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Revisjon av friluftskartlegging i Meløy - innspill fra barnehager, skoler og foreninger

I 2006 ble det utført en kartlegging av allment tilgjengelige friluftsområde r i Meløy
kommune. Salten Friluftsråd ledet prosjektet i samarbeide med Meløy kommune. Det
resulterte i et friluftskart som er tilg jengelig på nett. Etter bruk og opplevelse ble det satt
farge på områder i kartet utifra en vurdering av hvor viktig friluftsområdet er for
befolkningen. Et rødskravert område i kartet er et særlig viktig friluftsområde fordi området
er flittig brukt av be folkningen. Se gjeldende friluftskartlegging av Meløy:
https://kart.naturbase.no/ - velg kartlag «friluftsområder». Vi skal oppdatere kartet siden
forhold kan ha endret seg siden 2006. For å få dette til trenger vi hjelp fra barnehager,
skoler, lag og foreninger i kommunen.

Vi ber om at lag, forening, skole og barnehage markerer på de vedlagte karte ne (eventuelt
skriv ut eget kart fra for eksempel norgeskart.no) og returnerer disse til kommunen innen
28. februar 2020 . Merk av på kartet og skriv eventuelt en kort beskrivelse:

De mest benyttede friluftsområdene
Faste turmål, evt. tegne inn stier/turløy per
Plassering av gapahuker, lavvo, bålplasser og lekeområder i skog/utmark
Andre viktige utfartsområder

Lag gjerne en kort beskrivelse enten på kartet eller i eget vedlegg/brev der dere svarer på
følgende spørsmål:

Er noen av områdene tilrettelagt for friluftsliv i noen grad?
Er ønskelig med tilrettelegging - og i så fall hvor og i hvilken grad (opparbeiding og
merking av løyper, parkeringsplasser, toalett, søppelbokser, annet)?
Hvor stor er bruken? Hvem er brukerne (også folk utenom kommunen)?

Arbeide t vil resultere i et nytt kart i løpet av våren 2020. Kartet vil bli brukt som underlag til
planarbeid og ellers i den daglige saksbehandlingen. Eventuelle tilrettelegginger av
friluftsområder er avhengig av kommuneøkonomi, tilgang på eksterne midler, friv illighet og
politiske prioriteringer.

Ta gjerne kontakt dersom dere trenger mer informasjon, har spørsmål eller vil diskutere!
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Med hilsen

Hans Yngvar Haraldsen
Fagkonsulent skogbruk

Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

Vedlegg: utvalgte kartutsnitt fra ulike deler av kommunen

Kopi til:

Grete Stenersen, kultur og folkehelse
Marlene B. Karlsen, kultur og folkehelse
Espen Maruhn, Meløy utvikling KF
Bjørn Godal, Salten friluftsråd


