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Innledning
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 for
oss som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder. I kommuneplanens
samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 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. Dette dokumentet er en oppsamling av informasjon om friluftslivsaktuelle egenskaper
som etter beste evne, og i korte trekk, viser til nåtilstanden for kommunens arealer med
friluftslivskvaliteter i fokus. Dokumentet skal bidra til et bredere kunnskapsgrunnlag i både lokalog regional areal- og samfunnsplanlegging.

Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt
med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for
hele befolkningen.
(Hovedmål for tema folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel)
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med
utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Nye friluftsområder med
beskrivelse og verdisetting er lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting
er oppdatert på seinsommeren i 2019, og følger Miljødirektoratets (MD) veileder Kartlegging og
verdsetting av friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. Formålet er
bl.a. å bedre friluftslivforvaltningen 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 2014-2025, i
handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2016-2019, i kommuneplanens samfunnsdel 20122025, 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, samt nasjonale databaser (naturbase). Faktaarkene er
basert på opplysningene som fremgår av tabellene i dette dokumentet.
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Kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om
eksisterende bruk. Det er ikke et vern av områdene,
uavhengig av områdets verdi for friluftslivet.
Det er viktig å huske at denne kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som forteller noe om hvordan
folk bruker kommunens areal til friluftsliv. Kartleggingen av friluftslivsområdene har tatt
utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftsområders definisjon
av friluftsliv, i kapittel 2.1 Friluftsliv; «Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse».
Det er ikke en selvfølge at alle som jobber med utvikling innenfor kommunens grenser kjenner til
all lokal bruk, enten det er kommunen, eksterne bedrifter eller private som planlegger nye tiltak.
Kartleggingen betyr ikke vern av områder, men informasjon som kommer alle våre innbyggere og
gjester til gode ved at det er mulig å ta hensyn til eksisterende bruk av et område selv om det
etableres nye tiltak der. Økt kunnskap om lokale forhold styrker evnen for tilpasning og
tilrettelegging, og bidrar til å utvikle områder på en helhetlig måte som fremmer verdier.
Nordreisa er i likhet med de andre nordligste kommunene i landet i en særstilling i og med at det
her har vært kommunalt fastsatte snøskuterløyper i flere tiår. På grunn av tilgjengeligheten av de
indre fjellområdene via snøskuterløypene på vinterstid er dette i dag friluftsområder som brukere
nyter et rikt friluftsliv.

Om kartlegging og verdisetting
Kartleggingen
Nordreisa kommune har ikke hatt ressurser til å opprette en arbeidsgruppe slik det ble anbefalt i
veilederen. Det ble derfor utnevnt kontaktperson i kommunen som ved hjelp av tilgjengelige kilder
og lokal kunnskap fra interesseorganisasjoner som Nordreisa Jakt og fiskeforening, Nord-Troms
Turlag, grendelagene, m.fl., har innhentet informasjon om friluftsområdene som finnes i Nordreisa.
Prosjektet har vært ute på høring i utgangen av 2019, hvor enkeltpersoner, interesseorganisasjoner
og kommunalt råd fremmet ytterligere informasjon som siden har blitt vurdert og tatt til
etterretning.
Aktiviteten i de fleste friluftslivsområdene nord for nasjonalparkgrensen har også brukt
registreringer fra Ut i NORDs besøksstatistikk fra de siste 4 årene (2015-2019) til å vurdere
fritidsbruken. Her er det tatt høyde for at Ut i NORD har fått flere aktive brukere hvert år, men
også at det er svært mange som ikke benytter seg av konseptets fulle potensial. Det skal nevnes at
turdestinasjonene i Ut i NORD rulleres, og turer her som nevner Ut i NORD-turer bruker dette kun
som bekreftelse av turbruken, samt at konseptet er det beste verktøyet til kvantifisering av
uorganisert friluftsliv tilgjengelig. Også de utgåtte friluftslivsskonseptene «5 på topp» og «10 på
topp», som Ut i NORD har erstattet, inkluderes i beskrivelsene for å poengtere at områdenes bruk
og fokus strekker seg flere år bak i tid.
De fleste friluftsområdene i Nordreisa er vurdert som svært store. Dette kommer av at Nordreisa er
arealmessig en stor kommune, mens befolkningsmessig er vi en liten kommune. Det er en stor andel
av innbyggerne som benytter seg av turmulighetene i kommunen, i tillegg til at det er stadig flere
turister som gjør det samme. Nordreisa kommune har store sammenhengende viddeområder med
lite tilrettelegging. Disse «utilgjengelige» områdene brukes spesielt på sommerstid av såkalte
høypurister, som går store avstander i fjellet med ønske om stillhet, lite tilrettelegging og urørte
naturopplevelser. På vinterstid tilgjengeliggjøres likevel viddeområdene på grunn av
tilgjengeligheten snøskuterløypene gir. Med utspring fra snøskuterløypene åpnes et mangfold av
friluftsaktiviteter som fjellturer, toppturer, isfiske, telting, med mer.
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Flere av områdene har i løpet av kartleggingen blitt skilt ut av de større områdene der det har vært
naturlig.

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

Kode Områdetyper (OT)
NT
Nærturterreng
LR
Leke- og rekreasjonsområde
GK
Grønnkorridor
MA
Marka
SS
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
KL
Jordbruksland
UO
Utfartsområde
TM
Store turområder med tilrettelegging
TU
Store turområder uten tilrettelegging
SK
Særlige kvalitetsområder
AF
Andre friluftslivsområder
Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i.

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 MDs veileder M98-2013 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 2 under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i tabell 3.
Tabell 2: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi).
Verdisettingsfaktorer
Brukerfrekvens
Regionale/
nasjonale
brukere
Opplevelseskvaliteter

Kode

Funksjon

Funksj.

Symbolverdi
Egnethet

Symbol
Egnet

Tilrettelegging

Tilret.lagt.

Kunnskapsverdier

Kskp.verd

Utstrekning

Utstrek.

Inngrep
Lydmiljø

Inngrep
Støy

Bruk
Reg./nasjonal
e brukere
Oppl.kval.

1

2

3

4

5

Hvor stor er dagens brukerfrekvens?
Brukes området av personer som ikke er
lokale?

Liten
Aldri

Stor
Ofte

Har området spesiell natur- eller
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter?

Ingen

Mange

Ingen
spesiell
funksjon
Ingen
Dårlig

Spesiell
funksjon

Ikke
tilrettelagt
Ingen

I høy grad

For lite

Stort nok

Utbygd
Mye

Ubebygd
Ingen

Har området et spesielt landskap?
Har området en spesiell funksjon
(atkomstsone, korridor, parkeringsplass
e.l.)
Har området en spesiell symbolverdi?
Er området spesielt godt egnet for
enkeltaktiviteter?
Er området tilrettelagt for spesielle
aktiviteter eller grupper?
Er området egnet i
undervisningssammengeng/har området
spesielle natur-/kulturvitenskaplige
kvaliteter?
Er området stort nok for å utøve de
ønskede aktivitetene?
Er området inngrepsfritt?
Har området et godt lydmiljø?
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Mange
Godt

Mange

Potensiell bruk

Pot. bruk

Tilgjengelighet

Tilgj.

Har området potensial utover dagens
bruk?
Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli
god?

Liten

Stor

Dårlig

God

Tabell 3: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder.
Verdi
A) Svært viktig friluftsområde

B) Viktig friluftsområde

C) Registrert friluftsområde
D) Ikke klassifisert
friluftsområde

Anbefalte kriterier
Brukerfrekvens = 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
Bruk = 3 eller
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller
Symbolverdi = 3,4 eller
Funksjon = 3,4 eller
Egnethet = 3,4 eller
Tilrettelegging = 3,4 eller
En generell god skåre
Bruk = 2
Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C.

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa
I tabellen under ser du hvordan hvert enkelt friluftsområde ble verdisatt etter kriteriene i tabell 2
og 3.
Tabell 4: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter
tabell 2 og 3.
Id

Navn

Verdi

Bruk

Reg.-/
Nasjonale
brukere

Oppl.kval.

Funksj.

Symbol

Egnet

Tilret.lagt

Inngrep

Støy

Pot.
bruk

Tilgj.

Kuns.verdi

1942-001

Maurneset

B

4

2

4

1

1

3

2

3

4

4

3

4

1942-002

Gjøvarden - Vardfjellet

B

4

1

2

3

2

3

2

3

4

4

2

4

1942-003

Bakkeby - Latterhaugen

B

4

1

3

3

1

2

2

4

4

4

3

3

1942-004

Storvikhalvøya

B

3

3

3

3

2

3

2

4

4

4

3

3

1942-005

Straumfjord øst

B

3

3

3

2

2

4

3

4

3

4

3

4

1942-006

C

1

1

3

3

1

1

1

5

5

2

2

3

A

5

4

4

4

5

4

3

3

3

4

4

4

1942-008

Svartfjellet- Fahttavárri Heindalstinden
Oksfjordvannet og
Fiskeelva
Oksfjord nord

C

3

2

2

2

2

3

2

5

4

2

2

3

1942-009

Oksfjorddalen-Vaddas

B

3

2

4

3

2

4

3

4

3

3

3

5

1942-010

Váddaŝgáissát

C

1

1

2

1

2

3

1

5

5

2

1

4

1942-011

Fjellområdene øst for
Reisadalen
Røyelkampen og
Kjellerkampen
Kjellerskogen Moskodalen - Vinnelys

C

2

2

2

2

3

4

2

4

5

1

2

3

C

1

1

1

1

4

1

1

5

5

3

1

2

B

3

2

4

3

2

4

4

3

4

3

4

5

1942-007

1942-012
1942-013

5

1942-014

Rongadalen - Røyeldalen

B

4

2

3

3

1

3

4

3

4

3

4

4

1942-015

Lundefjell - Jyppyrä

A

5

3

4

3

3

3

2

3

4

4

4

2

1942-016

Kvænnes

A

5

4

4

4

2

4

5

3

4

5

5

4

1942-017

A

5

5

4

4

5

5

3

3

3

4

3

4

A

5

2

2

3

2

3

3

4

5

4

3

3

C

3

2

3

1

1

2

3

4

3

3

2

3

1942-020

Nedre Reisaelva (fra
Sagaelva til Saraelv)
Sikkájávri Kildalsdammen
Rotsundelv –
øst og vest
Spåkenes

A

4

4

5

2

5

4

4

2

4

4

4

4

1942-021

Havnnes - Uløytinden

A

3

5

5

3

5

3

2

4

4

5

3

4

1942-022

Blåtinden

C

2

2

2

1

4

2

1

5

4

1

1

1

1942-023

Sæteraksla

C

2

1

2

1

4

1

1

5

4

1

1

2

1942-024

Ĉohkolat

C

1

1

3

1

1

1

1

5

5

2

1

2

1942-025

B

3

1

4

1

2

2

1

5

5

1

2

1

1942-026

Čillavággi - Dolpi Fávrresvággi
Samueldalen

B

3

1

3

1

1

2

3

4

5

2

2

3

1942-027

Gáhkkovarri

C

1

1

4

1

3

1

1

5

5

1

1

3

1942-028

Bergmo - Liland

B

3

1

3

3

3

1

3

3

4

2

3

1

1942-029

Store Ste

B

5

2

5

2

5

1

2

4

4

2

3

1

1942-030

Saga

A

4

3

2

5

3

5

4

2

3

5

5

3

1942-031

Sappen-Lindovara

A

3

4

3

5

3

3

4

2

4

4

4

5

1942-032

Ĉavccas - Svartfoss

B

3

3

3

1

3

1

2

2

3

3

3

4

1942-033

A

4

5

5

1

5

5

3

4

3

5

2

4

1942-034

Øvre Reisadalen (fra
Saraelv til Imogammen)
Puntadalen

B

3

2

2

4

2

3

3

4

5

2

4

3

1942-035

Gahperusfjellet

C

3

2

2

1

2

3

1

5

4

1

2

1

1942-036

Gahperus og Geatkkut

B

4

3

1

3

3

4

3

3

4

2

3

4

1942-037

Geatkkutoaivvit Biertavárri
Reisavann

C

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

A

3

4

3

4

5

5

4

3

4

4

2

2

B

2

3

5

1

3

1

1

4

5

1

2

1

1942-040

Fjellområdene vest for
Reisadalen
Reisavann - Imo

B

2

4

4

5

4

2

2

4

5

3

2

2

1942-041

Molleŝvuopmi

B

3

3

5

4

4

1

3

4

5

2

1

4

1942-042

Storneshamn-SteinsvikFalla
Mollesjavri - Sivravatnet

A

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

5

C

3

2

3

1

1

1

1

5

3

1

3

1

A

4

4

4

2

4

4

2

4

3

3

2

2

1942-045

Saraelv - Saravann Somajavri
Ahmavuomma - Jierta

A

3

4

5

4

5

3

4

4

5

2

2

4

1942-046

Goppa - Sørkjosen

A

5

3

4

5

2

4

4

2

3

3

5

1

1942-047

A

4

1

4

1

5

1

3

4

4

4

3

5

1942-048

Hjellnes - Sokkelvik Sandnes
Jiednejavri / Isvatnet

A

4

4

3

4

2

5

3

4

4

4

5

1

1942-049

Gorosomoan

A

5

3

3

3

2

4

2

3

4

4

4

5

1942-050

Elveparken – Reisaelva
v/sentrum Tenketanken

A

5

4

3

5

5

5

5

1

2

5

5

5

1942-018
1942-019

1942-038
1942-039

1942-043
1942-044

6

1942-051

Høgegga

A

5

1

3

2

1

5

4

2

2

3

5

5

1942-052

Maurnesets sjøområde

C

2

3

4

2

1

4

2

3

5

4

4

1

1942-053

Bakkebyfjorden –
Sandnesodden
Uløya rundt – Rotsundet

C

3

2

3

5

1

4

2

4

4

4

3

1

C

2

5

5

5

3

5

2

4

4

5

3

1

Sørkjosen-HjellnesetSvartneset
Storhaugen

B

3

2

4

4

1

5

3

2

2

4

3

1

A

5

5

5

1

5

5

2

5

5

4

1

1942-054
1942-055
1942-056

7

5

Friluftsområder i Nordreisa kommune
Tabell 5: Friluftsområder i Nordreisa kommune med ID-nummer, områdetype (OT), navn, verdi
og beskrivelse av området.

Id
OT
1942- SS
001

Navn
Maurneset

Verdi
B Viktig

1942- TU
002

Gjøvarden Vardfjellet

B

Områdebeskrivelse
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.
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 vært et av målene i Nordreisas "10 på
topp". Holmevannet var en del av "5 på topp" og er et
av mange fine fiskevann på halvøya. Gjørvarden og
Holmevannet er også jevnlig destinasjoner i Ut i
NORD. Registreringsnr. fra Ut i NORD i perioden 20152019 viser at dette er det tredje mest besøkte
turområdet i Nordreisa. Det er kun turer i direkte
nærhet til Storslett og Sørkjosen som besøkes mer.
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 der Raktoelva renner
ned. 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.

Viktig
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Bakkeby Latterhaugen
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Storvik-halvøya

B

Viktig

1942- NT
005

Straumfjord øst

B

Viktig

Et variert nærturområde til de som bor i
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende.
Etter at nye E6 nå går gjennom tunnel vil trolig
området bli mer interessant for flere. Her er det en
lysløype, mange stier og trimbøker lagt ut av Bakkeby
IK. Det finnes en gapahuk tilknyttet lysløypa. Det er
muligheter for å fiske både i sjø og i ferskvann, men
fiskekort er ikke tilgjengelig på nett, men må fås
tillatelse av grunneiere. Familievennlig og lett
turterreng. Fint bær- og soppterreng, med flere vann
spredt i området. Det er hytter og fritidshus i området
mot Bakkeby som brukes hele året. Det finnes
kulturminner fra middelalderen og fra 2. verdenskrig
her. Det beiter sau, elg og rein i området.
Et område som hovedsakelig benyttes til bærplukking
og turgåing av hyttefolk og lokale i området. Det
fiskes mye etter sjøørret, spesielt tidlig på sommeren,
på Nordkjosen. Også sør på Storvik er det en del fiske,
men dette er mest lokale og hyttefolk. Det er laget et
orienteringskart for området rundt Reasnjarga
(Garjala). Det er en trimpostkasse på Nordkjosfjellet
og på Reasvarri (som også er en middels besøkt Ut i
NORD-destinasjon). 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.
Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et
mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass
ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen, og en
campingplass 1 km sør for denne. Denne fossen er et
yndet turmål, med merket sti og bålplass for lokale,
sommerturister og beboere ved campingplassen. En
endemorene strekker seg ca. 1,4 km fra fosselva i
sørlig retning, ca. 300 moh. Det er mulig å fortsette
turen helt opp til vannet som fossen kommer fra.
Dette er en Ut i NORD-destinasjon med relativt få
registreringer, men hvor svært mange gjester av
campingplassene besøker. Fosselva kan være
vanskelig å krysse. Det er godt torsk- og sjøørret-fiske
i Straumen. 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.
Stadig flere kjører ski ned fra Svartfjellet.
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Svartfjellet –
Fahttavárri Heindalstiden
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Registrert
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Oksfjordvannet og
Fiskeelva

A Svært
viktig

1942- NT
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Oksfjord nord

B

Viktig
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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. Helt sør i området (mellom Avku,
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det
Gyldne Triangel".
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
snøskuterløypenettet til fjells går over dette vannet,
og snøskutersporene brukes igjen av skigåere. På
sommeren er vannet svært godt egnet til padling eller
stangfiske fra båt. Oksfjord oppvekstsenter bruker
skogsområdet rundt Fiskeelva aktivt. 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 tilgrensende område. Det er dessuten mye
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. 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.
Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter
og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Det finnes
også et mindre lysløypeanlegg like nord for boligfeltet
sentralt i Oksfjordhamn. Godt bærterreng og
fiskevann i både Trolldalen og ved Molvik. Det er
elgvald i området. Det arrangeres turskirenn årlig i
Trolldalen (Trolldalsrennet). Øst for Arildselva er
området preget av høye skarpe tinder og egger, og
høydene her er i all hovedsak forbeholdt de mer
erfarne fjellvandrerne og topptur-turister. Dette
området er svært snøskredutsatt gjennom vinteren.
Det er litt toppturaktivitet i området, hvorav
Nuovasgáisá er en turdestinasjon i Ut i NORDkonseptet. Av registreringer fra Ut i NORD har denne
toppen et generelt lavt besøkstall, dette er trolig på
grunn av avstanden til kommunens kjerneområde, i
kombinasjon med vanskelighetsgraden. Hamnefjellet
er en del brukt av de lokale da det er et relativt lavt
fjell på under 400 moh., men som samtidig innehar en

1942- TU
009

OksfjorddalenVaddas

B

flott utsikt ut over Oksfjorden, Reisafjorden og ut mot
havgapet. Fjellenes høye tinder er et vakkert skue fra
hele det kystnære strøk i både Nordreisa og
Kvænangen. Arildselva, som den heter der
Trolldalselva og Heinelva møtes, sirkler seg rolig
mellom myrer i nord, mens den skummer av hvitt ned
mot Oksfjorden. Det gis jevnlig dispensasjon til
motorisert ferdsel (administrert fra Kvænagen
kommune) mellom Oksfjord og Meiland, da det ikke
eksisterer veiforbindelse til hyttegrenda. Dette fører
til noe støy i korte perioder på vinterstid.
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 og sjeldne botaniske forekomster og
et fantastisk vilt landskap. Oksfjorddalen
naturreservat strekker seg omlag 5 km fra vest mot
øst i sørhellinga der Oksfjorddalen svinger østover.
Det var også en kraftstasjon i området som ble
sprengt under andre verdenskrig. Oksfjordvassdraget
er et varig vernet vassdrag. Det er gapahuker og
natursti i starten av Oksfjorddalen, og dessuten mye
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. 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 finnes noe
tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette
inkluderer blant annet tre lite vedlikeholdte turstier,
noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen
nedslitte gapahuker og en gammel natursti.
Luovosskáidi er en destinasjon i Ut i NORD-konseptet,
og i likhet med Nuovasgáisá som også ligger i Oksfjord
har Luovosskáidi relativt lave registreringstall.
Sistnevnte er trolig pga. avstand til de tettere
befolkede områdene. Det finnes også ei fjell-/jaktbu
som driftes Oksfjord jakt- og fiskeforening ved
Storelva helt sør i området. Hele området ovenfor
(sørøst) enden av Vaddasveien er populære
jaktområder for stor- og småvilt, samt dekket av
fiskekort. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på nett
(inatur.no). Det går snøscooterløype gjennom
Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet, og opp
ved Náhpo og følger høyden sørover før den krysser
vestover mot Porten. Snøskuterkjøringa er en kilde til
en del støy i området på vinterstid. Snøskuterstøyen
er forventet å avta noe i framtiden, da
snøskutertraséen mellom Rágasvárri og Porten
planlegges å stenges permanent grunnet
snøskredfaren i området. Dette vil trolig sterkt
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010

Váddaŝgáissát

C

Registrert
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Fjellområdene øst
for Reisadalen

C

Registrert
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Røyelkampen og
Kjellerkampen

C

Registrert
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Kjellerskogen Moskodalen Vinnelys

B

Viktig
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begrense snøskuteraktiviteten til friluftsområdet fra
Røyeldalen/Reisadalen.
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. Områdets
egnethet knyttes mot de mer ekstreme turgåerne og
spesielt interesserte botanikere. På sommerstid
finnes det sjeldne botaniske forkomster av alpin type i
Váddáŝgáissát.
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. Helt nordvest i området (mellom Avku,
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det
Gyldne Triangel". Det går en snøskuterløype fra vest
mot øst mellom «det gyldne triangelet» og «Porten»,
og binder sammen Reisadalen og Oksfjorddalen på
vinterstid. Denne snøskuterløypa er planlagt stengt
mellom Rágasvárri og Porten grunnet skredfare
vinteren gjennom. På vinterstid kjører ofte lokale opp
snøskuterløypa med snøskuter til det vestlige
området tilknyttet Rágasvárri, hvor de kjører på ski
ned igjen mot dalbunnen igjen. Vinterstid er det
snøscooterløype langsmed vidda, og området brukes
derfor også mer i denne sesongen. Skiturer,
hundekjøring i scooterløypa og bålkos er blant
hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er også en del
av kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, hytter,
reingjerder osv.).
Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få
bruker området. De som ferdes her er gjerne
ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. Noen
få går opp fjellet ved Geiraelva for å bestige
Kjellerkampen. Fjellområdene nærmest dalen
(Røyelkampen spesielt) kan være aktuelle for nye
«friluftslivsaktiviteter» som Via Ferrata og
fjellklatring. I likhet med tilgrensende høyfjellområder
er det trolig også her rike forekomster av botaniske
forekomster, men grunnet vanskelig tilgjengelighet
foreligger det få registreringer.
Et populært nærturområde for lokalbefolkningen.
Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst.
Blant hovedaktivitetene i området er skigåing,
turgåing langs stier, bærplukking og bålturer
sommerstid. Svært koselig og familievennlig skog
(Kjellerskogen). Det er en hundekjøringsløype i
området som brukes året rundt, men
barmarksløypenes fremtid i dette området er per

1942- UO
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Rongadalen Røyeldalen

1942- MA Lundefjell - Jyppyrä
015

B

sommeren 2019 omdiskutert. Det går
hundekjørerløype fra Kjellerskogen og helt fram til
Čárajávri/Saravann, som har hatt scooterdispensasjon
de siste 20 år. Moskodalen er én av de 10 mest brukte
Ut i NORD destinasjonene i Nordreisa, og har mange
kulturminner fra tidligere gruvedrift. Det går en fin
merket sti oppover dalen. Denne er merket fra veien,
har parkeringsplass, infotavler og hengebru. Ca.
halvveis til gruveområdet fra parkeringsplassen er det
en gapahuk. Spesielt fra gapahuken og innerst i dalen
er traséen bygd opp av naturstein. I enden av denne
traséen ligger restene av industriområdet og gruvene
med store slagghauger. Moskodalen besøkes i
hovedsak på sommeren.
Geirafossen er et populært turmål. Geiravaggi og
Doaresvaggi (har en dårlig anleggsvei), blir lite brukt
utenom elgjakta, men er et flott turterreng som de
som er bosatt i nærhet bruker en del på
sommerhalvåret. Det er utplassert en turkasse på
Sella-Heikoberget/lillefjellet, som er en flott høyde på
kun 195 moh. hvor man har utsikt til Jypperä i nord og
Sappen i sør. Det er skytebaner og motorsportanlegg i
Kjellerskogen som fører til tidvis støy.
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. Gammen har vært en Ut i
NORD-destinasjon, og har vært medianen når det
kommer til antall registrerte brukere i Nordreisa.
Sætra oppe i Rongadalen fungerer som en åpen hytte.
Fra gammen går det videre sti over til Røyeldalen.
Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven,
men der er ikke etablert løype. I Røyeldalen er det en
grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. Det
finnes en bro over Røyelelva ved enden av denne og i
Fávrresorda. Helt sørvest i friluftsområdet er Dolbano
som er en ny Ut i NORD-destinasjon, og er Nordreisas
5. mest besøkte. Avku har store forekomster av
rødlistede- og sjeldne arter, og er en yndet lokalitet
for botanikere. Området mellom Avku, Fahttavárri og
Favresvárri ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det
Gyldne Triangel". Dette gjenspeiles i navnet til
fjellvalmuen Avkovalmue (Papaver radicatum var.
avkoënseso) som ble oppdaget her.
Hovedaktivitetene i friluftslivområdet er skiturer på
vinterstid langsmed scooterløypa i Røyeldalen og
teltturer, bærplukking, rideturer og trimturer på
sommerstid. Det jaktes på elg og rype i området på
høsten.
Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av
lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene

Viktig

A Svært
viktig
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1942- MA Kvænnes
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ved vardene på Lundefjell, FYSAK-skiløypa og
toppturer til Jyppyrä. Dens nærhet til Storslett gjør at
området i tillegg til å være et turområde, også brukes
mye til treningsturer. Baiskivarden og Jyppyrä er
populære Ut i NORD-destinasjoner. Det er et tydelig
stinett i området rundt vardene. Stinettet forgreiner
seg stedvis svært mye, og det er oppstått tydelige
vegetasjonsskader enkelte steder. Det er også
informasjonstavler ved parkeringsplassen ved
inngangen til området på Høgegga (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. Det lavereliggende området like
ovenfor det gamle steinbruddet brukes også av
barnehager.
Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et
statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et
Ramsarområde (internasjonalt viktig
våtmarksområde) og er delvis innenfor Reisautløpet
naturreservat. Ut fra registreringer av Ut i NORDs
deltakelse er Kvænnes Nord-Troms’ mest brukte
friluftslivdestinasjon. Kommunen har gruset stier og
parkeringsplass, skiltet og satt opp informasjon, bord
og benker, murt bålplasser, bygget to store
gapahuker, laget naturlekeplass/tarzanløype, bygget
utedo tilknyttet parkeringen mm. Mange av tiltakene
er universelt utformet og området har blitt et svært
attraktivt turområde for de yngste og de eldste
innbyggerne i kommunen. Lokalbefolkningen bruker
området svært mye, 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, bl.a. 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.

A Svært
viktig

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
sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig
godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon
14

med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk.
Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter
(eskimomure, ishavsblom og 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.
Kvænnes kalles også Kipperneset, og det er dette
navnet som er markert på kart i dag. I gamle amtskart
angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er
en fornorskning av det finske navnet Kippari, som
betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at
det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn
flere steder rundt neset før sedimentasjon og
overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke
området som havn. Flere av stiene i friluftsområdet
stammer trolig fra tidlige tider, da det var handelssted
på Flatvoll, like øst for Kvænnes.

1942- SK
017

Nedre Reisaelva
(fra fjorden til
Saraelv)

Nytt for området i framtiden er at store deler av den
sør-østlige delen er regulert til gravlund, og er også
tatt ut av grensegivningen.
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, elvebåtkjøring, noe bruk av stakebåt
svømming ved badstua på Storslett. 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 mange
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 tjæremiler og stakebåt/elvebåtkultur. Det går vei
parallelt med elva i stor grad, men ikke så tett på som
er vanlig ellers i landet. Dette vil si at man stort sett
ikke ser trafikken fra elva, men den kan høres. Ellers
er det også noe støy fra elvebåtene på sommerstid i
hovedsak i øvre del av elva. Det er behov for flere
tilrettelagte områder nær elva og parkeringsplasser
m.m.

A Svært
viktig
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1942- MA Sikkájávri 018
Kildalsdammen

1942- NT
019

Rotsundelv – øst
og vest

A Svært
viktig

C

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden
med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajávri og
videre til Kildalsdammen (ca. 18 km). Sikkajavri er et
svært populært turmål og isfiskevann. Čillagáisá er et
av Nordreisas tidligere "10 på topp"-mål, og Ut i
NORD-destinasjoner. Navnet stammer fra det samiske
ordet «Čilla» - som betyr bogestelle/skyteskår, og er
knyttet til den historiske jaktformen i området. Videre
ligger det en autentisk jordgamme der hvor Čilladalen
møter Fávresdalen. Sikkajávri er yndet for isfisket,
hvor friluftsbruken i hovedsak er tilknyttet
snøskuterkjøring opp fra Rotsundelv. Det er private
hytter ved Sikkajavri. 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. Nordreisa hundekjørerlag har kjørt løyper
innover Kildalen, mot Annavanne og opp til
Fávrresvággi i en årrekke. Pga. kraftverket tilknyttet
Kildalsdammen er det mulighet til å kjøre bil helt frem
hit og parkere for omlag 6 biler. Dette gjør
Kildalsdammen til et også mye brukt utfartsområde.
Tilknyttet Kildalsdammen er det to gapahuker og en
åpen bu. Stiene i området er i hovedsak ikke
tilrettelagt, men enkelte klopper og bruer finnes
tilknyttet Kildalsdammen.
Området har flere gjengående Ut i NORDdestinasjoner; Storhaugen, Sikkájávri, Snøfonna,
Flylysvarden, Sørkjoslia og Kildalsdammen.
Et relativt mye brukt nærturområde for de lokale i
Rotsund og Rotsundelv på sommeren. Det er 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. Det er flere
trimpostkasser i området i regi av Rotsundelv IL,
inkludert tidligere "10 på topp"- og Ut i NORD
destinasjonen Steinfjellet. Herifra er flott utsikt utover
sundet, ut i fjorden og over fjellområdene i sør og øst.
I området tilknyttet Martahaugen er det funnet flere
flott steinmurte kulturminner som enten stammer fra
jakt på rein, eller tyskernes tilbaketrekning. Det er
flere hytter på vestsiden av Sikkájávri. På Sikkájávri er
det en del isfiske, og brorparten av isfiskerne kommer
fra Sørkjossiden. 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. På
østsiden av Rotsundelv går det en snøskuterløype opp
til Sikkájávri, og sørover til Gievdnejávri.
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Snøskutertrafikken tilknyttet snøskuterløypene
medfører en del støy på vinterstid, men
tilgjengeliggjør også fjellområdet for
flerefriluftslivsaktiviteter for lokale.
Området er svært mye besøkt på grunn av sin
krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine
tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Fra ruinene
etter tyskernes kanon og utsiktsinnstallasjon er det en
flott utsikt inn i Rotsundet, inn- og ut av Kåfjorden og
mot Lyngsalpene. 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 potensial for universell
utforming i dette området.
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
mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med
godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk, som
ikke ble brent ned under 2. verdenskrig. 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" og Ut i NORD (i tillegg til
Gahperhøgda) 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 er flust av kulturminner på
øyas vestlige side, deriblant et hellemaleri.
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.
Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av
bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos,
fotturer og fjæraaktiviteter.
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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.
Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt
Kildalsdammen. Ordet «Čilla» i Čillavággi er det
samiske ordet for bogastelle/skyteskår, og «vággi»
betyr dal. Navnet er tilknyttet den historiske bruken
av dalen og fjellet Čillagáisá til jakt av rein. På vinteren
er dette et fint toppturområde. Langs
dalbunnen/elvekanten er det lettgått, men det er
mindre aktivitet i området på sommerstid. Fint
jaktområde for småvilt, om enn litt avsidesliggende.
Dette er en del av kjerneområdet til reindrifta.
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 vannene
i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i dalen på
våren og høsten. Her finner du dessuten ei spylerenne
og morener fra kvartærtiden. Den sørøstlige delen av
området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med
formål om å bevare «enestående flora av
plantegeografisk interessante arter». Her går det også
en ny kraftgate med tilhørende anleggsvei gjennom
fra Kåfjord og ned mot Reisadalen.
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. Den sørlige delen av området inngår i
Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare
«enestående flora av plantegeografisk interessante
arter».
Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark
og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av
nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og
fine bålplasser ved elva. På vinteren kjøres det opp
skiløyper i området, som går helt til Sappen. Området
brukes også av lokale hundekjørere. Det er elgvald i
området, og det forekommer også litt rypejakt i
området på høsten.
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-" og Ut i NORD-destinasjoner,
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og har i årevis hatt trimbok på toppen. Det er
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, men pga. lavt
produksjonsgrunnlag er fisket utsatt for overfiske. Det
beiter en del sau i området.
Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen
med preparerte langrennsløyper, lysløype,
skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere
idrettsarrangementer i løpet av sesongen.
Krakenesløypa strekker seg omlag 30 km. Det er ikke
tillatt med hund i disse skiløypene. Saga er nylig blitt
et statlig sikret friluftslivsområde, og er i tillegg også
tilrettelagt med skiskytterstadion med tilhørende
anlegg. Her er det planer om å anlegge (asfalterte)
rulleskiløyper, universelt utforma turstier, anlegge
gapahuker og bålplasser. Til dags dato brukes Saga i
hovedsak på vinterstid, men det forventes at området
vil brukes mer på sommerstid da planene for området
realiseres. Når planene for dette området er ferdige
er det hensiktsmessig å skille dette ut som et eget
område i kartleggingen. 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.
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,
toalett og asfalterte veier. 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 Lindovarra har en
spesielt flott skog, og er i dag et naturreservat. Sør i
området ligger også Pihkahistamaelva naturreservat.
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. Mye av friluftsområdet i
området er sterkt tilknyttet snøskuteraktiviteten i
dette området. Snøskuterløypa kommer ned fra
Čavččasjohka og krysser elva ved og deler seg i to ved
Gahperus, hvor én løype fortsetter oppover langs
skogsveien, og en sløyfer seg i nordlig retning. Løypa
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benyttes svært mye av beboerne på campingplassen
ved Reisaelva, både til scooterkjøring og til skigåing.
Det kjøres en del med hunder i området tilknyttet
løypene som går mellom Kjellerskogen og Saravann.
Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Det er mange
som tar seg fram til fiskeplassene sine med elvebåt og
til fots, og stadig flere sykler. Helt ved inngangen til
området ligger Ovi Raishiin (samisk for porten til
Reisa). Her er utlånshytter, bålplass delvis bemannet
kiosk, toalett, viewpoint og «fjellbibliotek» m.m. I
øvre Reisadalen er det i tillegg populært med padling,
grilling og bålkos langs med elvebredden og
elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa nasjonalpark og har
svært rikt fugleliv (laksender m.m.) og området er
svært naturskjønt og særegent. 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 Nordkalottled og «Vandrerute
E1». Stien langsmed elva fra Saraelv og helt til
Reisavannet/Ráisjávri er én av elleve historiske
vandreruter i Norge. Det fins flere bruer, stiger og
annen tilrettelegging, blant annet sikring av bratte
deler av stien, langsmed elva. Mollisfossen er et yndet
turistmål og det fraktes årlig over 2000 turister opp
elva med elvebåt for å oppleve fossen. Ikoniske
Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste
frittfallendefosser, er her. Dette er en mye besøkt
destinasjon for turister som benytter seg av
elvebåttilbudet. Det er bygget en flott gapahuk
tilknyttet Mollisfossen ved elvekanten. 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.
Langs stien finner man blant annet en godt bevart
tjæremile med informasjonsark. 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).
Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst
til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området
til bærturer, hundekjøring, småviltjakt eller elgjakt.
Parkering ved brua. Derfra går det en skogsvei ved
elva som har noen bålplasser med benker. Det er også
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et par utvidete vegkanter som er egnet for parkering
av ikke mer enn én bil omlag 2 km ovenfor brua. Det
finnes minst to tjæremiler i svært god stand ikke langt
fra fylkesvegen Ørretvannet er en gjenganger som Ut i
NORD-destinasjon hvor det i perioden 2017 – 2019 er
vært registrert ca. 100 besøk per sesong.
Et lite brukt og ganske bratt område. Ligger i
nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt
bærterreng og jaktterreng.
Et populært turområde som er mye brukt til turgåing,
skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt,
bærplukking og hundekjøring. Det finnes gode
parkeringsmuligheter i bunn av Gahperuslia, ca. 250
meter fra fylkesveien. 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 går på tvers av dette området
(samme som skogsveien), da dette er en av svært få
inngangsporter til vidda som ikke innehar høy
snøskredfare. Den starter ved en relativt stor
parkeringsplass og går innover mot Somajavri og
Kåfjord. Geatkkutvággi og Somasjávri er populære
isfiskevann på vinterstid, hvorav snøskuter brukes
som transport ut til friluftsområdet. Det er anlagt en
kraftgate fra Kåfjord i vest til som går i østlig retning
før den vinkler nordover og ned Gahperuselva. 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. Vegetasjonen viser tydelige preg fra
Reinsdyrnæringa.
Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers
blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer, jakt
og teltturer.
Det er noen fine fiskevann i området.
Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann.
Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake,
ørekyte). Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går
gjennom området, og den historiske vandreruta
gjennom Reisadalen starter/ender her. Statskogs
utleiehytte er ikke lenger i drift, men privat aktør leier
ut hytte og båt. Denne er et populært startpunkt for
ski- og fotturer langs nordkalottleden ned mot
Reisadalen. Flott vann for padling/båtbruk, men
vanskelig tilgjengelig for bil ned til vannet (terrengbil).
Kremområde for rypejakt. Endel aktivitet vinterstid i
nordlig område i forbindelse med scootertrafikk fra
Nordreisa til Kautokeino, fra Kautokeinos side av
kommunegrensa. Tidligere mye kjørespor etter
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reindrifta, men tilpassede klopper over myrer har
motvirket dette og myrene har i stor grad
tilbakevendt til sin originale tilstand. Reindriftshytter
ligger i relativt stort antall rundt hele vannet og
brukes hovedsakelig på våren og høsten. Prøvefiske
ble utført tidlig september 2019 og viste et flertall av
storvokst abbor, og sunn bestand av røye om enn litt
tynn populasjon.
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.
Dette området brukes hovedsaklig til turgåing i
barmarksesongen langs nordkallottruta (DNT, ved
Troms turlag) og den historiske vandreruta gjennom
Reisadalen (én av elleve i Norge) og til rypejakt på
høsten. Også «Vandrerute E1» mellom Nordkapp og
Sicilia går her. 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). Statskogs
hytte er ikke lenger driftet, men praksisen er at
ytterdøra og gangen er åpen slik at turgåere i nød kan
søke ly. Veien inn til Reisavannet er i svært dårlig
forfatning, og kan kun kjøres på med ATV eller SUV
(eller annen høy terreng bil). 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.
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.
Nasjonalparkgrensen går like sør for disse hyttene.
Den som ligger på samme side som området har en
åpen del. Et par hundre meter sørover langs elva ved
Siemma finnes et bergmaleri fra ca. 1800 f.Kr. Det
finnes ikke turstier langs elva på denne siden.
Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig
som rypejaktområde i dag. Ikoniske Mollisfossen, en
foss som er en av Norges høyeste frittfallende fosser,
fosser ut i søndre, midtre del av området.
Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk
og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik,
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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. Området innehar
kulturminner helt fra steinalderen, og et større anlegg
fra 2. verdenskrig.
I likhet med mange viddeområder i Troms og
Finnmark brukes også dette området en del 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 vannene. Lite/ingen
aktivitet på sommeren. Kjerneområde for reindrift
(ATV-veier, hytter, reingjerder osv.).
Et svært populært turområde for fotturer, skiturer,
teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann.
Raisduottarhaldi landskapsvernområde og deler av
Reisa nasjonalpark faller innenfor dette området.
Nordkalottleden og «Vandrerute E1» 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 var
med i "5 på topp", og det siste året blitt en av de mest
besøkte destinasjonene til Ut i NORD i Nordreisa) og
på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved
Somajavri. Det er noen som tar seg en
terrengsykkeltur mellom Guolasjávri i Kåfjord og
Reisadalen på skogstiene i området. Her ligger også
Halti - Finlands høyeste fjell – som også er Nordreisas
høyeste fjell på 1361 moh, Ráisduottarháldi. Det er
fint bærterreng og et fint rypejakt- og elgjaktområde.
Mye aktivitet på vår og høst mtp. reindrifta. På
vinterstid er mye av friluftslivet direkte tilknyttet
tilgjengeligheten som følge av snøskuterløypa. Det er
et populært utfartsområde med blant annet
skuterløype mellom Kåfjord (Guolasjavri til Somajavri)
og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og endel
hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre
påskeaktiviteter. Skutertrafikken medfører tidvis til en
del støy, men trafikken har avtatt mellom
Geatkkutjávri og Somas etter at Skuterløypa ikke
lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta.
I dette flotte området, i kjernen av Reisa
nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen,
Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Nedrefoss er
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det lengste man kan komme med elvebåt, og herifra
krysser historiske vandreruta, Nordkalottleden og E1s
vandrerute over en hengebru. 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.
Veldig populært nærturområde året rundt. Det er en
stor parkeringsplass med infotavle og søppelkasse ved
Kronebutikken. 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 90tallet. Området fungerer som start på den mye brukte
turstien opp til fjells (med Ut i NORD-turmålene
Snefonna, flylysvarden og Truiskufossen. Sistnevnte
er den tredje mest besøkte Ut i NORD destinasjonen i
Nord-Troms). Stien opp mot fjellet har flere
trimbøker, gode stier som er merket, utvidet, gruset
og lagt til rekkverk ned mot Jernelva, den har også
hvilebenker og klopper. Like ved tregrensa finner
man Torbjørns plass/Truisku, en liten fjellbu med flott
utsikt på klare dager. Fortsetter man videre opp etter
stien kommer man til et svært flott 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 Sikkájávri og Arasborvárri/Snefonna.
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.
På Sandnesfjellet er en av de fem mest besøkte Ut i
NORD-destinasjonene. 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, det gås turer, bades, båtaktivitet på
sommeren, grilling o.l. Stien/kjerrevegen mellom
mellom Indre Sokkelvika og til stranda mellom
Sokkelvika er svært spesiell, da den i stor grad er hogd
ut i fjell. Det er mye lokal historie tilknyttet et enormt
ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), det står
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en minneplate like nord for brua ved
parkeringsplassen til hyttene på sokkelvik. Det beiter
sau, elg og rein i området.
Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt
fjellskikjøring, 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.
Gorosomoan er et skogområde mellom Høgegga
boligområde og Reisaelva. Området blir brukt til
bærtur, gåtur, ridetur og sykling. Barnehager og
skoler bruker området aktivt. Området har en Ut i
NORD- destinasjon som er den nest mest
besøksregistrerte posten i Nord-Troms. Vegetasjonen
går fra lyngskog i de nordlige områdene, til
storbregneskog i det lavereliggende området.
Landskapet er tydelig formet av elven gjennom
tidenes løp, hvorav området kan sies å ligge som tre
helt flate «etasjer». På vestlig hold er området i dag
ytterkanten av et landbruksområde. Området har en
mørk historie da det under andre verdenskrig var
fangeleir (hovedsaklig Øst-Europeiske krigsfanger)
med tilhørende gravplass i dette området.
I sommerhalvåret brukes området mye av lokale og
tilreisende. Saunaen brukes i forbindelse med bading
på stranden her, men kanskje mer på vinterstid.
Området er langs Reisavassdragets strandlinje i
sentrumsområdet. Området er tilrettelagt med
infotavler, sti og benker, og ved Elvelandet er det en
utleibar sauna med bålplass. Det er også laget en
gapahuk med bålplass på øya. Øya er tilgjengelig fra
brua, men også via en utplassert steinsti som går ut
fra øyas østlige side mot Storslett sentrum. Helt sør i
området ligger den fredete Gamlebrua fra 1899 som i
dag fungerer som en gangbru. Lyssetting av bru og
sitteplasser er under planlegging per. 2019.
Elvekanten ble forbygget for første gang på 50-tallet,
og er det største tørrmuringsprosjektet utført i regi av
NVE i Nord-Norge. Det er anlagt fine, brede stier over
forbygningene og langs elvekanten.
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Et grøntområde i sentrum av boligfeltet på Høgegga.
Her er turstier på kryss og tvers, og på vinteren er det
også skiløyper i området. Det er en fotballbane med
tilhørende gapahuk og en sykkelbane i sentrum av
området. Under krigen var det tyske kaserner her, og
man kan fortsatt se spor av aktivitet fra dette i
sentrum- og i vest i området. Nordre del av området
er et frodig grøntområde med stier, som også brukes
av innbyggere utenfor Høgegga som en innfartsvei til
turer opp til Lundefjellet. Høgegga barnehage ligger
like sør for sentrumsområdet.
En utvidelse av Maurneset for å inkludere friluftslivet
på sjøen. Bortsett fra motorisert båt er dette et
område som brukes av havkajakkbrukere. De siste
sesongene har det kommet flere padlere hit for å
prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner
også sted her.
Et området godt egnet for padleturer. Det finnes
kulturminner fra middelalderen og fra andre
verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter
ut kajakken ved Rydningen, og Nord-Troms
padleklubb har dette området som et anbefalt
padleturområde. Innerst i vika er det rolig oftest rolig
vann og godt egnet for nybegynnere.
Havkajakkkulturen er fortsatt ung i Nordreisa, men
trenden tyder på en stadig økning
Et sjøområdet godt egnet for padleturer og annet
sjøbasert friluftsliv. Det finnes kulturminner fra
middelalderen og fra andre verdenskrig her.
Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved
fergeleiet i Rotsund og padler over sundet og følger
kystlinja nordover på vestlig side. Nord-Troms
padleklubb har dette området som et anbefalt
padleturområde, og også langtur rundt hele Uløya.
Uløya har flere strender som ikke har landbasert
atkomstveger, og har derfor høy verdi for
friluftslivutøvere som faller innenfor kategorien
høypurister. Drivved til bålbruk er varierende.
Området har en fantastisk utsikt mot lyngen i vest,
Kåfjorden i sør og Rotsundet i øst. Området har stort
potensiale for økt aktivitet og større variasjon av
friluftslivsaktiviteter på sjøen
Et nærområde som brukes mye av de lokale for
rekreasjonsfiske. I dag brukes sjøen i dette området i
stor grad av motoriserte båter, men også stadig mer
havkajakker. Bortsett fra motorisert båt er dette et
område som brukes av havkajakkbrukere. Sør for
Hjellneset er det ikke lov å fiske med garn, mens i
Sokkelvik er det gjerne garn ute gjennom igjennom
hele sesongen. På havna i Sørkjosen står fiskere tett i
tett fram til laksefisket åpnes i Reisaelva, da det
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juridiske skillet mellom sjø og elv går fra østsiden av
havna. Kystlinja fra og med Havna i Sørkjosen og fram
til Indre Sokkelvik er mye brukt gjennom
sommerhalvåret til fiske fra land, i tillegg til fisket fra
båt. De siste sesongene har det kommet flere padlere
hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking
finner også sted her.
Et svært populært toppturområde hvor turen starter
på parkeringen ved kirkegården på Kåfjords side av
kommunegrensa. Storhaugen (Boazovárri) er av
mange å regne som et fjell i Kåfjord, men de siste 250
høydemetrene mot toppen er innenfor Nordreisa
kommune. Dette er en svært populær
toppturdestinasjon sommer som vinter. På grunn av
den relativt slake helningen her er sørvestlig side av
Storhaugen lite snøskredutsatt, og på vinteren er det
svært mange toppturturister som kjører ned fra
denne toppen og ender opp ved Djupbik, i Kåfjord.
Fra Storhaugen er det flott utsikt mot Lyngsalpene, ut
mot fjorden/sundet og innover mot Kåfjord og
Nordreisa. Det er naturlig å se dette
friluftslivsområdet i direkte tilknytning til Kåfjords
friluftslivsområdeID 1940013, og verdisettingen er
derfor identisk denne.
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