
Område 19240001
Dividalen
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Området tilsvarer den geografiske utstrekningen til Øvre Dividal Nasjonalpark. Nasjonalparken har et

eget forvaltningsstyre og egen forskrift som regulerer bruken av området. Nordkalottruta går gjennom

området og det finnes flere turlagshytter og åpne buer i nasjonalparken.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240002
Øvre Dividal Landskapsverneområde
Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Området har vernestatus som landskapsvernområde og har egen forvaltningsplan. Det er mange kulturminner

i området, to åpne buer som eies av Statskog. Området ved Øvre Divifoss, Finnbruene, er meget spesielt

og verdt et besøk.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240003
Fjellområdene mellom Dividalen og Kirkesdalen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Stort sammenhengende villmarksområde. Småviltjakt og elgjakt. Generelt lite besøkt utenom korridorene i

Høgskardet, Lappskardet og Langdalen. Områdene som grenser ned mot Alapmoen, Dividalen og Kirkesdalen

brukes lokalt til jakt, fiske og nærfriluftslivbrukes en del lokalt til jakt, fiske og nærfriluftsliv.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240004
Lappskaret - Sandelvvatnet
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Svært viktige isfiskeområder og mye brukt tur og jaktområde for småvilt- og elgjakt. Området har viktig

funksjon som korridor inn mot nasjonalparken. Statskog har hytte på Høgskardhus til utleie, ellers er

det ikke hytter som er tilgjengelig for allmenheten. I utkanten av området har Sarivouma sameby

sommerboplass og kalvemerkingsområde. Dette er ovenfor Indre Lappskardvatn. Dette området har egen

reguleringsplan. Det går skuterløype fra Høgskardhus til Sanddalsbotn. Skuterløypa bidrar til økt bruk

av området, spesielt på vårvinteren.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240005
Langdalen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Korridor inn mot isfiskevannene Høgskardet - Sandelvvatnet - Lappskardet. 

Mye brukt av hundespann. Området er i hovedsak et gjennomfartsområde og ikke et område som brukes så mye

i seg selv.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)

Målselv Kommune 08.05.2018 Side 1 av 1 19240005



Område 19240006
Storvatnet - Benelvdalen - Skjeggefjellet
Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Viktig nærturområde for Øverbygd og Mellombygd. Det er flere merkede turløyper og trimturkasser i

området. 

Området brukes av skolene til overnattingstur. 

Mye brukt til turisme og hundekjøring. 

Området har gapahuk ved Tømmertjønna og Øverbygd IL har lagshytte ved Storvatnet. Det kjøres opp

skiløype fra Diviåsen og Skjeggesnes til Lagshytta gjennom hele vinteren. 

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240007
Diviåsen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Skogsbilveier. Potensiale som nærturområde mtp sykkel, hundespann, barnevogn, rullestol o.l.

Området er ikke veldig mye brukt pr i dag, men har kvaliteter som gjør det egnet for enkelt

nærfriluftsliv.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240008
Divielva
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Spennende elv med urørt natur. Mye brukt til padling, fiske og utfart. 

Spesielle plasser ved elva: 

Høgskardhus - fiskeplass for funksjonshemmede. Hytte til leie fra Statskog. 

Svalheim - startplass kano, parkeringsplass for vinterutfart og vei opp til Devddesjavri. 

Nedre Divifoss - unik natur med foss, canyon og gammel furuskog.

Tronga - spesiell natur.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240009
Fjellområdene rundt Devddes og Rostadalen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Fjellområdene rundt Devdesjavri og Rostadalen har med unntak av merkede turløyper til Maristadskardet og

Habafjellet sporadisk bruk og ligger som en "buffersone" mot de indre fjellområdene.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240010
Devddes med omliggende områder
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Rundt Devddesjavri er det et skille - Skuterløype på nordsiden, "stille område" på sørsiden av vatnet.

Vinterstid er det skuterløype til Moska. Løypa går i egen korridor på nordsiden av Devddesjavri. 

Devddesvoupmi er et flott kulturhistorisk landskap med mange gamle samiske kulturminner, blant annet en

restaurert samisk sommerboplass med en gamme som er åpen.

På sørsiden av vatnet har Statskog har en åpen koie og velferden i forsvaret en låst velferdshytte. 

Det er fint å fiske i Brannskogtjønna og småvann sør for Devddeselva. 

Grotter finnes i Devddeselva. 

Det er åpen anleggsvei sommerstid til Devddesjavri. Veien er med på å øke aktiviteten i området og

muliggjør bruk av båt og kano på Devddesjavri. 

Små og storviltjakt. 

Innfallsport til Turlagets hyttenett og Øvre Dividal nasjonalpark. Mye samisk bruk av området. Området

er mye brukt av hundespann vinterstid.

Området er forbindelse/inngang til de svært viktige friluftsområdene øst i kommunen. Sørdalen har

oppkjørt skiløype vinterstid, trimpostkasse og er trase for hundesledeløpet Tromsquest.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)

Målselv Kommune 08.05.2018 Side 1 av 1 19240010



Område 19240011
Veltvatnet/Lillevannet
Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Forholdsvis lite, men mye brukt og lett tilgjengelig friluftsområde. Hytte fra Øverbygd Jeger og fisk.

Fiske, jakt og bærplukking. 

Padling på vannet. 

Mye brukt av skoler og i forbindelse med kurs/arrangementer.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240012
Øvergård Montessoriskole
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Nærområde til Øvergård Montessoriskole. Mye brukt nærturområde med natursti og gapahuker.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240013
Rostadalen - Isdalen- Moskanjavri
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Stort villmarksområde som grenser inn mot Øvre Dividal nasjonalpark. Viktig del av sti og hyttenett til

Turistforeningen. 

Skuterløype Aslakvaggi - Moska. Med unntak av isfiskeløype til Moskanjavri er dette et "stille" område.

Mange fine fiskevann og elver. 

Nordkalottleden går gjennom området og det er flere hytter i området:

Rostadhytta fra turistforreningen, Moskahytta - åpen hytte fra Statskog og åpen Steinbu ved

Rostadelva.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240014
Rostadåsen - Tverrelvskardet
Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Friluftsområde som grenser opp mot mer brukte tur og villmarksområder i indre deler av Rostaddalen.

Noen steder som kan nevnes spesielt er samisk sommerboplass/kalvemerkingsområde på Dolpa, Rostadkongen -

gammel, stor og spesiell furu på innerenden av Rostavatnet og Kulturlandskap i Tverrelvdalen. Dette er

også en alternativ vei til Rostahytta.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240015
Rostavatnet- Lombola - Øvergård
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Rostavatnet er et mye brukt friluftsområde og utfartsområde, spesielt sommerstid. Mye fritidsbebyggelse

og campingplass som bruker vannet og strandsonen.

Spesielle områder:

Vidjebukta på innerenden av vatnet. Her er det fin badestrand og danseplatt der det arrangeres plattdans

hver sommer.

Kongsvoldtunet Bygdetun, her er det natursti, badeplass og utgangspunkt for tur til Rostakulen og

Rostafjelet.

Lombola, Lombolnes er idylliske områder som er godt egnet for kanopadling.

Rostavatnet med Kongsvoldtunet ble i 2015 kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240016
Fjellområdene øst for Rostadalen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Alpint område som er urørt og med sporadisk bruk, toppturer, jakt.

Rostakulen - Rostaaksla er de mest brukte toppturmålene.

Noe ferdsel Tverrelvdalen - Reiersdalen - Gappohytta for å gå fra Rostadalen til Turlagets  rutenett ved

Isdalen/Gappohytta.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240017
Råvatn
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Idyllisk nærområde til Holt og Øverbygd. Vannet egner seg for å gå på skøyter, nærturer og bading.

Hundeløpet TromsQuest har Råvatnet som start, sjekkpunkt og målområde hvert år i januar. 

Området rundt vannet er et attraktivt campingsted for telt og bobiler.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240018
Målselva
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Kommunens kanskje viktigste friluftsområde var også kommunens 2000-års sted. Elva går som en blå nerve

gjennom hele kommunen fra Øvergård til Målsnes. Svært viktig fiskeelv også mye brukt til padling. Langs

med elva er det mange fine gapahuker og bålplasser som brukes mye, spesielt i sommersesongen. 

Området er definert som hele vassdraget med tilhørende strandsone. Mange viktige friluftsområder ligger

under dette området. 

Noen områder det er verdt å nevne er: 

Jutulstonga nedenfor Øverbygd. Attraktivt stryk for elvepadling.

Rundhaugøra samlingssted med gapahuk, bålplass.

Måselvfossen, Norges nasjonalfoss med turvei, laksesjå, laksetrapp og spektakulær fossenatur.

Kiløra nedenfor Andselv, mye brukt fiske og utfartssted, se egen beskrivelse.

Kulpan på Moen, badeplass med stor sandstrand.

Trollhaugen og Målselv varde. Rasteplass med tilrettelegging. 

Ut over dette er det et utall idylliske og attraktive steder langs med hele vassdraget. Noen er spesielt

nevnt i egne områdebeskrivelser.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240019
Fjellfroskelva
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Idyllisk elv med gode forhold for fiske, kanopadling og bålturer. 

Fjellfroskelva ligger like bak Bjørkeng oppvekstsenter og er mye brukt av skole og barnehage samt av som

padle og utfartssted for lokale, soldater fra Skjold og turister.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240020
Brannmoen - Nordgårdsåsen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Nærområde til Øverbygd og Holt. 

Solvoldtjønna og Brannmotjønna er brukt til bading. Attraktivt område for bærplukking. Trimmpostkasse og

tursti til Nordgårsåsen.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240021
Dørumlia - Kalvhauet - Veslemauken – Mauken 
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Stort skog og fjellområde som grenser inn mot Mauken skytefelt. 

Bruk av området er blant annet toppturer på Mauken til Kalvhauet. 

Jakt og fiske muligheter som benyttes av lokalbefolkningen.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240022
Indre deler av Kirkesdalen 
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Seterområder og transportårer inn mot større naturområder. Lokal bruk i hytte/seter områdene og

regional/nasjonal bruk som ferdselsvei til Altevatn og Dividalen.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240023
Kirkeselva
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Sideelv til Målselva

Fine forhold for padling og fiske. 

Mange fine gapahuker og bålplasser langs med elva.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240024
Rundhaug - Grønkampen - Mauken – Myrefjell 
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Utfart og hytteområde i Mellembygd med flere stier og gapahuker. 

Turmulighet over til Målselv fjellandsby sommer og vinterstid. 

Området er mye brukt lokalt til jakt og fiske.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240025
Nærområder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Nærturområde til Mellembygd kultur og oppvekstsenter. Storfurua, Kvitberget, løype med fuglekasser og

øra ned mot elva er områder som brukes året rundt av skole og barnehage.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240026
Målselv fjellandsby -  Helgemauken - Olsborg.
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

26. Mye brukt turterreng fra Olsborg, spesielt Linken og Helgemauken. Mange stier opp fra Moen, Olsborg

og Takelvdalen. Tursti og oppkjørt skiløype fra Målselv fjellandsby til Helgemauken. Dette er

nærturterreng til Målselv fjellandsby.

Klatrefelt på Bergulhaugen.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240027
Takvatnet
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Statskog har båtutsettingsplass på nord-vest siden av vannet. 

Attraktivt vann for fiske hele året. 

Takvatnet er startpunkt for tur til Nitind og Falkefjell.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240028
Fjellområdene Kirkesdalen til Istindene
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Store urørte, alpine fjellområder med relativt lite besøk. 

Deler av området som Kletten og Istindlia er brukt av de som har hytte i området. Merkede stier til

Kletten og Vesletindvatnet.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240029
Iselvdalen
Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Frodig og vakker dal med kulturlandskap der det fortsatt er aktiv seterdrift.

Fin skogsvei innover dalen som også kan sykles sommerstid.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240030
Kjervelvdalen
Områdetype: Andre friluftslivsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Rikt kulturlandskap, hytteområde, gammel ferdselsvei mellom Målselv og Bardu. Fin skogsvei innover dalen

som kan sykles sommerstid.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240031
Målsnes, Varto, Navarstorvika, Korris
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Det er registrert steinalderbosetting som er ca 9500år gammel på Målsnes. Denne plassen er registrert,

avmerket og med informasjonstavle noen hundre meter fra samfunnshuset på Eidet. Steinalderboplassen

ligger ved siden av turstien fra samfunnshuset på Eidet til Varto. Bygdelaget har merket fin tursti til

Varto, her er det gapahuk og informasjon om kulturminnene i området.

Området har et mindre, sikra friluftsområde. Dette er en offentlig båtutsettingsplass. Her er det også

universalt utformet toalett, bord/benker og bålplass.

 

Målsnes har vært bebodd med fast bosetting fra 1600-tallet. I matrikkelen (år 1661) er den første

registrerte gården i Målselv på Målsnes. Det viser at Målselv og Målsnes var i utvikling som samfunn

tidligere enn innvandringen på 1700-tallet.

Det har også vært samisk bruk av området Målsnes, så vel som hele Målselv.

Ved samfunnshuset, på den gamle skolen er det et bygdemuseum med gjenstander og bilder fra livet på

Målsnes. Museet er åpent på anmodning eller ved arrangementer i regi av Bygdelaget.

Området har småbåthavn på Korris. 

Det er et attraktivt område for fjære og fisketurer med sti fra Korris og Navaren til Navarstorvika. 

Målselv jeger og fiskeforening har utleiehytte på Korris. 

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)

Målselv Kommune 08.05.2018 Side 1 av 1 19240031



Område 19240032
Fiskeplass funksjonshemmede
Områdetype: Andre friluftslivsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Statlig sikra friluftsområde, tilrettelagt med parkeringsplass for funksjonshemmede, fiskebrygge,

toalett, bålplass og gapahuk/bålhus.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240033
Aursfjellet/Akka
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Fint turområde mellom fjord og fjell.

Merket sti fra Eidet via Høgpynten til Aursfjordbotten, sti fra Gullhav til Akka og fra Storjorda til

Sjuholmvatnet.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240034
Mårelva - Birtehula
Områdetype: Andre friluftslivsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Tilrettelagt med sti og gapahuker langs med Mårelva. Laksetrapp og fiskemuligheter. Merket sti fra

Aursfjordboten til Birtehula, et kulturminne med rik og dramatisk historie.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240035
Kjerresnes
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Tilrettelagt område ved utløpet av Målselva.

Badeplass, båtutsettingsplass og gode forhold for fiske og fugletitting.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240036
Rundmoen/Vassbrunskaret
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Område tilrettelagt med gamme og flere stier. Fra Rundmoen er det merka sti til Gammen. Gammen er eid av

Statskog og bygd i år 2000 av Sverre Samuelsen og Ole Rundmo. Dette er et populært turmål sommer og

vinterstid. Ved gammen er det utedo og sitteplasser ute og inne. Gammen er bygd på tomta etter en

tidligere gamme fra 1937.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240037
Vassbruna
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Markert landemerke med stier til tops fra flere retninger, Kjerresnes og Tårnvatnet.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240038
Barduelva - Finnsund
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

38. Utfartsområde mot elva. Mye brukt av beboere i Heggelia, forsvaret og skole. Tilrettelagt for

rullestol fra Finnsund.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240039
Reinskallen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt?

Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

39. Turområde som brukes sommer og vinterstid fra Fagerfjell, Karlstad og fra Sørreisa.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240040
Karlstad - Møllerhaugen - Vakkerhumpen
Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt?

Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

Svært viktig friluftsområde vinterstid med stort og sammenhengende løypenett mot Sørreisa og Bardufoss.

Noe mindre aktivitet sommerstid. 

Området ved Karlstad skole er viktig som nærfriluftsområde for skole og barnehage. 

Det kjøres skiløype til Skihytta som eies og drives av Målselv IL.

Området brukes også en del til stisykling.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240041
Andsvatnet - Andsfjellet - Møllerhaugen
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

Utfartsområde,spesielt vinterstid. Det kjøres skiløyper. Fiskevatn besøkes en del sommerstid. Område

brukes i sammenheng med områdene i Møllerhaugen, Andsfjellet og fra Sørreisa.

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240042
Andsfjellet
Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Lett tilgjengelig utfartsområde med mye utfart langs med Rakettveien. 

Fantastisk utsikt over Målselvdalen, og ett av få lett tilgjengelige høyfjellsområder. 

Fine områder for søndagstur og bærplukking. 

Vinterstid brøytes veien opp til skoggrensa og herfra er det ofte oppkjørte skiløyper. 

Mye brukt startplass for Paraglider.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240043
Olsborg Skole - Brorstadvatnet - Sollia
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

Mye brukt nærturområde for Olsborg/Moen og for skole og barnehage på Olsborg. Innfallsport for turer til

Sollitind. 

Gapahuk og trimpostkasse på Brorstadvatnet. 

I Sollia er det oppkjørt skiløype og området brukes til onsdagsrenn og skileik.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240044
Sundlia - Rustafjellet - Rustahøgda
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Mye brukt utfartsområde.  

Turkassetrim, postkasser fra BOIF og forsvaret. Stier fra militærleir og boligområder. Skiløyper,

lysløype, skistadion. Viktig område for Skole, barnehage, idrett og forsvaret, ungdomsskole og

Videregående skole samt Bardufosstun kurs og treningssenter. Dette er et av de mest brukte

friluftsområdene i kommunen.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240045
Elveparken Andselv
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

Ny park med lekeapparater, gapahuk og kulturhistoriske elementer. Parken ligger i sentrum på Andselv ved

Andselva.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240046
Andselva
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Spennende område som med tilrettelegging vil kunne bli en perle av et turområde i Sentrum på Andselv med

elv, fossefall og dyreliv (oter).

Verdisettingsfaktorer

SUM C (Registrert friluftsområde)
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Område 19240047
Nærturområde Andselv – Steinberget – Andslimoen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?

Kommentar

Nærturområde Andselv - Andslimoen ovenfor bebyggelsen. Her er det flere stier,trimkasser, og skiløyper

vinterstid. 

Viktig nærturområde for Fagerlidal skole og Målselv dagsenter, fiskevatn, stier ut fra befolkningstette

områder.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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Område 19240048
Sti til Kiløra
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

48. Viktig nærturområde med gapahuk og fiskeplass.

Området er mye brukt av Målselv dagsenter, Fagerlidal skole og beboerne i området.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)

Målselv Kommune 08.05.2018 Side 1 av 1 19240048



Område 19240049
Haraldvollen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Nærområder til Haraldvollen leirskole

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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Område 19240050
Nærområder til Sameskolen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi? X
Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?
X

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Nærturområde for Sameskolen og deler av Andslimoen

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)

Målselv Kommune 08.05.2018 Side 1 av 1 19240050



Område 19240051
Merka natur og kultursti fra Bardufossen til Målselvfossen
Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

1 2 3 4 5

Brukerfrekvens Hvor stor er dagens brukerfrekvens? X
Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale? X
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  Har området et spesielt landskap?
X

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til?
X

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?
X

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø? X
Inngrep Er området inngrepsfritt? X
Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? X
Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? X
Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk? X

Kommentar

Tilrettelagt natur og kultursti fra Bardufossen til Målselvfossen.

Verdisettingsfaktorer

SUM B (Viktig friluftsområde)
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