inntrykkstyrke, etc. VVV - rapportene både fra Vansjø og Grimsdalen inneholder slike 
tilnærminger, men er fulgt mest slavisk i Grimsdalen.  
 
En kan kritisere landskapsbildemetoden, i alle fall slik den er brukt i Grimsdalen, ut fra flere 
synsvinkler. Den ene er at man har benyttet generelle verdiklasser for opplevelseskvaliteter. 
En slik tankegang bygger på at det finnes gjennomsnittsverdier som ”alle” er opptatt av, men 
som mange helt siden Shafer (Schafer E L J 1969) har vist at ikke eksisterer. I foreliggende 
undersøkelse fant vi for eksempel at tilnærmingen passer ganske godt for turistenes måte å 
oppfatte landskapet på, men fanger i liten grad opp lokalbefolkningens friluftslivslandskap.  
 
En annen kritikk mot landskapsbildemetoden er den ensidige oppmerksomheten rettet mot 
landskapets visuelle kvaliteter. Menneskets sanseapparat har langt flere fasetter. Inntrykk og 
grunnlag for verdsetting av omgivelsene våre får vi også gjennom lyd, lukt, hudfølelse osv. 
Landskapsopplevelsen er m.a.o. individuell og knyttet til tid, sted, rom, handling m.m. 
 
Soneringsmetoden som vi har kalt den, er brukt i flere av planene bl.a. verneplanmaterialet 
for Grimsdalen, men også i Vansjøplanen (Eik K and Gabrielsen E 1969) og i alle 
kommuneplanene. Verken i kommuneplanene eller i verneplanen for Grimsdalen er 
soneinndelingen hatt som hovedformål å ta vare på friluftslivsopplevelsene, men snarere å 
sikre verneverdier og det urørte eventuelt ta vare på både landbruks- og 
friluftslivsinteressene. Friluftslivsopplevelsen inngår dermed som en implisitt verdi i denne 
tilnærmingen. Det urørte og naturverdiene ser ut til å ligge bak soneinndelingen spesielt i 
verneplanen for Rondane/Dovre. Dette er verdier respondentene i Grimsdalen også hadde på 
topp, men ekspertenes grenser samsvarer ikke med den måten brukerne oppfatter landskapet 
på. Brukerne opplever som nevnt Grimsdalen som ett område, mens ekspertene har inndelt 
dalen i tre ulike soner.  
 
Selv om ”våre” brukere ikke hadde så lett for å inndele landskapet i ulike delområder, er 
dette ofte et behov i den praktiske planleggingen. Vansjøplanen til Eik og Gabrielsen (Eik K 
and Gabrielsen E 1969) tar i større gard hensyn til dette. Her er hele Vansjø en arena for 
friluftslivet. Soneinndelingen er også her gjennomført med vekt på ulike klasser når det 
gjelder restriksjoner på hva som skal tillates. Forskjellen er at disse klassene er utviklet med 
tanke på å ivareta friluftslivsverdier.  
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Landskapskaraktermetoden kan i langt større grad enn for eksempel landskapsbildemetoden 
ivareta friluftslivshandlingen som en romlig opplevelse knyttet til det å bevege seg i 
landskapet. Noen av landskapsanalysene for Vansjø benytter en slik innfallsvinkel basert på 
kartlegging og vurdering av opplevelsene knyttet til attributter i landskapet, naturgeografien, 
kulturmiljøet, osv. Landskapet inndeles i såkalte enhetlige områder med ulik 
landskapskarakter.  I Vansjøutredningene (Hansen 1995; Hansen 1995, vedtatt 1997) bygde 
landskapskarakterinndelingene ikke på generelle klasser og nasjonale kartleggingsmetoder, 
men var tilpasset den lokale konteksten. Brukerne som vi intervjuet hadde likevel 
vanskeligheter med å skille et område fra et annet i tråd med planleggernes logikk, selv om vi 
så noen tilløp til spesifikke karakteristikker av enkelte områder i Vansjø som passet med 
ekspertinndelingene. Undersøkelsesmetodene våre må antagelig ta noe av skylden for dette, 
men det er også grunn til å stille spørsmål til om ekspertmetodikken slik vi så den brukt i stor 
nok grad fanger brukernes landskap. 
 
For å få landskapet med som en faktor i den fysiske planleggingen ser 
landskapskaraktermetoden ut til å være den metoden en satser på i dag. For norske forhold er 
landet inndelt i totalt 45 landskapsregioner (Puschmann O 2005). Til sammen seks 
landskapskomponenter; landskapets hovedform, landskapets småformer, vann og vassdrag, 
vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg er kartlagt og danner grunnlaget 
for å identifisere den enkelte landskapsregionens landskapskarakter. Metoden har utelatt 
opplevelsesverdier og estetiske kvaliteter.  
 
Andre land har valgt et opplegg med en del trekk som minner om det norske, men der en 
også har med temaet romlig visuell analyse. Eksempler på dette er det toneangivende 
engelske Landscape Character Assessment (Swanwick C and Land Use Consultants 2002) og 
det tilsvarende danske opplegget presentert i veilederen ”Vejledning om landskabet i 
kommuneplanlægningen” (Miljøministeriet 2007).  
 
Felles for de nevnte veilederne er at de i hovedsak satser på ekspertene, og siden dette er 
nasjonale kartleggingssystemer, er man opptatt av at vurderingene skal være mest mulig 
objektive og i alle fall transparente. I de engelske og danske analyseoppleggene foreslås det 
derfor at de romlige visuelle forholdene vurderes etter generelle og på forhånd definerte 
skalaer24.  
 
Med bakgrunn i våre undersøkelser er det uansett ikke gitt at alle sider ved 
ekspertmetodikken fanger landskapet på den måten befolkningen opplever og bruker det. 
Generelt har vi sett at ekspertmetodikken har en hang til å dele opp og fragmentere 
landskapet der brukerne opplever helheter. Ekspertmetodikken synes videre å ha sitt 
utgangspunkt i at det er et skille mellom opplevelse og bruk/ aktiviteter i et landskap, og at 
opplevelsene i så stor grad er knyttet til synssansen og det visuelle. Ulike forfattere som har 
                                                 
 
24 Den danske veilederen opererer for eksempel med begreper som: ”Skala, Rumlig afgrænsning, Kompleksitet, 
Struktur, Visuel uro, Støj” For hvert av disse temaene skal det krysses av etter en tregradig skala. Temaet 
kompleksitet skal for eksempel vurderes langs skalaen meget sammensatt, sammensatt, enkel. 
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befattet seg med veiledning knyttet til landskapsanalyse for praktisk planlegging har vært 
klar over betydningen av at en bør ta med sanseinntrykkene i vid forstand i analysene (Feste J 
and Oterholm A-I 1973; Bruun 1996), men har ikke gitt anvisninger på hvordan dette skal 
foregå i praksis.  Manglende brukermedvirkning er antagelig en av årsakene til de 
problemene vi har nevnt over. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 3.3. Et annet problem kan 
også være at den måten vi som eksperter beskriver landskapet på, for eksempel i henhold til 
gitte verdiskalaer, ikke fullt ut fanger brukerdimensjonen knyttet til opplevelse og 
bruksverdier. 
 
Albertsens (Abertsen 1999) atmosefærebegrep er muligens til hjelp her. Han er opptatt av 
sansing og romlige kvaliteter.  Med utgangspunkt i klassisk filosofi hevder han at det ikke er 
noe å finne mellom subjekt og objekt. Det foreligger enten egenskaper ved objektet eller 
subjektet. En slik tilnærming ligger for eksempel til grunn for den funksjonelle tilnærmingen 
som er beskrevet foran. Han innfører derfor begrepet atmosfære, d.v.s. det som befinner seg 
mellom oss og de egenskapsbestemte tingene. 
 

”Atmosfærer er noget vi fornemmer med alle sanser, noget vi berøres av 
følelsesmæssigt. Sanseiagttagelse er ikke begrænset til iagttagelse af kendsgærninger, 
men indbefatter alt det vi forstår ved at befinde os i en omgivelse. At sanse en 
atmosfære er at fornemme og være opmærksom på, hvordan jeg (min krop) befinder 
mig i en omgivelse”(Abertsen 1999)  

 
Andre viktige perspektiver som Albertsen trekker fram er at en ting (et elementet) i et 
landskap viser seg i konstellasjon til andre ting (elementer) gjennom avstander og 
mellomrom, volumer osv. Atmosfæren er også avhengig av de aktiviteter og livsformer som 
foregår i det landskapet man studerer. Det er m.a.o. vanskelig å skille opplevelsen av et 
landskap eller et byområde fra det som foregår der og som påvirker oss sansemessig. Det kan 
for eksempel dreie seg om spesielle lukter og lyder knyttet til arbeidsplassene på stedet, til 
trafikken osv. Albertsen trekker fram betydningen av språket og at det er gjennom ordbruk 
og gjerne ved hjelp av metaforer vi kan beskrive atmosfæren eller kvalitetene.  
 
For praktisk planlegging innebærer dette m.a.o. ikke bare at en identifiserer romlige forhold 
på kart eller ved hjelp av skisser og fotografier, men at ekspertene også må utvikle andre 
innfallsvinkler der ikke minst språket er en viktig faktor for å få fram de romlige kvalitetene. 
Alle disse innfallsvinklene må benyttes samlet for å bidra til forståelse av landskapskvaliteter 
som folk flest og ande planleggere kan kjenne seg igjen i. 
 
 
 

3.2. Betydningen av funksjonelle og bruksmessige verdier og 
eventuelt nasjonale standarder 

Vi har så langt kritisert ekspertene for at de ser ut til å prioritere funksjonelle og målbare 
bruksverdier over opplevelsesverdiene. Vi har også oppsummert foran at det ikke 
nødvendigvis er slik at brukerne bare er opptatt av opplevelse, mens ekspertene kun ser etter 
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det som kan måles og veies. Brukerne synes også at det er viktig at de funksjonelle og 
bruksmessige verdiene blir ivaretatt. Med bakgrunn i foreliggende studie er problemet 
snarere at friluftslivsaktiviteter og bruksfunksjoner for dem innebærer langt mer enn det 
planleggerne er opptatt av. Når befolkningen ikke blir spurt i planprosessene, mister derfor 
planleggerne mye informasjon om den faktiske bruken som kunne vært nyttige for planene. 
 
Et annet problem knyttet til den planleggingspraksisen vi har observert, er at planene i liten 
grad opererer med et felles verdigrunnlag for de funksjonelle og bruksmessige verdiene. 
Nettopp på dette området hadde det vært formålstjenlig med felles og målbare kriterier, i alle 
fall for en del sentrale parametre av interesse både for overordnet statlig politikk og for lokal 
planlegging. I et langsiktig perspektiv er det nyttig å studere måloppnåelse, endringer over 
tid, sammenligne områder, sammenligne mellom kommuner osv. En kunne ha forventet at 
den offentlige veiledningen i alle fall på dette området hadde vært mer samordnet, men det er 
den ikke (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). Kleven (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005) 
hevder at selv om kommuner og tiltakshavere kunne hatt glede av bedre samordning av den 
sentralstatlige veiledningen, så har de statlige sektorene antagelig ingen egeninteresse av det. 
For dem er verdsettingsmetodene i følge Kleven (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005) en av 
de måtene disse sektorene hevder sitt faglige revir på. Foreliggende studie sier lite om dette 
aspektet ved den manglende samordningen. 
 
 

3.3. Når nasjonale verdier veier mest 
I kapittel 1.2. hevdet vi at nasjonal miljøpolitikk bl.a. slik den ble presentert i fem veiledere 
for friluftslivet, tradisjonelt har bygget på en hierarkisk tankegang der nasjonale verdier er 
viktigere enn regionale som igjen er viktigere enn lokale (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002).  
Undersøkelsene våre fra Grimsdalen og Vansjø viser at den hierarkiske tilnærmingen også 
har vært virksom i disse to områdene. Grimsdalen er så å si bare tillagt nasjonale verdier med 
fokus på det vitenskapelige vernet av natur og kulturmiljø. Friluftsliv inngår ikke som noen 
egen interesse, men som en iboende del av vernet. I Vansjø er perspektivet nesten motsatt 
med vekt på bruk og lokale verdier. Her fant vi riktignok noen faglige skillelinjer der 
planleggerne på det regionale nivået gjerne kunne tenke seg å heve Vansjøs status opp i den 
nasjonale verdiklassen. 
 
Vi kan også konstatere at de forskjellene vi har observert får konsekvenser for planleggings- 
og forvaltningstiltak som er blitt foreslått. I Grimsdalen er forslagene i hovedsak konsentrert 
om vern for å sikre leveområdene til villreinen, de tradisjonelle kulturmiljøinteressene og å ta 
vare på det urørte. De lokale verdiene er så å si ikke synlige i planleggingen. I Vansjø fant vi 
det motsatte. Der er hovedinteressen rettet mot tilrettelegging som kan øke 
friluftslivsverdien, men også å sikre vannkvaliteten.  Dilemmaene knyttet til den hierarkiske 
tilnærmingen, spesielt i Grimsdalen der lokalbefolkningens interesser i så liten grad har 
vunnet fram, er ikke belyst i plandokumentene.  
 
Den hierarkiske tankgangen settes gjerne i sammenheng med en ensidig naturvitenskapelig 
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tankegang (Harvold K, Hovik S et al. 2006). I naturvitenskapene er en vanligvis opptatt av 
utbredelsen av en ressurs i forhold til nasjonale, regionale og lokale nivåer. Friluftslivet 
forholder seg imidlertid ikke til arter og biotoper, men til individer. Nasjonale mål for 
friluftslivet er som nevnt i kapittel 1.2. at alle skal ha gode muligheter for friluftsliv i 
hverdagen (Direktoratet for naturforvaltning 1996; Miljøverndepartementet 1998-99) og 
siden 1996 skal i prinsippet den hierarkiske tankegangen være en saga blott. Eksemplet fra 
VVV- veiledningen og bruken av VVV -metodikken i Grimsdalen viser imidlertid at dette 
ikke er tilfelle. 
 
Dersom en skulle følge den hierarkiske naturvitenskapelige logikken også for 
friluftslivsinteressene, burde lokale områder i sentrale bystrøk som brukes av mange brukere 
tillegges nasjonal verdi. Mer avsides områder med få brukere burde rangeres lavere. Ingen av 
de to eksempelområdene våre bygger på en slik tankegang, og spørsmålet er om en i 
fremtiden bør verdsette friluftslivsområder etter en slik skala i det hele tatt. Den egner seg for 
områder som skal verdsettes ut fra vitenskapelige kriterier, men ikke for friluftsliv. Dersom 
skalaen skal opprettholdes, bør en i alle fall redefinere kriteriene for hva som er nasjonalt, 
regionalt og lokalt verdifullt.  
 
I den senere tiden har den hierarkiske tilnærmingen og den sentralstyrte verneplanleggingen 
vært oppe til debatt, og en rekke forsøk med lokal forvaltning av verneområder er 
gjennomført (Svarstad H, Daugstad K et al. 2003; Bay-Larsen 2005; Hovik S and Falleth E I 
2005; Aasetre J 2005; Harvold K, Hovik S et al. 2006; Vistad O I, Daugstad K et al. 2006).  
 
Harvold et al (Harvold K, Hovik S et al. 2006) slår rett og slett fast at den  
 

”tradisjonelle tilnærmingen til vern, preget av hierarki og statlig styring har gått ut 
på dato.”  
 

Planleggingsmetodene som er benyttet spesielt for Grimsdalen er derfor kanskje snart på veg 
ut. På den andre siden ser det ikke ut til at forsøkene med lokal forvaltning av verneområder 
bare har gitt positive resultater. Aasetre (Aasetre J 2005) oppsummerer for eksempel at 
kommunal forvaltning ikke har betydd noen forandring bort fra det han kaller det 
sentralistiske forvaltningsperspektivet. I følge Hovli og Falleth (Hovik S and Falleth E I 
2005) var formålet med lokal forvaltning fra Stortingets og regjeringens side en måte å få 
gjennomslag for vernet i verneområder. Deres studie viste at dette ikke slo til innenfor det 
området de undersøkte i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane.  
 

”Stortingets og Regjeringens forhåpninger er at lokal forvaltning skal føre til økt 
forståelse for statens naturvernpolitikk. Dette målet er ikke nådd. Det er fortsatt 
sterke kritikere lokalt, og det er stor uenighet om vernet.” (Hovik S and Falleth E I 
2005) 

 
Man kan derfor spørre seg om lokal forvaltning i slike områder kun er en metode som 
sentralforvaltningen benytter for å dempe konfliktnivået, og en ny måte å få gehør for den 
tradisjonelle statlige vernepolitikken, m.a.o. en slags ulv i fåreklær. 
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Fra forsøk med lokal forvaltning finnes det også mer positive erfaringer. Verneplanprosessen 
i Junkerdalen i Nordland fylke er et eksempel på dette (Bay-Larsen 2005). Det som synes å 
skille dette eksemplet fra de andre, er den måten prosessen er gjennomført på med stor grad 
av reell brukermedvirkning på et lokalt områdenivå. Som en erstatning for den hierarkiske 
skalaen for verdsetting der nasjonal verdi veier mer enn regional som igjen betyr mer enn 
lokal nasjonal, regional, lokal bør en derfor heller satse på reell medvirkning, i alle fall når 
det gjelder friluftslivsverdier.  I våre to undersøkelsesområder har brukerne bare i liten grad 
fått være med i planprosessene. Dette temaet ser vi derfor mer på i neste kapittel.  
 
 

3.4.  Med brukerne på gjerdet 
Gjennomgangen av de fem offentlige veilederne for friluftsliv viste at anbefalingene i liten 
grad befattet seg med brukernes rolle i planprosessene (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002). 
Det er primært i datasamlings- og registreringsfasen at man ser en rolle for dem, mens 
analyse- og verdsettingsfasen er helt ekspertbasert. Ingen av veilederne presenterer opplegg 
for hvordan lekfolk skal trekkes med. Tilsvarende erfaringer finner vi også i Kleven et al 
(Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005) der rapporten har fått den retoriske tittelen ”Å sette 
pris på friluftsliv – bare for eksperter?”. Intervjuer med sentrale aktører på regionalt og statlig 
nivå underbygger det vi fant da vi studerte de offentlige veilederne. Studiene av planpraksis i 
Grimsdalen og Vansjø har gitt de samme resultatene. Brukerne har fått være med på å gi 
innspill i forbindelse med registreringene, men har ikke deltatt i analyse- og 
prioriteringsfasen. De har heller ikke fått være med å mene noe om hvilke mål en skulle ha 
for planarbeidet, ei heller for planene.  
 
Brukerne består for øvrig av et begrenset utvalg av personer og grupper som enten har deltatt 
i referansegrupper, eller er blitt spurt underveis. Det er primært grunneiere og representanter 
for interesseorganisasjoner eller grupper med bruksrettigheter som har bidratt i begge 
områder, og bare i noen av planprosessene. Dette er i stor grad det samme mønsteret en har 
sett i forsøkene med lokal forvaltning av verneområdene. (Vistad O I, Daugstad K et al. 
2006)).  
 
Problemet med de medvirkningsoppleggene vi har registrert i våre to undersøkelsesområder 
er at de lett kan gi skjev og ikke dekkende informasjon. Fra spørreundersøkelsene så vi for 
eksempel klare tendenser til uenighet om hva som er verdifullt i ulike brukergrupper. I 
Grimsdalen fant vi også at planleggerne og de tilreisende er langt mer enige enn det 
lokalbefolkningen og planleggerne er. Dette gir indikasjoner på at planleggerne ikke bare 
representerer et naturvitenskapelig ekspertsyn, men at de i tillegg ivaretar turistenes landskap 
og ikke de fastboendes. 
  
Den informasjonen som i særlig grad går tapt når ekspertsynet dominerer, er knyttet til 
brukernes stedstilhørighet, et sentralt begrep i friluftslivsforskningen Kaltenborn 1997 
(Kaltenborn B P 1997; Kaltenborn B P 1998). Stedstilhørigheten er ikke nødvendigvis 
avhengig av om man er fastboende eller ikke, men har snarere sammenheng med nærhet og 
den kunnskapen man har om et område (Vorkinn, Vittersø et al. 2000; Brown G and . 2007). 
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Kunnskap om et sted påvirker m.a.o. stedstilhørigheten, noe som igjen er et sentralt element i 
verdsettingen av et område. Mange aktiviteter krever ferdigheter, kunnskap om mulighetene 
og/ eller eiendomsrett, noe som kan forklare de forskjellen vi har observert. Dette gjelder for 
eksempel aktiviteter som jakt, fiske, bærplukking, bufedrift og seterdrift i Grimsdalen og 
bading, turmuligheter, båtturer, padling osv i Vansjø. Fastboende, hytteeiere og båtfolk med 
nær tilknytning til områdene utøver langt flere aktiviteter enn de som bare var på 
gjennomfart; fotturister, bilturister eller lignende. Dersom brukere med sterk tilhørighet til et 
sted ikke blir spurt, går m.a.o. mye kunnskap om et område tapt.  
 
Brukermedvirkning basert på representasjon fra interesseorganisasjoner gir også muligheter 
for overrepresentasjon av noen få lokale interesser. I Grimsdalen så vi tendenser til dette ved 
at særlig jakt og fiske har fått mye plass i brukerrapporten derfra. Bay-Larsen og Sandersen 
(Bay-Larsen 2005) fant også at de som engasjerte seg tyngst i verneprosessen for 
Junkerdalen i Nordland først og fremst var et lite mindretall med sterk tilknytning til jakt, 
fiske og friluftsliv eller med grunneierinteresser.  
 
Et annet problem med den typen medvirkningsstrategier som vi har sett i Grimsdalen og 
Vansjø basert på interessegrupper og grunneierorganisasjoner, er dessuten at de lett kan 
overse uenigheter mellom lokale brukergrupper. Svarstad et al (Svarstad H, Daugstad K et al. 
2003) fant for eksempel at lokale kvinner så å si ikke var med i planprosessene. Disse 
forfatterne antyder at dette sannsynligvis ikke er noe som særpreger deres studieområder, 
men er et fellestrekk i forvaltningen av naturressurser i Norge. De stiller dessuten spørsmålet 
om en finner lignende skjevheter også når det gjelder andre dimensjoner enn kjønn.  
 
Lokal medvirkning i planleggingen bør i fremtiden ikke bare inngå i verneplansammenheng, 
men bør gjennomsyre all planlegging som medfører bruk, forvaltning og vern av landskap. 
Norge har en særlig forpliktelse på dette området fordi vi var et av de første landene som 
ratifiserte og godkjente Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft i 2004 
(Council of Europe 2000). I denne konvensjonen legges det stor vekt på det lokale 
perspektivet og at verdier i landskapet i stor grad handler om det enkeltindividene er opptatt 
av. Selve definisjonen av landskap i konvensjonsteksten understreker dette:  
 

”Landskap” betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av 
påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.”  
(Council of Europe 2000). 

 
Et annet aspekt ved konvensjonen er at den omhandler alt landskap; ruralt så vel som urbant, 
hverdagslandskap så vel som verneverdig ”rødlistelandskap”. Landskapskonvensjonens ideer 
er av særlig betydning for friluftslivet fordi landskapet i seg selv er den arenaen friluftslivet 
utøves på. Erfaringene både fra vårt prosjekt og fra de andre studiene av naturforvaltning 
som er referert til foran, tyder på at det er en lang veg å gå før landskapskonvensjonens 
landskapsbegrep og fokus på brukermedvirkning er implementert.  
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3.5. Søkelys på planleggingsmetodikken. Hvordan fange 
helheten? 

I følge Vorkinn et al (Vorkinn M, Kleven T et al. 2002) er metodikken knyttet til verdisetting 
og prioritering et særlig kritisk punkt i de undersøkte friluftslivsveilederne. Det samme fant 
vi i planene for Grimsdalen og Vansjø. Det er ofte vanskelig å følge veien fra målsetting via 
registreringer og analyser til endelige planer. Planprosessene er gjennomgående lite 
transparente, og det er i mange tilfeller vanskelig å forstå bakgrunnen for prioriteringene og 
veien fra målsettinger til endelig plan. Målene er som nevnt før, ikke målbare i de tilfellene 
der det hadde vært ønskelig, og prosedyrene for prioriteringene er enten ikke beskrevet eller 
vanskelige å bruke i følge planleggerne som hadde benyttet VVV- metodikken.  
 
Lignende erfaringer foreligger også fra andre undersøkelser, for eksempel ”Nordens 
Landskap” (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) som drøfter hvordan Den europeiske 
landskapskonvensjonen (Council of Europe 2000) kan omsettes til Nordiske forhold. 
Rapporten anbefaler at det utvikles en mer ensartet metodikk for å verdsette landskap 
(Gaukstad E and Sønstebø G 2003). 
 
I plandokumentene fra Vansjø og Grimsdalen er det ikke bare metodene som i stor grad 
varierer, men også formålet med plan- og utredningsarbeidene. Friluftsliv er behandlet i alt 
fra kommuneplaner til verneplaner og rene friluftslivsutredninger. Dette synes i stor grad å ha 
påvirket den planmetodikken som er valgt i hvert enkelt tilfelle.  
 
Som vist foran er planlegging for friluftsliv åpenbart ikke et enhetlig og enkelt tema. Hver 
plansituasjon synes å være unik og kontekstavhengig, og vi har allerede vist at dagens 
planpraksis i liten grad har involvert de som bruker landskapet til friluftslivsformål. Vi har 
dessuten sett at de ikke enige seg imellom, og heller ikke enige i planleggernes prioriteringer. 
Der ekspertene identifiserer enkeltelementer, opplever brukerne totale landskap.    
 
Metodikken fanger i liten grad helheten, men har en tendens til å fragmentere og dele opp 
kunnskapen om landskapet. Dette er en bekymring som ikke bare deles av brukerne, men 
som også løftes fram i forbindelse med landskapskonvensjonen. I ”Nordens Landskap” er 
dette uttrykt på følgende måte: 
  

”Et generelt problem i Norden synes å være at det i liten grad finnes metoder som 
håndterer landskapet som totalitet av et stort antall enkeltkomponenter. Landskapet 
blir i stedet en fellesadresse for en lang rekke temakartlegginger. Det finnes 
utfordringer også i forhold til landskapet som en overordnet geografisk kategori. Det 
arbeides en del med særlig identifiserte landskapsutsnitt og avgrensete områder, men 
i liten grad med landskapet som helhet.” (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) s. 54) 

 
Andre forfattere, for eksempel Antrop(Antrop 1997) (Antrop 1997), er inne på det samme: 
 

”Landscape refers to our perceivable environment and should be considered as 
holistic, relativistic and dynamic. The perspective aspect is important as it determines 
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also the way we consider, the observed environment as holistic and relative. Indeed 
our perception works in a holistic manner. What we perceive can be described as a 
Gestalt, a whole which is more than the sum of its composing parts” (Antrop 1997) s. 
107)  

 
Med en så stor variasjon i planleggingsmål og metodearsenal, er det lett å ønske seg større 
grad av standardisering. Behovet for metoder som fanger helheten i landskapet synes også å 
være åpenbar. Spørsmålet er hva som er ønskelig og hva som er mulig når planformålene i så 
stor grad varierer, og standardmetoder heller ikke er noen garanti for resultatet.  
 
I stedet for standardmetoder, kan en mulig løsning heller være å vektlegge og klargjøre valg 
av planmodell/ konsept for planarbeidet fra starten av.  Figur 14 viser et eksempel på en slik 
modell som er en forenkling av det opplegget som benyttes i 
landskapsanalyseundervisningen ved Institutt for landskapsplanlegging ved UMB og som 
dessuten har en del fellestrekk med de danske og engelske landskapskaraktermetodene. 
En slik modell må forklare hvordan den helhetlige tilnærmingen til landskapet er tenkt løst, 
og hvilke skritt en må ta for å komme fram til en slik helhet. Det er også viktig å klargjøre 
brukernes rolle i planprosessen helt fra starten av.  
 
 
Fase 1. Formålet med planarbeidet 
Ulike planoppgaver tilsier at til målene vil variere. I denne fasen som innleder prosjektet, 
beskrives derfor målene med planarbeidet konkret i forhold til både planoppgaven og mål 
knyttet til friluftslivstemaet. Spørsmålet her er om friluftsliv inngår som et av flere 
planleggingsmål eller om friluftsliv er et hovedformål. I mange tilfeller handler 
friluftlivsplanlegging i dag også om å unngå at verdifulle områder nedbygges eller reduseres 
i for stor grad. Uansett planformål er det viktig at befolkningen bringes inn i denne fasen. Når 
befolkningen kun får planene til høring, er det allerede i mange tilfeller for sent for dem å 
kunne påvirke.  
 
Det er også nødvendig å klargjøre målene for friluftslivet i den konkrete planoppgaven. Disse 
målene bør på en eller annen måte være etterprøvbare slik at en kan vurdere måloppnåelse i 
ettertid. Det er behov for å utvikle noen enhetlige nasjonale mål for det som en ønsker å 
tallfeste. I tillegg kan det være behov for egne tallfestede mål på lokalt nivå. I denne fasen er 
det også behov for brukermedvirkning. Hvilke friluftslivsverdier er det brukerne legger vekt 
på i det aktuelle landskapet? Er det naturverdier og det urørte, er det mer og bedre 
tilrettelegging osv?  
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Figur 14 Friluftsliv i plansammenheng, eksempel på oppbygging av planmodell  

 
 
 
Fase 2. Hva slags informasjon og analyser er nødvendig i forhold til målet med 
planarbeidet? 
I denne fasen er det viktig å skille ekspertregistreringer og registreringer av befolkningens 
opplevelse og bruk av landskapet på en tydelig måte. I tabell 20 er det foreslått registreringer 
med vekt på 5 hovedtemaer. Det er gjort et skille både mellom hva ekspertene og brukerne 
bør bidra med og hva som er registreringer og hva som er analyser/ prioriteringer. Når det 
gjelder ekspertbidragene finnes det mange forbilder for eksempel fra de engelske og danske 
landskapskaraktermetodene (Swanwick C and Land Use Consultants 2002; Miljøministeriet 
2007). Det er færre gode eksempler på hvordan befolkningen kan bidra. Barnetråkk er et 
eksempel på en metode beregnet for kartlegging av barns bruk og oppfatninger nærmiljøet 
som kan være aktuell. (Almhjell 2001). Norsk Form har videreutviklet den til et elektronisk 
og GIS - basert verktøy som passer godt for planformål. En kan også tenke seg en tilsvarende 
metode for å kartlegge alle brukergruppers bruk og oppfatning, en såkalt 
”voksentråkkmetode” 

3 
Inndeling i delområder og beskrivelse av 

landskapskarakter 
 

1 
Formål og avgrensing av planarbeidet/ planområdet 

2 
Hva slags informasjon og analyser er nødvendig i forhold 
til målet med planarbeidet? For eksempel: 
Landformer, naturstrukturer, bebyggelsesstrukturer, arealbruk, 
kulturmiljø, romlige estetiske vurderinger, folks bruk og 
relasjoner til landskapet 

4 
Evalueringer av sårbarhet og verdier for ulike formål 

5 
Planen 

 
 

 

 
Eksperter 
- aktører/ 
brukere 
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Tabell 20 Oversikt over registrerings- analysetema av betydning for friluftslivet 

 Registreringer 
Fysiske strukturer: Landformer, naturgrunnlaget, bebyggelses – og 
vegstrukturer 
Kulturmiljø og kulturminner, inkluderer også de bygde miljøene 
Landskapsrom inkludert beskrivelser 

EKSPERTER 

Arealbruk, tiltak og service av betydning for friluftslivet 
BRUKERE Brukernes relasjoner til landskapet: 

• Barnetråkk, 
• Voksentråkk 
• Fokusgrupper 
• Mentale kart 
• Med mer. 

 
 
 
Fase 3. Inndeling i delområder og beskrivelse av landskapskarakter 
I praksis innebærer dette at registrerings- og analysematerialet samles og danner grunnlaget 
for sårbarhets- og verdivurderinger i fase 4 og den endelige planen i fase 5. Målet er å 
komme fram til enhetlige områder og gjerne en forståelse av sammenhengen mellom dem.  
 
Stahlschmidt (Stahlschmidt 2001) beskriver hvordan man i geografien har utviklet et opplegg 
for inndeling i enhetlige områder basert på såkalte formale flerelementregioner. Formal 
inndeling innebærer at områdene er homogene i forhold til fysisk innhold.25  
Flerelementregion er i følge Stahlscmidt at regioninndelingen bygger på flere fysiske faktorer 
og ikke bare en. Fellestrekk i delområdene vil gjerne knytte seg til romlige grenser i 
landskapet for eksempel som følge av topografi, vegetasjon, bebyggelse og lignende. 
Delområder kan igjen karakteriseres i forhold til hverandre ved at de har ulike geologiske 
opphav og geomorfologi, ulik vegetasjonsstruktur, ulik struktur i det bygde, ulik historisk 
utvikling, osv., gjerne etter mønster fra de engelske og danske landskapskaraktermetodene 
(Swanwick C and Land Use Consultants 2002; Miljøministeriet 2007).  
 
Det er også viktig at brukernes inndelinger, oppfatninger og bruk også avspeiles i 
inndelingen. På dette området er det behov for fagutvikling der en både får tak i brukernes 
beskrivelser og utvikling av de faglige landskapsbeskrivelsene i tråd med kommentarene i 
kapittel 3.1. For å få innblikk i brukernes oppfatning av områdeinndelingen kan bruk av 
mentale kart i tråd med for eksempel Kevin Lynch (Lynch K 1960) være en aktuell 
innfallsvinkel. Hans utgangspunkt var at det å strukturere og identifisere omgivelsene er av 
vital betydning for alle mobile dyr, mennesket inkludert. For å kunne gjøre dette, er vi 
avhengige av å bruke alle våre sanser. Ved å la informanter i tre utvalgte byer tegne såkalte 
mentale kart, fant han ut at det var mulig å identifisere fellestrekk ved deres oppfatning av 
byene. Disse fellestrekkene klassifiserte han i fem hovedgrupper; bevegelseslinjer, kanter, 

                                                 
 
25 I motsetning til funksjonell inndeling som for eksempel en skolekrets Stahlschmidt, P. (2001). Metoder til 
landskabsanalyse: kortlægning af stedets karakter og potentiale. [Vanløse], Forlaget Grønt Miljø. 
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områder, knutepunkter og landemerker.26 Områder eller ”districts” er i følge Lynch (Lynch 
K 1960): 
 

”Districts are relatively large areas which the observer can mentally go inside of, 
and which have some common character…. 
 
The physical characteristics that determine districts are thematic continuities which 
may consist of an endless variety of components: texture, space, form, detail, symbol, 
building type, use, activity, inhabitants, degree of maintenance, topography.” 

 
 
Fase 4.  Evalueringer av sårbarhet og verdier for ulike formål 
Planlegging krever verdivurderinger og prioriteringer. Målet er derfor vanligvis å komme 
fram til et kart som viser hvilke områder som er sårbare, hvilke som skal prioriteres for 
friluftslivet, eventuelt med en omtale av hva som er nødvendig å gjøre videre. Både 
ekspertenes og brukernes synspunkter må tas hensyn til i denne fasen som til syvende og sist 
også vil bli gjenstand for politiske avveininger. Kriterier for verdsettingen må komme tydelig 
fram slik at verdsettingsprosedyrene er transparente og etterprøvbare. Dette gjelder både for 
målbare kriterier og kriterier som ikke kan måles, men som er verbalt fremstilt. Veilederen 
”Grønn by …. Arealplanlegging og grønnstruktur” fra Direktoratet for naturforvaltning viser 
hvordan verdsetting kan gjennomføres i praksis med eksempler fra grønnstrukturarbeidet i 
Miljøbyprosjektet som pågikk i regi av Miljøverndepartementet fra 1993 – 2000 
(Direktoratet for naturforvaltning 2003). 
 
Fase 5. Planen 
Dette er siste fase i prosessen og planen skal oftest avveies og behandles av et politisk organ. 
 

                                                 
 
26 Paths, edges, districts, nodes, and landmarks (Lynch 1960 s. 46) 
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Kapittel 4 Forslag til forbedringer av dagens praksis 
Foreliggende studie av planleggingen i Grimsdalen og Vansjø gir gode argumenter for å 
forbedre dagens verdsettingspraksis hva gjelder friluftsliv, noe som også fremheves av 
Kleven et al (Kleven T, Thorén A-K H et al. 2005). Sistnevnte rapport er imidlertid relativt 
pessimistisk i forhold mulighetene i et sterkt sektorisert og revirhevdende 
planleggingssystem.  En mulighet til forbedringer finnes likevel i og med at Den europeiske 
landskapskonvensjonen trådte i kraft våren 2004. I denne sammenheng har ulike norske 
forvaltninger engasjert seg i konvensjonen, og interessen er stor for å implementere den i 
egen forvaltning. Vi har også sett at det finnes en tilsvarende interesse på Nordisk nivå for å 
utvikle noe mer ensartet metodikk. Tiden er derfor kanskje inne for å gjennomføre visse 
forbedringer.  
 
Med bakgrunn i prosjektet vil vi rette søkelyset mot fire hovedområder der vi mener at det er 
behov for endringer og mer utviklingsarbeid 
 
 

Hvordan få brukerne med i prosessene?:  
Eksemplene fra denne undersøkelsen har vist at brukerne bare har hatt marginal betydning i 
verdsettingsprosessene tilknyttet friluftsliv. Gjennomgangen av de offentlige 
friluftslivsveilederne og intervjuer med sentrale personer i de fagmiljøene som har produsert 
veiledningen tyder på at fagfolk i det store og hele ser på dette som et felt for eksperter. 
Gjeldende praksis synes ikke å være oppdatert i forhold til kravene som Den Europeiske 
Landskapskonvensjonen stiller til de landene som har godkjent og ratifisert konvensjonen. 
Konvensjonen legger bl.a. stor vekt på folkelig deltagelse i planprosessene for å sikre enn 
bedre landskapspolitikk. Dette forplikter også Norge som var et av de første landene som 
vedtok å støtte landskapskonvensjonen.  
 
I den nye plan- og bygningsloven der plandelen ble vedtatt vinteren 2008 vektlegges også 
medvirkning for alle som er berørt av planleggingen (Miljøverndepartementet 2008). Siden 
det er store krav i dag til effektivitet i planprosessene, er det viktig at de involverte inndras på 
riktig tidspunkt og ved hjelp av de mest effektive metodene. Loven krever derfor at det skal 
utarbeides et opplegg for medvirkning i de planene som krever planprogram27.  Det mangler 
åpenbart ikke overordnete rammer for å ta medvirkning på alvor. Som vist foran er det 

                                                 
 
27 § 4-1 Første og annet  ledd:  For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet.   
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.” Miljøverndepartementet (2008). Plan- og bygningsloven 2008 
(plandelen) Miljøverndepartementet, LD Lovdata. 7. 
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gjennomført forsøk med lokal forvaltning og medvirkning i forbindelse med 
nasjonalparkforvaltning. Det vi behøver nå er gode eksempler og praksis fra ulike typer 
planoppgaver og ulike landskapssituasjoner både i urbane og rurale områder der siktemålet er 
å sikre friluftslivet. 
 
 

Er det behov for standardmetoder? 
Landskapskonvensjonen pålegger det enkelte land å kartlegge sine landskaper (Council of 
Europe 2000). I rapporten Nordens landskap (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) etterlyses en 
mer ensartet metodikk for dette. Erfaringene fra vårt prosjekt gir grunn til å spørre om det 
mulig å standardisere metodene for verdsetting, og i hvilken grad det er formålstjenlig med et 
mer ensartet opplegg. Her går det et skille mellom behovet for en kartlegging på nasjonalt 
nivå, og det en behøver i forbindelse med konkrete planoppgaver lokalt. Det er forståelig at 
et nasjonalt opplegg må gjennomføres etter samme mal. På lokalt nivå ser det ut til at 
detaljerte og standardiserte opplegg kan være lite hensiktsmessige. Hver planoppgave og 
hvert sted krever en tilpasset tilnærming. 
 
Utvikling av modeller for eksempel av den typen som er presentert i figur 14 og tabell 20, 
kan være et alternativ som kan bidra til en større bevissthet om verdsetting som en prosess. 
Direktoratet for naturforvalting og Riksantikvaren arbeider for tiden med et metodeprosjekt 
rettet mot landskapsanalyse på et overordnet nivå i kommuneplaner og 
konsekvensutredninger basert på en slik tankegang. Dette metodearbeidet har som mål å vise 
hvordan man kan fastsette landskapskarakter og vurdering av landskapets verdi og sårbarhet 
(Direktoratet for naturforvaltning Riksantikvaren 2008).  
 

Hva bør likevel standardiseres? 
Med bakgrunn i studier av diverse veiledere for friluftslivsplanlegging (Vorkinn M, Kleven T 
et al. 2002) hevdet vi i kapittel 1.2 at det funksjonelle perspektivet er tillagt størst vekt, og at 
det er utviklet en forholdsvis enhetlig praksis for hvilke kriterier som bør brukes. Vi har 
imidlertid sett at de planene vi undersøkte ikke nødvendigvis behandler de funksjonelle 
verdiene på en ensartet måte, og konkrete krav til arealer og avstander kan variere en del. 
Funksjonelle målbare verdsettingskriteriene knyttet til arealstørrelser, avstander osv. er 
imidlertid viktige. (Gaukstad E and Sønstebø G 2003) anbefaler derfor at en i Norden bør 
samarbeide om å utvikle metodene og skaffe seg hensiktsmessige indikatorer for overvåking 
av landskapsendringene over tid. Vår prosjekt gir også støtte til et slikt utviklingsarbeid 
 

Nasjonal, regional, lokal. Behov for endring 
Foreliggende prosjekt har vist at de lokale verdiene får lite gjennomslag i nasjonale 
verneområder som Grimsdalen, og at mye brukte områder som Vansjø i hovedsak tillegges 
lokal verdi. Mye tyder på at verdivurderinger langs skalaen nasjonal, regional lokal verdi 
ikke er egnet for friluftslivet, men er mer tilpasset en vitenskapelig vernetanke. En anbefaling 
er derfor å gå vekk fra dette verdisettingskriteriet eventuelt utvikle andre begrunnelser.  
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Vedlegg 1 Oversikt over plandokumenter som er gjennomgått i 
prosjektet 

 
Fra Vansjø:  
Eik og Gabrielsen 1969 "Tilråding om disponering av arealene i Vansjøområdet med 
hovedvekt på landskapsvern og friluftsliv" Institutt for hagekunst. Norges 
Landbrukshøgskole. Vollebekk 
 
Var - seksjonen. Plan og bygningsavdelingen. Østfold fylkeskommune 1979 "Forslag til 
handlingsprogram." I samarbeide med Samarbeidsutvalget for Vansjø - Hobølvassdraget 
 
Forurensningsseksjonen i Østfold fylkeskommune 1980 Vansjø - Hobølvassdraget. 
Vassdragsanalyse med tilrådinger (Prøveprosjekt i vannbruksplanlegging)  
 
Hansen 1995 ”Landskapsanalyse av Vansjø” Landskapsarkitekt MNLA Per André Hansen 
1995 
 
Råde, rygge, Moss og Våler kommuner 1995 "VANSJØPLAN. Plan for balansert bruk og 
vern av Vansjø og Vansjølandskapet." Landskapsarkitekt MNLA Per André Hansen var 
konsulent 
 
Fylkesmannen i Østfold 1999 ”Verdier i Vansjø - Hobølvassdraget, Hobøl, Våler, Råde, 
Rygge og Moss kommuner i Østfold" VVV-rapport 2000- 15 utgitt i samarbeide med DN og 
NVE  
 
Kommuneplan for Moss 1997 – 2009 
 
Kommuneplan Råde Arealdelen 1999 – 2010 
 
Kommuneplan Våler. Høringsutkast 2002 – 2014 
 
Kommuneplan Rygge 1991- 2002 
 
Fra Grimsdalen 
Fylkesmannen i Oppland 2004  ”Verdier i Grimsevassdraget. Folldal og Alvdal kommuner i 
Hedmark. Dovre og Sel i Oppland” VVV-rapport 2004-2 
 
Kommuneplan for Dovre 2001-2011 Dovre Kommune 
 
Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen 1998 ”Brukerinteresser - planområde for 
aktuelle nasjonalparkutvidelser - Dovrefjell og Rondane - Oppland fylke” Rapport 6/98 
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Rondaneområdet – Høringsdokument”  Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i 
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Vedlegg 2. Intervjuguide 
Skjema brukt i Vansjø 
 
 
 

HOVEDSPØRSMÅL OPPFØLGINGSSPØRSMÅL KOMMENTAR 

1 Har du brukt dette området 
lenge/har du vært her 
tidligere? (avh. av hvem en 
spør) 

 Hvor mange år? 
 Sommer/vinter? 
 Har slekten din brukt 

området? 

 

2 Hvordan bruker du 
vanligvis Vansjø?                   
(KART) 
 
 
 

 Hvilke delområder 
 Bevegelsesmåter 
 Hvilke aktiviteter? 
 Sommer/vinter 
 Sammen med hvem? 

Særlig viktig å 
sammenholde 
brukerinteressene med 
ekspertvurderingene.  
 
La informantene vise på 
kart hvilke områder de 
bruker.  

3 Hvilke (del)områder egner 
seg til forskjellige former 
for bruk?  
 
 
 
 
 
 
 

 Ser du hele området som ett 
bruksområde? 

 Bruk om vinteren 
 
 

Forholder folk seg til 
helheten eller bare utvalgte 
delområder jfr vvv -
veilederen)  
 
Det bør antakelig ikke 
spørres bare etter 
rekreasjonsformål, men 
også annen arealanvendelse 
(landbruk, byggeformål, 
båthavner, campingplasser 
etc.) der dette er aktuelle 
tema 

4 Hvilke områder i Vansjø 
synes du er mest verdifulle? 
– Hvorfor?                          
(KART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hvor viktig er 
Grimsdalen/Vansjø for deg 
sammenlignet med andre 
naturområder? 

 Dersom du fikk gjester som 
ikke hadde vært i 
Grimsdalen/Vansjø 
tidligere, hvilke områder 
ville du da ha tatt dem med 
til/vist fram? 

 

La informantene tegne inn 
på kart hvilke områder som 
er viktigst. 
 
Vil  kunne uttrykke 
kollektive/kulturelle eller 
individuelle verdier.  
 
- er det sammenfall i 
prioriteringene mellom 
lokale brukere og brukere 
utenfra? 
 
Vil kunne gi indikasjoner på 
om det er lokale eller 
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nasjonale verdier som ligger 
til grunn 

5 Har kulturminnene en kan 
finne betydning for din 
opplevelse og bruk av 
området? 

 Hva tenker du på med 
begrepet ”kulturminne” 

 Hvilke kulturminner vil du 
framheve som viktige 

 

6 Er det ting ved Vansjø i dag 
som du ikke liker, det være 
seg bestemte former for 
bruk eller bestemte fysiske 
inngrep?  
(Eventuelt: Er det noe som 
hindrer deg i å bruke 
området slik du gjerne 
skulle.) 
 
 
 
 

 Hva synes du om 
”fjellcampene” de har 
anlagt i området? 

 Hva synes du om bilvegen? 
 Hva synes du om 

båtbruken?  
 Hva synes du om 

flytrafikken på Rygge? 
 
 Hvordan er tilgjengelig-

heten i området? 
 Hvordan er 

tilretteleggingen for 
friluftslivet? 

 

7 Synes du at det burde vært 
tillatt med  

- mer hyttebygging i 
området? 

- mer nydyrking? 
- fri hastighet for båter 

over alt? 

  

8 Hvordan vil du reagere på å 
møte en anleggsmaskin i 
området?  

 En traktor 
 En bil 
 En campingvogn/bobil 
 Hurtigbåt (Vansjø) 

Vil fortelle noe om hvilken 
forståelse informanten har av 
natur - kulturlandskap. 
 Hva slags landskap oppfatter 
brukerne at de er i - og på 
hvilken måte påvirker det 
toleransen for ulike aktiviteter 
og inngrep? 

9 
 
 

Hvordan tror du det kommer 
til å se ut i Vansjø om 10-25 
år? 
 
 
 
 
 
 

 Nye inngrep? 
 Bruk: Stor/liten? 
 Noen spørsmål om 

tilrettelegging for 
friluftslivet  

 Hva bør helst ikke endre 
seg 

 Hvilke endringer vil være 
positive 

Vil kunne gi kunnskap om 
brukerens forståelse av 
områdets historie, dynamikk 
i landskapet knyttet til 
endrede bruksformer (både 
rekreasjon og næringsbruk) 

10 Vansjø: Hvem er Vansjø 
mest verdifull for. Hvorfor? 

 Spørre om det er noen 
områder som er viktigere 

 Referanse til pågående 
verneprosesser: 
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enn andre for lokale/ 
tilreisende 

 Er det forskjeller på 
hvordan ulike lokale 
brukergrupper bruker 
området? 

Utvidelse av Rondane 
nasjonalpark, landskaps-
vernområde i 

Grimsdalen  

 Stille noen spørsmål for 
å sjekke om de kjenner 
til planleggingen i 
Vansjø og om de tror 
den tjener deres 
interesser. 

11 
 
 

Er det noen områder du 
kjenner en ekstra tilknytning 
til?                                          
(KART) 
 
 
 
 
 

 Hvorfor?  
 
 
 

La informanten avmerke på 
kartet. 
 
Identitet og symbolverdier 
vil kunne variere med 
brukergrupper og tilhørighet 
til området 

12 Vil du komme tilbake ved 
en senere anledning? 
 

 Hva vil gjøre at du kommer 
tilbake? 

 

13 Karakteriser området ved 
hjelp av noen stikkord som 
du personlig kan tenke deg å 
bruke 
 

 Hvilke assosiasjoner gir 
området? 

Begrepsbruk vil kunne 
avdekke om fokus er på 
funksjonelle verdier eller 
symbolverdier.  
NB - ikke forlede folk til å 
bruke ”fine” faguttrykk. 

 Diverse kommentarer 
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Vedlegg 3. Spørreskjema 
Skjema brukt i Grimsdalen 
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