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Friluftsområdekartleggingen 
Store deler av befolkningen har et aktivt forhold til friluftsliv, og det å kunne være ute i friluft er en 

viktig del av tilværelsen for mange personer. Friluftslivet har en egenverdi i form av umiddelbar glede 

ved selve aktiviteten, naturopplevelsen og muligheten til for eksempel fysisk aktivitet, avkobling og 

samvær med andre. I tillegg har friluftslivet flere direkte nytteverdier, som bedre helse og økt 

livskvalitet. Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og det er derfor 

naturlig oss som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder.  I samfunnsplanen for 

Nordreisa kommune er folkehelse ett av satsningsområdene, hvor vi ønsker å fokusere på 

forebygging foran behandling. Det er derfor viktig å utnytte potensialet friluftslivet har som 

helsefremmende aktivitet for slik å kunne redusere utgiftene på reparerende helsetiltak. 

Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med 

utgangspunkt i DN’s håndbok 25. Formålet er bl.a. å bedre friluftsforvaltningen og sikre 

allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen om friluftsområdene brukes i 

arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet er 

politisk forankret i fylkesplanen for Troms 2010-2013, i handlingsplan for folkehelse, idrett og 

friluftsliv 2008-2013, i Miljøverndepartementets forventningsbrev, samt i plan- og bygningslovens 

kapittel 2. 

Områdene som er kartlagt er områder med stort nedslagsfelt og mange brukere, enten totalt eller i 

forhold til folkemengden. Brukerne kan komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av landet/ 

utlandet. Det kan dreie seg om større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, i skogen 

eller i fjellet, men det kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter. 

Et sluttprodukt av kartleggingen vil bli et digitalt kart i kommunens offentlige innsynskarttjeneste 

med tilhørende faktaark som kommer frem . Faktaarkene er basert på opplysningene som fremgår av 

tabellene i dette dokumentet. 

Områdetyper (OT) 
De ulike områdetypene friluftsområdene er delt inn i fremgår av tabell 1: 

Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i. 

Kode Områdetyper (OT) 
NT Nærturterreng 

LR Leke- og rekreasjonsområde 

GK Grønnkorridor 

MA Marka 

SS Strandsonen 

KL Kulturlandskapet 

UO Utfartsområde 

TM Store turområder med tilrettelegging 

TU Store turområder uten tilrettelegging 

SK Særlige kvalitetsområder 

AF Andre friluftslivsområder 
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Friluftsområder i Nordreisa kommune 
Tabell 2: Friluftsområder i Nordreisa kommune med id-nummer, områdetype (OT), navn, verdi og beskrivelse av 
området. 

Id OT Navn Verdi Områdebeskrivelse 

1942-
001 

SS Maurneset B Viktig Et naturskjønt område med flere hytter og fritidshus 
spredt på østsiden av neset, fram til Ytre Eidet. 
Stien/fjæra på østsiden benyttes svært mye på 
sommerhalvåret, med gode muligheter til flotte turer 
i skog og mark, selv for de små. Det er mulig å finne 
litt fisk i de små vannene på neset. Det er også fint å 
fiske i havet fra bergene, særlig sjøørretfiske på våren. 
Det er bra bærterreng på halvøya og det er elgjakt i 
området på høsten. Det er en del fritidsbåttrafikk fra 
småbåthavna som ligger sørvest for neset. Det er også 
litt dykkeaktivitet i vikene på nordsiden av 
Maurneset. Det er registrert flere kulturminner i 
området. Det er endel elg og rein i området. Det er 
mange kulturminner i området. 

1942-
002 

TU Borsû - 
Vardfjellet 

B Viktig Et område som i det siste har blitt mer og mer 
populær på sommerstid på grunn av at varden og 
trimpostkassen på Gjøvarden (toppen rett øst for 
Borsû) har blitt et av målene i Nordreisas "10 på 
topp". Holmevannet er en del av "5 på topp" og er et 
av mange fine fiskevann på halvøya. Dette er et 
område som blir mye brukt av lokale og er regnet som 
et familievennlig turområde med kun 3km fra der 
man parkerer, til toppen. Det går en traktorvei nesten 
helt opp til Holmevannet. Det er absolutt ikke 
anbefalt å parkere der traktorveien møter riksveien, 
for det er veldig trangt mellom veien og bommen på 
traktorveien. Man må parkere på bedre egnete steder 
et stykke unna og gå langsmed veien for å komme til 
traktorveien. Dette området har svært bra sopp og 
bærterreng. Ellers er det fint å fiske i fjorden fra 
strandlinja mange steder. Det går en sti fra Bakkeby 
via Ravelseidet til Moldforvika, hvor det første stykket 
også er en natursti. Langs denne stien finner man 
også to trimbøker man kan skrive seg inn i, tillegg til 
Bakkebygammen. Det går også en sti fra 
samfunnshuset mot Moldforvika, også kalt 
Russelvstien. Fra Hamneid-siden kan man følge en 
annen sti langs strandkanten mot Moldforvika, hvor 
man finner en trimbok omtrent halvveis. Det er 
elgjakt i området, og vi finner tidvis mye elg og rein 
her. 

1942-
003 

NT Bakkeby - 
Latterhaugen 

B Viktig Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her 
er det en lysløype, mange stier og trimbøker. 
Familievennlig og lett turterreng. Fint bærterreng, 
med flere vann spredt i området. Det er hytter og 
fritidshus i området mot Bakkeby som brukes hele 
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året. Det beiter sau, elg og rein i området.  

1942-
004 

UO Storvik-halvøya B Viktig Et område som hovedsakelig benyttes til bærplukking 
og turgåing av hyttefolk og lokale i området. Det er 
laget et orienteringskart for området rundt 
Reasnjarga (Garjala). Det er en trimpostkasse på 
Nordkjosfjellet og på Reasvarri. Og det arrangeres av 
og til guidet tur av grendelaget opp på toppen av 
Reasvarri. Det er også et svært fint område å sykle 
langs landeveien fra E6 og ut mot Storvik. En god del 
campingturister tar turen utover mot Storvik og 
camper og går tur i området. Det er mye sau og geit 
på beite i området hele sommerhalvåret. To turstier 
og to gammer fins også i området. Det er et lite 
hyttefelt på sørsiden av veienden i Storvik. Det beiter 
endel elg i området. 

1942-
005 

NT Straumfjord øst B Viktig Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et 
mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass 
ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen. Denne 
fossen er et yndet turmål, med merket sti og bålplass 
for lokale, sommerturister og beboere ved 
campingplassen. Det er mulig å fortsette turen helt 
opp til vannet som fossen kommer fra.  En fiskebrygge 
som er tilrettelagt for funksjonshemmede, fins ved 
innløpet til Straumfjorden. Ute på Klubbeneshamn er 
et mye brukt utkikksted for turister som vil se 
midnattssola på sommerstid. Tursti og trimboka oppe 
på Svartfjellet driftes av skolen i Straumfjord. Det 
beiter mye husdyr i området. Utenfor klubbeneshamn 
dykkes det en del. Det kjøres litt på ski fra Svartfjellet. 

1942-
006 

TU Båtfjellet - 
Fahttavárri 

C Registrert Et mindre brukt friluftsområde, som egner seg godt til 
skiturer og teltturer i uforstyrrede omgivelser. Det er 
mulig å gå på ski mellom bygdene i Oksfjord og 
Straumfjord over Durmålsskardet. Ikke spesielt mye 
fisk i vannene, eller spesielle topper som blir brukt til 
skiaktiviteter. Dette området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". 

1942-
007 

UO Oksfjordvannet 
og Fiskeelva 

A Svært 
viktig 

Et veldig populært område hele året for både lokale 
og tilreisende. Det er en god del hytter og fritidshus i 
Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved 
Oksfjordvannet. På vinteren arrangeres det årlig 
isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på 
snøscooterløypenettet til fjells finner man også her. 
På sommeren er vannet svært godt egnet til padling 
eller stangfiske fra båt. Ved utløpet til fjorden er det 
veldig populært å fiske etter blant annet sjøørret. Det 
er laget et båtutsett ved Oksfjordhamn. Det er godt 
bærterreng i de sørvendte skråningene opp mot 
Kvænangsfjellet og Malingsfjellet. Det er også endel 
jaktaktivitet (elg, rype) i området. Det er dessuten 
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mye skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider, og 
denne toppen inngår også i "10 på topp" i Nordreisa. I 
Oksfjordhamn finner man lysløype og rasteplasser 
med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i 
starten av Oksfjorddalen. Det er populært å sykle 
rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre 
verdenskrig i området, f.eks. fangeleir og overbygd 
tunnel over fjellet. 

1942-
008 

TU Oksfjord nord B Viktig Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter 
og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Godt 
bærterreng og fiskevann i både Trolldalen og ved 
Molvik. Det er elgvald i området. Det arrangeres 
turskiløp årlig i Trolldalen (Trolldalsrennet). Det er litt 
toppturaktivitet i området. Endel scootertrafikk i 
forbindelse med fritidshus og hytter fra Oksfjord til 
Meiland.  

1942-
009 

TU Oksfjorddalen-
Vaddas 

B Viktig Et skjermet turområde som binder sammen 
Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. 
Området er et spennende turområde med mye 
interessant historie fra gruvedrifta ved Vaddas gruver 
rundt 1900, fine botaniske forekomster og et 
fantastisk vilt landskap. Det var også en kraftstasjon i 
området som ble sprengt under andre verdenskrig. 
Oksfjordvassdraget er et varig vernet vassdrag. Det er 
en fin parkeringsplass ved veienden av en smal 
traktorvei (som fortsetter innover Oksfjorddalen etter 
siste bolighus). Det er fint å sykle fra bygda og 
oppover dalen langs denne veien. Det fins litt 
tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette 
inkluderer blant annet tre sjeldent vedlikeholdte 
turstier, noen spredte skilt, ei hengebru over elva, 
noen nedslitte gapahuker og en gammel natursti. Det 
går snøscooterløype gjennom Lilleelvdalen som 
kommer fra Oksfjordvannet.   

1942-
010 

TU Váddaŝgáissát C Registrert Et svært bratt og lite tilgjengelig område. Største 
ansamling av isbreer i Nordreisa kommune finner du 
her. I boka "Ka du mein førr stein?" er dette området 
nevnt som muligens isfritt under siste istid.  

1942-
011 

TU Fjellområdene 
øst for 
Reisadalen 

C Registrert Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite 
brukt sommerstid. Området er godt egnet til fiske, 
telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe 
utenfor allfarvei og litt utilgjengelig på grunn av 
avstanden. Vinterstid er det snøscooterløype i 
området og området brukes derfor også mer. 
Skiturer, hundekjøring i scooterløypa og bålkos er 
blant hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er 
kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, hytter, 
reingjerder osv.). 

1942-
012 

TU Røyelkampen 
og 
Kjellerkampen 

C Registrert Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få 
bruker området. De som ferdes her er gjerne 
ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. 
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1942-
013 

UO Kjellerskogen - 
Moskodalen - 
Vinnelys 

B Viktig Et populært nærturområde for lokalbefolkningen. 
Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst. 
Blant hovedaktivitetene i området er skigåing, 
turgåing langs stier og bålturer sommerstid. Svært 
koselig og familievennlig skog (Kjellerskogen) som 
brukes ofte av småbarnsfamilier til turkos året rundt. 
Det er en hundekjøringsløype i området som brukes 
året rundt. Moskodalen har mange kulturminner fra 
tidligere gruvedrift, og det går en fin merket sti 
oppover dalen. Denne er merket fra veien, har 
parkeringsplass, infotavle og bru. Og innerst i dalen 
fins det en gapahuk. Geirafossen er et populært 
turmål. Geiravaggi og Doaresvaggi (har en dårlig 
anleggsvei), blir lite brukt utenom elgjakta. Det er 
skytebaner og motorsportanlegg i området. 

1942-
014 

TU Rongadalen - 
Røyeldalen 

B Viktig To vakre dalfører med våtmark, skog og snaufjell. 
Relativt mye brukt turområde, som er delvis 
tilrettelagt med tydelig sti/traktorvei i Rongadalen og 
gamme innerst i dalen. Sætra oppe i Rongadalen 
fungerer som en åpen hytte. Fra gammen går det 
videre sti over til Røyeldalen. I Røyeldalen er det en 
grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. 
Denne løypa brukes på vinterstid til hundekjøring. 
Hovedaktivitetene i området er skiturer på vinterstid 
langsmed scooterløypa i Røyeldalen og teltturer, 
bærplukking, rideturer og trimturer på sommerstid. 
Det jaktes på elg og rype i området.  

1942-
015 

MA Lundefjell - 
Jyppyrä 

A Svært 
viktig 

Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av 
lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene 
ved vardene på Lundefjell, FYSAK-skiløypa og 
toppturer til Jyppyrä. Flott topp som er en av 
Nordreisas mest besøkte sommertid og en av "10 på 
topp". Det er et tydelig stinett i området rundt 
vardene. Stinettet har blitt oppusset av 
grendelag/kommune siden 2010. Det er også 
informasjonstavler ved parkeringsplassen ved 
inngangen til området bak boligfeltet (grustaket) og 
parkeringsplassen ved veien opp mot Snemyr. Det er 
satt ut fisk i vannene i området, og det jaktes litt på 
rype i området.  

1942-
016 

MA Kvænnes A Svært 
viktig 

Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et 
statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et 
Ramsarområde (internasjonalt viktig 
våtmarksområde) og en del av Reisautløpet 
naturreservat. Det er et av Nordreisas mest brukte 
områder, som også i de senere år (2008-11) har 
gjennomgått en betraktelig ansiktsløftning. 
Kommunen har gruset stier og parkeringsplass, skiltet 
og satt opp informasjon, bord og benker, murt 
bålplasser, bygget en skikkelig stor gapahuk, laget 
naturlekeplass mm. Mange av tiltakene er universelt 
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utformet og området har blitt et svært attraktivt 
turområde for de yngste og de eldste innbyggerne i 
kommunen.  Lokalbefolkningen bruker området svært 
hele året og allerede før utbedringene var det 
registrert gjennomsnittlig 1000 besøk pr måned. 
Egnetheten er svært god for mange typer aktiviteter 
gjennom hele året, bla bading, fotturer, sykling, 
joggeturer, lufting av hunder, trilletur med 
barnevogn, bålkos, fuglekikking, sanking av bær og 
sopp, ridning og skigåing (kjøres skiløyper på 
vinteren). Det er svært mye kulturhistorie og 
naturhistorie knyttet til området. Neset er dannet 
som følge av Reisaelvas transport av sedimenter og 
løsmasser, kombinert med landheving, etter siste 
istid. Området er del av et større delta som gjennom 
årene har blitt tørrlagt. Terrenget er overveiende 
flatt, men har en helning i retning nord i flere 
terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av 
blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog 
i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet 
har området intakte brakkvannsdelta som er en 
sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med 
sand ører og strandenger. Strandengene har uvanlig 
godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon 
med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. 
Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter 
(eskimomure, ishavs- stjerneblom). Viktig trekk- og 
beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av 
fiskender (laksand og siland). Ellers gressender, 
vadere og terner. Strandengene har internasjonal 
verneverdi i botanisk sammenheng. Området har 
regional verneverdi for fuglelivet. Kvartærgeologisk 
sett er området meget interessant. 
Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området 
etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag. 

1942-
017 

SK Nedre Reisaelva 
(fra fjorden til 
Saraelv) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i 
tillegg populært med padling, svømming ved badstua 
på Storslett, grilling og bålkos ved elvebredden, 
elvebåtkjøring og noe bruk av stakebåt. Det er noen 
tilrettelagte fiskeplasser langsmed elva (nybrua ved 
Einevoll, Mikkinakken og Tørfoss). Det er også en 
populær bålplass ved Skogstad. Skigåing og 
hundekjøring på elva på vinterstid forekommer også. 
Det ligger en campingplass på Tronsanes nedstrøms 
for Svartfossbrua. Tørfossgården har også 
overnattingsmuligheter og oppstillingsplass for 
campingvogner. Elva har elveforbygning mage steder 
fra og med Bilto og helt ned til fjorden. Det er mye 
lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne, men 
lite er samlet og dokumentert. Dette gjelder f.eks. 
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tjæremiler og stakebåt/elvebåtkultur. Det er behov 
for flere tilrettelagte områder nær elva og 
parkeringsplasser m.m.  

1942-
018 

MA Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A Svært 
viktig 

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden 
med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajavri og 
videre til Kildalsdammen (ca 18 km). Sikkajavri er et 
svært populært turmål og isfiskevann. Det er 
scooterløype fra Gahperus til Geatkkujavri og videre 
over til Kåfjord. Geatkkujavri er et populært 
isfiskevann. Cillagaisa er et av Nordreisas "10 på 
topp"-mål. Det er også merket scooterløype fra 
Rotsunddalen til Sikkajavri og merket skiløype fra 
Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det også en 
trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det er en 
åpen gamme øverst i Pilteridalen. Fra Kildalsdammen 
er det også mulig å gå på ski gjennom Samueldalen 
over til Gahperus i Reisadalen, denne traseen 
tråkkes/merkes rundt påske. Det er flere trimbøker 
spredt i hele området. Hovedaktivitetene i området 
inkluderer skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, 
bærplukking og jakt. Det er private hytter ved 
Sikkajavri. Ved Kildalsdammen er det to gapahuker og 
ved innløpet til Cilladalen ligger en liten gamme. 

1942-
019 

TU Rotsundfjellet B Viktig Et relativt mye brukt nærturområde på sommeren 
som også får noen besøkende på vinteren på ski fra 
Sorbmegaisa (toppturaktivitet). Det er flere 
trimpostkasser i området, inkludert "10 på topp" 
destinasjonen Steinfjellet. Det er flere fine stier og bra 
fiske i noen av fjellvannene i området. Det er også 
endel bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området.  

1942-
020 

SK Spåkenes A Svært 
viktig 

Området er svært mye besøkt på grunn av sin 
krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine 
tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Spåkenesøra 
naturreservat ligger på nordsiden av Spåkenes og det 
er bygget et fuglekikkertårn i strandkanten. Området 
har spesielle naturkvaliteter som f.eks. endemorene, 
og ikke minst det store fjæreområdet som er viktig 
som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. 
Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt 
mot lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint 
skiområde for nærturer og fungerer også som 
startpunkt for toppturer til Storhaugen og 
Sorbmegaisa. Det er et stort potensiale for universell 
utforming i dette området.  

1942-
021 

UO Havnnes - 
Uløytinden 

A Svært 
viktig 

Internasjonalt kjent toppturområde, mye brukt av 
besøkende toppturentusiaster (skiturister) hele 
vintersesongen. Noen går opp til Uløytinden fra 
Havnnes og fortsetter bortover toppene for å kjøre 
ned på Skjervøysiden av øya. Andre går motsatt 
retning. Både fisketurister og skiturister ankommer 
ofte øya i seilbåt og ankrer opp rundt hele øya. Det er 
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mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med 
godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk. 
Regelmessig (bil)ferge går fra E6 ved Rotsund til 
Havnnes og Klauvnes (Skjervøysiden av øya). Flott 
utsikt mot Lyngsalpene. Mange stier, trimposter, 
trimbøker og bålplasser spredt over hele området. 
Uløytinden inngår i "10 på topp" i Nordreisa. 
Grendelaget arrangerer premietrekning blant de som 
har vært med på grendelagets trimpostløype 
sommerstid. Fint område å plukke bær i. Hytter og 
fritidsboliger på vestsiden av øya. Elgjakt, rypejakt. 
Det arrangeres topptur på tinden i løpet av 
Havnnesfestivalen. 

1942-
022 

TU Blåtinden C Registrert Bratt og urete område på Uløya som benyttes 
hovedsakelig av lokale til bærplukking. Muligens 
strandhugg/telting av kajakkpadlere. Skituristbåter 
ankrer av og til opp ved stranda her, og går opp til 
toppene herfra. En del trafikk genereres av 
skitraversen over toppene. 

1942-
023 

TU Sæteraksla C Registrert Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av 
bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos, 
fotturer og fjæraaktiviteter. 

1942-
024 

TU Ĉohkolat C Registrert Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. 
Mange bratte partier og området er svært 
avsidesliggende i forhold til andre områder i 
kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til fotturer, 
skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve 
naturen i stillhet eller helt alene. 

1942-
025 

TU Čillavággi - Dolpi 
- Fávrresvággi 

B Viktig Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt 
Kildalsdammen. På vinteren er dette et fint 
toppturområde.  Er mindre aktivitet i området på 
sommerstid. Fint jaktområde for småvilt, om enn litt 
avsidesliggende. Dette er kjerneområdet til reindrifta. 

1942-
026 

TU Samueldalen B Viktig Området er en forlengelse av friluftsområdene rundt 
Gahperus og Kildalsdammen, og binder slik sett disse 
områdene sammen. Er relativt mye brukt til både 
korte og lengre skiturer, spesielt rundt påsketider, 
dog for de spreke. Det er nemlig en ganske lang 
dagstur på ski mellom Kildalsdammen og Gahperus. 
Sommerstid er området lite brukt. Fint fiske i elva og i 
vannene i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i 
dalen på våren og høsten. Her finner du dessuten ei 
spylerenne og morener fra kvartærtiden. 

1942-
027 

TU Gáhkkovarri C Registrert Flott fjell. Bratt å komme seg opp, men flott område 
på toppen. Lite brukt sommeren og enda mindre på 
vinteren. Området er en del av Javreoaivit 
naturreservat, med dertilhørende store botaniske 
verdier. 

1942-
028 

UO Bergmo - Liland B Viktig Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark 
og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av 
nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og 
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fine bålplasser ved elva. På vinteren prepareres det 
skiløyper i området, som går helt til Sappen. Det er 
elgvald i området, og det forekommer også litt 
rypejakt i området på høsten.  

1942-
029 

TU Store Ste B Viktig Et landemerke og en ettertraktet topp å bestige både 
for lokale og tilreisende fjellgeiter og andre trimmere. 
Hovedsakelig sommerturer. Toppen er en av 
Nordreisas "10 på topp" destinasjoner, og har i årevis 
hatt trimbok på toppen. Utrolig populært å gå til 
Lånivannet, som er på veien opp til toppen, og 
dessuten en av "5 på topp" destinasjonene.  Fiske i 
Lånivannet og bærplukking er også populære 
aktiviteter i området. Det beiter en del sau i området.  

1942-
030 

SK Saga A Svært 
viktig 

Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen 
med preparerte langrennsløyper, lysløype, 
skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere 
idrettsarrangementer i løpet av sesongen. Det er ikke 
tillatt med hund i disse skiløypene. På høsten er dette 
fint bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp. 
sommeraktiviteter som sykling, o-løp osv. På 
sommeren er det beitende storfe i området.  

1942-
031 

UO Sappen-
Lindovarra 

A Svært 
viktig 

Flere turstier og tråkkede skiløyper i hele området i 
regi av grendelaget. Mange små vatn med 
fiskemuligheter. Fint område for padling og fisking i 
Josvatnet (og Badevatnet). Ved Josvatnet er det også 
tilrettelagt for bevegelseshemmede med fiskerampe 
og asfalterte veier og toalett. Fint område for sykling 
på skogsveier. Noen hytter. Elg- og rypejaktområde. 
Fint bærområde. Det ligger en leirskole med mange 
friluftstilbud i kjernen av området. Leirskolen benytter 
hele området flittig til alle slags friluftsaktiviteter med 
elevene, hovedsakelig vår og høst men også på 
vinteren. Interessante botaniske forekomster i 
området. Området som heter Lindovarre har en 
spesielt flott skog.  

1942-
032 

UO Ĉavccas - 
Svartfoss 

B Viktig Et familievennlig turområde, som egner seg til 
skiturer, bærplukking, fotturer, aking og bålkos. 
Kulturhistorisk viktig med tanke på skogsbruk 
(tjæremiler) i den sørvestvendte lia. Det er en 
skogsbilvei i området. Det går ei scooterløype opp til 
fjells ved Svartfoss. Løypa benyttes svært mye av 
beboerne på campingplassen ved Reisaelva, både til 
scooterkjøring og til skigåing. Det kjøres en del med 
hunder i området. 

1942-
033 

SK Øvre Reisadalen 
(fra Saraelv til 
Imogammen) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i 
tillegg populært med padling, grilling og bålkos ved 
elvebredden og elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa 
nasjonalpark og har svært rikt fugleliv (laksender o.l.) 
og området er svært naturskjønt. Mollisfossen er et 
yndet turistmål og det fraktes årlig ca. 2000 turister 
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opp elva med elvebåt for å oppleve fossen. Her er 
mange etablerte leirplasser ved elva med bord og 
benker ol. Det går en merket sti langsmed hele 
elvestrekket, som er en del av DNTs nordkalottrute. 
Det fins flere bruer, stiger og annen tilrettelegging, 
blant annet sikring av bratte deler av stien, langsmed 
elva. Troms Turlag har en hytte (Nedrefosshytta) ved 
Nedrefoss. Nordreisa scooter og båtforening har en 
hytte på Naustneset (Naustihytta) som brukes svært 
mye. Skigåing og hundekjøring på elva på vinterstid er 
populært, men det bør huskes på at flere steder er 
isen utrygg hele vinteren. Det er svært mye 
lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne. 
Statskog har utleiehytter i området (Sieimma og 
Ansamukka), og har satt opp stiger for å lette 
adkomsten til elva ved Øvrefossen og Jorma (ved 
Imo). Det er i tillegg andre åpne hytter/koier i 
nærheten av stien: Sieimma, Vuommatakka, 
Imogammen og Arthurgammen (noen kilometer 
sørøst for Imogammen). 

1942-
034 

TU Puntadalen B Viktig Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst 
til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området 
til bærturer, småviltjakt eller elgjakt. Parkering ved 
brua. Derfra går det en skogsvei ved elva som har 
noen bålplasser med benker.  

1942-
035 

TU Gahperusfjellet C Registrert Et lite brukt og ganske bratt område. Ligger i 
nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt 
bærterreng og jaktterreng. 

1942-
036 

UO Gahperus og 
Geatkkut 

B Viktig Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, 
skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt, 
bærplukking og hundekjøring. På sommeren er det 
populært med turgåing/sykkelturer på anleggsveien 
fra Gahperus innover fjellet Området brukes også til 
fjellturer med hest (både ridning og kløv). Det går 
turløype fra Sappen til området. En mye brukt 
snøscooterløype (samme som skogsveien) starter ved 
en relativt liten parkeringsplass ved et privat hus i 
Gahperus, og går innover mot Somajavri. Det ligger 
også et hytteområde i de første bakkene opp fra 
Reisadalen. På vårparten er det svært mye rein i 
området da dette er et samleområde og 
kalvingsområde. 

1942-
037 

TU Geatkkutoaivvit 
- Biertavárri 

C Registrert Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers 
blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer og 
teltturer. Det er noen fine fiskevann i området. 

1942-
038 

SK Reisavann A Svært 
viktig 

Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann. 
Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake, 
ørekyte). Nordkalottruta passerer området, med en 
utleiehytte (Statskog) ved østsiden av vannet. Denne 
er et populært startpunkt for ski- og fotturer langs 
nordkalottruta ned mot Reisadalen. Flott vann for 
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padling/båtbruk, men vanskelig tilgjengelig for bil ned 
til vannet (terrengbil). Kremområde for rypejakt. 
Endel aktivitet vinterstid i forbindelse med 
scootertrafikk fra Nordreisa til Kautokeino. Mye 
kjørespor og endel våte partier i området rundt 
vannet. Reindriftshytter ligger i relativt stort antall 
rundt hele vannet og brukes hovedsakelig på våren og 
høsten.  

1942-
039 

TU Fjellområdene 
vest for 
Reisadalen 

B Viktig Et område som er lite brukt til friluftsliv og mye brukt 
til reindrift. Drives litt hundekjøring og sporadisk 
skigåing, turgåing og småviltjakt i området. Det ligger 
ei åpen hytte i Deatnumuotki. 

1942-
040 

TU Reisavann - Imo B Viktig Dette området brukes hovedsakelig til turgåing i 
barmarksesongen langs nordkalottruta (DNT, ved 
Troms turlag) og til rypejakt på høsten. Det er også litt 
skigåing langs turlagsstien på vinterstid. Denne stien 
er en gammel ferdselsvei mellom Nordreisa og 
Kautokeino.  Lettgått terreng og en tydelig sti med 
unntak av en del våte partier rundt Reisavann hvor 
det også er en del kryssende kjørespor. Kraftlinja 
følger stien igjennom området mer eller mindre hele 
veien. Det er langt mellom overnattingshyttene 
Nedrefosshytta og Statskogs hytte ved Reisavann (27 
km).  Det er imidlertid muligheter for veldig primitivt 
ly i Arthurgammen og Imogammen, som begge ligger i 
nærheten av turlagsstien (like før stien går ned i 
Reisadalen). Det anbefales å ta med seg telt på dette 
strekket. 

1942-
041 

TU Molleŝvuopmi A Svært 
viktig 

Et av de få områdene som gir grei adkomst til vidda 
fra Reisaelva. Området har mye lokal historie og 
samisk historie, siden ferdselsveien mellom bygda og 
vidda møttes her ved "Sieimma-nasen". Det ligger to 
hytter ved Siemma, en på hver side av elva. Den som 
ligger på samme side som området har en åpen del. 
Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig 
som rypejaktområde i dag.  

1942-
042 

SS Storneshamn-
Steinsvik-Falla 

A Svært 
viktig 

Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk 
og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik, 
som er tilrettelagt av det lokale grendelaget med 
parkeringsplass, bord og benker, bålplass, 
informasjonstavle, huske, og volleyballnett. Flott 
område for fotografi av midnattssola. En god del 
bobiler og campingvogn-turister kommer til området 
for ei overnatting ved stranda og ved flata like før 
steinbruddet hele turistsesongen sommertid. Det er 
en del hytter og fritidshus i området i tillegg til noen 
gårdsbruk og annen fast bosetting. 

1942-
043 

TU Mollesjavri - 
Sivravatnet 

B Viktig Området brukes svært mye på vinterstid (spesielt i 
påsken!), på grunn av tilgjengelighet som følge av 
scooterløypa. Her er det teltleir, isfiske, skigåing og 
hundekjøring som er hovedaktivitetene. Godt i fiske i 
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vannene. Lite/ingen aktivitet på sommeren. 
Kjerneområde for reindrift (ATV-veier, hytter, 
reingjerder osv.). 

1942-
044 

TU Saraelv - 
Saravann - 
Somajavri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, 
teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann. 
Området er en del av Raisduottarhaldi 
landskapsvernområde og Reisa nasjonalpark. 
Nordkalottruta går gjennom området i en sløyfe før 
den fortsetter oppover Reisadalen. Stien går forbi et 
juv med en svært flott foss, Sarafossen, like før stien 
når veien i Reisadalen. Det er trimpostkasser ved 
Sarafossen (som også er med i "5 på topp" i 
Nordreisa) og på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen 
hytte ved Somajavri. Det er noen som tar seg en 
terrengsykkeltur mellom Guolasjavri i Kåfjord og 
Reisadalen på skogstiene i området. Området huser 
også Halti - Finlands høyeste fjell. Og det er fint 
bærterreng og et fint rypejakt- og elgjaktområde. 
Mye aktivitet på vår og høst mtp. reindrifta.  Dette er 
på vinterstid et populært utfartsområde med blant 
annet scooterløype mellom Kåfjord (Guolasjavri til 
Somajavri) og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og 
endel hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre 
påskeaktiviteter. 

1942-
045 

TU Ahmavuomma - 
Jierta 

A Svært 
viktig 

I dette flotte området, i kjernen av Reisa 
nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen, 
Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Ved Imo finner 
man mange flotte naturhistoriske elementer som 
spylerenner, jettegryter, ei naturlig steinbru og andre 
bevis på voldsomme naturkrefter. Fra 
Nedrefosshyttta går det en tursti til toppen av fjellet 
Jierta. Dette fjellet med sin karakteristiske form er 
synlig langt innover vidda. Dette området er også 
populært blant de mest spreke rypejegerne under 
jakta. 

1942-
046 

MA Goppa - 
Sørkjosen 

A Svært 
viktig 

Veldig populært nærturområde året rundt.  Området i 
"Gamlehjemskogen" er godt tilrettelagt med grusede 
stier, hvor første stykket fra parkeringsplassen ved 
Kronebutikken er en universelt tilrettelagt grussti 
med ledelist. Det er også flere bord og benker, bru 
over bekken, skilting, murte bålplasser og lysløype i 
dette skogsområdet, som for øvrig har vært et statlig 
sikret friluftsområde siden 90-tallet. Området 
fungerer som start på den mye brukte turstien opp til 
fjells (med turmålene sørkjosvardene, flylysvarden, 
Truiskufossen, 5/10 på topp-destinasjon). Stien opp 
mot fjellet har flere trimbøker, gode stier som er 
merket eller godt oppgått, hvilebenker og klopper.  
Like ved tregrensa finner man Torbjørns plass, ei lita 
fjellbu med flott utsikt på klare dager. Fortsetter man 
videre opp etter stien kommer man til et svært flott 
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område med dramatisk landskap. Spesielt flotte 
foto/utsiktspunkt finner man ved sørkjosvardene. 
Herfra går det stier ned mot bygda igjen etter 
Jernelva eller videre opp til fjells mot Sikkajavri.  

1942-
047 

NT Hjellnes - 
Sokkelvik - 
Sandnes 

A Svært 
viktig 

Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her 
er det flere gode fiskeplasser langs strandlinja, mange 
stier og trimbøker. Familievennlig og lett turterreng. 
Fint bærterreng, med flere vann spredt i området. Det 
er hytter og fritidshus i Sokkelvika som brukes hele 
året. Neset mellom Bakkeby og Sokkelvika er et svært 
populært turområde for spesielt lokale. Her fiskes det 
mye sjøørret, gås turer, bades, båtaktivitet på 
sommeren, grilling o.l. Mye lokal historie tilknyttet et 
enormt ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), 
det står en minneplate i området. Det beiter sau, elg 
og rein i området. 

1942-
048 

UO Jiednejavri/ 
Isvatnet 

A Svært 
viktig 

Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt 
fjellskiløping, men området brukes av alle, også til 
snowboard. Adkomsten er via en lett tilgjengelig, 
utvidet vegskulderparkering på Kvænangsfjellet 
omtrent på kommunegrensen. Området er mye brukt 
område både sommer- og vinterstid. Mest brukt om 
vinteren, med svært mange brukere som går på ski i 
området. Typisk dagsutfartsområde, kortere turer og 
turer opp til/mot Store Naika og ev. rundt 
Skarttasvarri og ned mot Storsvingen/ Sandnesdalen. 
Åpent, stort sett lettgått terreng for skiløping i 
storslått landskap med flott utsikt. En del isfiske på 
Isvatnet. Sommerstid er det en god del som går tur til 
Store Naika, som er en av 10 på Toppene i Nordreisa. 
Store Naika inngår også i Kvænangen kommune sin 
toppturordning. Rolig/stille område uten 
scooterløype. 
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Verdisetting generelt 
For å få verdsettingen mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunen, samt å bli et redskap 

for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har DN’s håndbok 25 lagt opp til å verdsette 

områdene etter en gitt skala.  

All verdivurdering har et innslag av skjønn. For å få en felles plattform, er det lagt opp til et enkelt 

verdsettingssystem med gitte kriterier å forholde seg til. De ulike områdene har fått en verdi etter 

tabell 3 under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i tabell 4.  

Tabell 3: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi). 

Verdisettings-
faktorer 

Kode  1 2 3 4 5 

Bruk BR Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 

Regionale/ 
nasjonale 
brukere 

RE Brukes området av personer som ikke 
er lokale? 

Aldri    Ofte 

Opplevelses-
kvaliteter 1 

OP1 Har området spesiell natur- eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 

Ingen    Mange 

Opplevelses-
kvaliteter 2 

OP2 Har området et spesielt landskap?  Ingen    Mange 

Symbolverdi SY Har området en spesiell symbolverdi? Ingen    Mange 

Beite 1 BE1 Beiter det bufe (sau, hest, storfe, feit) i 
området? 

Ingen    Mange 

Beite 2 BE2 Beiter det elg eller rein i området? Ingen    Mange 

Inngrep IN Er området inngrepsfritt? Utbygd    Ubebygd 

Støy ST Er området lite påvirket av støy fra 
trafikk eller liknende? 

Mye    Ingen 

Potensiell 
bruk 

PO Har området potensial utover dagens 
bruk? 

Liten    Stor 

Tilgjengelighet TG Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli 
god? 

Dårlig    God 

 

Tabell 4: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder. 

Verdi Anbefalte kriterier 

A) Svært viktig friluftsområde Bruk = 4,5 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 4,5 eller 
Opplevelseskvaliteter = 5 eller 
Symbolverdi = 5 eller 
Funksjon = 5 eller 
Egnethet = 5 eller 
Tilrettelegging = 5 eller 
En generell høy skåre 

B) Viktig friluftsområde Bruk = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller 
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller 
Symbolverdi = 3,4 eller 
Funksjon = 3,4 eller 
Egnethet = 3,4 eller 
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Tilrettelegging = 3,4 eller 
En generell god skåre 

C) Registrert friluftsområde Bruk = 2 

D) Ikke klassifisert friluftsområde Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C. 

 

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa 
 

Tabell 5: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter tabell 2 og 3. 

Id Navn Verdi BR RE OP1 OP2 SY BE1 BE2 IN ST PO TG 

1942-001 Maurneset B 4 2 4 3 1 1 4 3 4 4 3 

1942-002 Borsû - Vardfjellet B 4 1 2 3 2 1 4 3 4 4 2 

1942-003 Bakkeby - 
Latterhaugen 

B 4 1 2 3 1 4 4 4 4 4 3 

1942-004 Storvik-halvøya B 3 3 3 3 2 5 2 4 4 4 3 

1942-005 Straumfjord øst B 3 3 1 3 2 5 3 4 3 3 3 

1942-006 Båtfjellet - 
Fahttavárri 

C 1 1 3 3 1 3 5 5 5 2 2 

1942-007 Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A 5 4 4 4 5 2 5 3 3 4 4 

1942-008 Oksfjord nord B 3 2 1 4 2 1 5 5 5 2 2 

1942-009 Oksfjorddalen-
Vaddas 

B 3 2 4 4 2 2 5 4 5 3 3 

1942-010 Váddaŝgáissát C 1 1 2 4 2 1 4 5 5 2 1 

1942-011 Fjellområdene øst 
for Reisadalen 

C 2 2 2 4 3 1 5 4 5 1 2 

1942-012 Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C 1 1 1 5 4 1 4 5 5 1 1 

1942-013 Kjellerskogen - 
Moskodalen - 
Vinnelys 

B 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 

1942-014 Rongadalen - 
Røyeldalen 

B 4 2 1 3 1 3 4 4 4 3 4 

1942-015 Lundefjell - 
Jyppyrä 

A 5 2 2 3 3 3 3 4 5 4 4 

1942-016 Kvænnes A 5 4 4 4 2 1 1 3 4 5 5 

1942-017 Nedre Reisaelva 
(fra fjorden til 
Saraelv) 

A 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 

1942-018 Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A 5 2 1 4 2 2 5 4 5 4 3 

1942-019 Rotsundfjellet B 3 2 2 5 1 1 3 5 4 3 2 

1942-020 Spåkenes A 4 4 5 5 5 3 3 2 4 4 4 

1942-021 Havnnes - 
Uløytinden 

A 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 

1942-022 Blåtinden C 2 2 2 5 4 2 2 5 4 1 1 
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1942-023 Sæteraksla C 2 1 2 4 4 2 2 5 4 1 1 

1942-024 Ĉohkolat C 1 1 1 4 1 2 4 5 5 1 1 

1942-025 Čillavággi - Dolpi - 
Fávrresvággi 

B 3 1 1 3 1 1 5 5 5 1 2 

1942-026 Samueldalen B 3 1 3 3 1 1 5 5 5 2 2 

1942-027 Gáhkkovarri C 1 1 4 2 3 2 3 5 5 1 1 

1942-028 Bergmo - Liland B 3 1 2 3 3 2 3 3 4 2 3 

1942-029 Store Ste B 5 2 1 4 5 3 3 4 4 2 3 

1942-030 Saga A 5 3 2 2 3 3 4 2 3 4 5 

1942-031 Sappen-
Lindovarra 

A 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 

1942-032 Ĉavccas - 
Svartfoss 

B 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 

1942-033 Øvre Reisadalen 
(fra Saraelv til 
Imogammen) 

A 4 5 5 5 5 1 3 4 4 5 2 

1942-034 Puntadalen B 3 2 2 4 2 1 4 4 5 2 3 

1942-035 Gahperusfjellet C 3 2 2 4 2 1 4 5 5 1 2 

1942-036 Gahperus og 
Geatkkut 

B 4 3 1 3 3 1 5 3 4 2 3 

1942-037 Geatkkutoaivvit - 
Biertavárri 

C 1 1 1 2 1 1 4 4 5 1 1 

1942-038 Reisavann A 3 4 3 2 2 1 5 2 4 4 2 

1942-039 Fjellområdene 
vest for 
Reisadalen 

B 2 3 3 4 3 1 5 4 5 1 2 

1942-040 Reisavann - Imo B 2 3 3 3 4 1 5 4 5 3 2 

1942-041 Molleŝvuopmi A 3 3 3 4 3 1 4 4 5 2 1 

1942-042 Storneshamn-
Steinsvik-Falla 

A 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 

1942-043 Mollesjavri - 
Sivravatnet 

B 3 2 1 4 1 1 5 5 4 1 2 

1942-044 Saraelv - Saravann 
- Somajavri 

A 4 4 3 3 4 1 5 4 4 3 2 

1942-045 Ahmavuomma - 
Jierta 

A 3 4 5 5 5 1 5 4 5 2 1 

1942-046 Goppa - Sørkjosen A 5 2 2 5 2 1 1 2 3 3 4 

1942-047 Hjellnes - 
Sokkelvik - 
Sandnes 

A 4 1 4 3 1 4 4 4 4 4 3 

1942-048 Jiednejavri / 
Isvatnet 

A 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 5 

 


