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Sammendrag 

Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i 

landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og det er at mål at alle landets kommuner 

skal ha kartlagt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Troms fylkeskommune er ansvarlig 

for koordineringen av friluftskartlegginga mellom kommunene i Troms fylke.  

Alle friluftslivsområdene i Balsfjord er nå kartlagt og verdsatt 

Ishavskysten friluftsråd har sammen med Balsfjord kommune, Indre Balsfjord jeger og fiskerforening 

samt Balsfjord og omegn turlag kartlagt og verdsatt Balsfjord kommune sine friluftslivsområder. 

Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder.  

Verdivurderingen gjøres etter gitte kriterier, og får en av verdiene A (svært viktig), B (viktig) eller C 

(registrert friluftsområde). Kvaliteter som gir en høy verdi er hvis området har høy brukerfrekvens, 

stor regional eller nasjonal bruk, eller mange spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som 

har viktig funksjon som atkomstsone til et større, områder som har blitt godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede eller med god parkeringsplass verdsettes høyt. Små eller store områder som er 

spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle. 

Viktig for å ta vare på kommunens friluftslivsområder 

Kartleggingen en viktig milepæl for å sikre at det tas hensyn til friluftslivsområder i framtidige 

planprosesser. Resultatet av kartleggingen vil bli brukt av kommunene og andre instanser med 

arealforvaltningsinteresser. Kartleggingen er et viktig kunnskapsverktøy som skal legges til grunn 

sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. 

Kommunene får en oversikt over hvilke områder som har høy verdi og som bør sikres og forvaltes slik 

at verdigrunnlaget blir tatt vare på. I tillegg avdekkes behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. 

redusere slitasje, trekke til seg nye brukergrupper eller øke dagens bruk.  

Frist for å komme med innspill og kommentarer er 29. mai 

Kartleggingen legges ut offentlig som en høring i seks uker for å kvalitetssikres av allmenheten. Det er 

ønskelig med tilbakemeldinger for områder der informasjon mangler eller ikke er korrekt. Innspill 

sendes skriftlig til Ishavskysten friluftsråd innen 29. mai 2016.  

 

 

 

 

 

  

Kartleggingen presenteres i to dokument som må sees i 

sammenheng, høringsdokument del 1: kart og høringsdokument 

del 2: områdebeskrivelser. Dette er del 2: områdebeskrivelser. 
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Bakgrunn  
Ishavskysten friluftsråd har sammen med Balsfjord kommune, Indre Balsfjord jeger og fiskerforening 

samt Balsfjord og omegn turlag kartlagt og verdsatt kommunens friluftslivsområder. 

Miljødirektoratet, gjennom Troms Fylkeskommune, leder arbeidet med å kartlegge kommunenes 

friluftslivsområder. Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder. Veilederen kan du finne gjennom å søke på Miljødirektoratets 

nettsider, eller direkte via denne lenken: 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf 

 

I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er det et mål om at det skal stimuleres til kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområdene i alle landets kommuner, med målsetning om at flest mulig av 

landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen utgangen av 2018. 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, 

utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.  

 

Det er mange gode grunner for å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder, blant annet 

for å: 

 sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen 

 skape forutsigbarhet i arealplanleggingen 

 unngå bit for bit utbygging og fragmentering av friluftslivsområder 

 sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt 

 etablere et godt grunnlag for: 

o utarbeiding av kommuneplanens arealdel 

o utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka og lignende 

o enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger 

o søknad om spillemidler og sikringsmidler 

o å utarbeide sti- og løypeplaner 

o en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv 

o en målrettet forvaltning av friluftslivsområder 

 

Sammen med andre temakartlegginger gir friluftskartleggingen god oversikt over viktige ressurser i 

kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, 

administrative forhold eller planer. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens 

planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. 

 

Verdsettingen 
For at verdsettingen skal bli mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunene, og bli et 

redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, verdsettes områdene etter en gitt skala. 

Fordi verdivurderingene har et innslag av skjønn, er det lagt opp til et enkelt verdsettingssystem. For 

utdypende gjennomgang av verdsettingskriteriene, se veileder M98, Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder 

 

Her er de 13 verdsettingskriteriene som er lagt til grunn for den endelige verdsettingen: 

 

brukerfrekvens / regionale og nasjonale brukere / opplevelseskvaliteter / symbolverdi / funksjon / 

egnethet / tilrettelegging / kunnskapsverdier / inngrep / utstrekning / tilgjengelighet / lydmiljø / 

potensiell bruk 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
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Den endelige verdsettingen er A (svært viktig friluftsområde), B (viktig friluftsområde) og C 

(registrert friluftsområde). Det er sju kriterier som i hovedsak styrer hvilken verdi som settes på 

områdene. De resterende fem kriteriene vil i hovedsak være støttende i en helhetsvurdering av 

områdene (generell høy/middels/lav skåre). Verdsettingen er relativ og f.eks. et areal som blir 

definert som stort innenfor tettstedsgrensen vil være lite når det ligger uten tilknytning til byer og 

tettsteder. Videre vil det kunne variere mye hvor mange brukere det skal til for at et område skal få 

stor bruk. 

 

 

Verdi Anbefalt skale 

A  
Svært viktig friluftslivsområde 

 

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 

B  
Viktig friluftslivsområde 

 

Brukerfrekvens = 3 eller  
Regional/nasjonal bruk 3 eller  
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller  
Symbolverdi = 3,4 eller  
Funksjon = 3,4 eller  
Egnethet = 3,4 eller  
Tilrettelegging = 3,4 eller  
En generell middels skåre 

C  
Registrert friluftslivsområde 

Brukerfrekvens =2 eller  
Regional/nasjonal bruk 2 eller  
Opplevelseskvaliteter = 2 eller  
Symbolverdi = 2 eller  
Funksjon = 2 eller  
Egnethet = 2 eller  
Tilrettelegging = 2 eller  
En generell lav skåre 

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

 

 

Områdetyper 
Kommunen er delt inn i områdetyper, for å synliggjøre deres funksjon, innhold og størrelse.  

 

NT Nærturterreng 
LR Lek- og rekreasjonsområde 
GK Grønnkorridor 
MA  Marka 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
KL Jordbrukslandskap (kulturlandskap) 
UO Utfartsområde 
TM Store turområder med tilrettelegging 
TU Store turområder uten tilrettelegging 
SK Særlige kvalitetsområder 
AF Andre friluftslivsområder 
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Selv om det er lagt opp til en inndeling av områdetyper, er det ikke brukt mye tid på å plassere 

områder i riktig type. Flere områder vil også kunne passe inn i mer enn en områdetype. I slike tilfeller 

er området plassert i den områdetypen som har vært mest nærliggende eller som har blitt vurdert 

som viktigst. For utdypende gjennomgang av områdetypene, se veileder M98, Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder. 

 

Metode 
Ishavskysten friluftsråd med prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik har koordinert prosjektet og 

sammenstilt den informasjonen ressurspersoner i kommunen har kommet med. Det ble etablert en 

arbeidsgruppe i begynnelsen av 2015: 

 

Gunnar Kvaal – Balsfjord kommune, rådgiver 

Arvid Pedersen - leder Indre Balsfjord jeger og fiskerforening 

Helmer Hemmingsen – Balsfjord og omegn turlag 

Svein Pedersen – Balsfjord og omegn turlag 

 

Arbeidsgruppen har avgrenset og beskrevet kommunens friluftslivsområder, og prosjektleder har 

sammenstilt informasjonen og presentert den for andre ressurspersoner i kommunen, samt skoler, 

barnehager og frivillige lag og foreninger for å få detaljert kunnskap av lokalkjente. I tillegg har en 

rekke skriftlige kilder som brosjyrer, bøker, utredninger, kart og nettsider har blitt gjennomgått for å 

få inn så mye eksisterende informasjon som mulig om friluftslivsområdene. Verdsettingen ble 

gjennomført av den samme arbeidsgruppen, for å få en kalibrert og god verdsetting av de samme 

personene som hadde god kjennskap til kartleggingsarbeidet. 

 

Verdisetting av friluftslivsområder vil aldri være helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen 

etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en enhetlig 

metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk. 

 

Den ferdige friluftslivskartleggingen 
Den ferdige kartleggingen sendes inn til Miljødirektoratet i juli 2016, og presenteres deretter digitalt 

på Miljødirektoratets nettbaserte karttjeneste naturbase.no. 

 

Kunnskapsgrunnlaget er en ferskvare, da folks bruk endres og nye faktorer kan tilkomme som vil 

kunne endre verdien av et område.  Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres jevnlig, og i tillegg vil det 

være mulig for kommunen å gjøre mindre oppdateringer fortløpende dersom direkte feil eller 

mangler oppdages. 

 

Innspill til kartleggingsarbeidet gjennom høring 
Høringen av informasjonen som er tatt fram gjennom friluftskartleggingen er ikke obligatorisk, men 

gjøres for å få en god kvalitetssikring av områdene fra alle som har mulighet å bidra med sin 

lokalkunnskap. Et viktig mål med kartleggingsarbeidet er nemlig å produsere et kunnskapsgrunnlag 

som alle som bruker friluftsområdene kan kjenne seg igjen i.  

 

Er det friluftslivsområder som du mener mangler helt, som viktige utfartsområder langs sjøen eller 

ett mye brukt, men lite grøntområde midt blant bolighusene i bygda? Er det informasjon som 

mangler i beskrivelsen av ditt turområde, kanskje en gapahuk, en viktig og godt brukt tursti, den 
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lokale sosiale møteplassen i utmarka, den lokale postkassetrimmen, påskerennet eller det at 

bygdas barn har en viktig og yndet lekeplass i skogen? Eller er du uenig i noen verdsettingskriterier 

- som har påvirket den endelige verdsettinga? 

 

Gi skriftlig tilbakemelding til Ishavskysten friluftsråd ved prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik innen 29. 

mai 2016. Ved uenighet i verdsettinga, må forslag til ny verdsetting begrunnes med støtte i 

verdsettingskriteriene. Ta også kontakt om det er ønskelig å få tilsendt et mer detaljert kart over et 

spesifikt område. Kontaktinformasjonen finnes nederst på denne side.  
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Områdenummer med områdenavn 
Under presenteres alle kartlagte friluftslivsområder med områdenummer (f.eks. 1.) med områdets 

navn (f.eks. Selnes - Stornes), og på hvilken side områdene finnes (f.eks. side 9). Områdenummeret er 

det samme som vises i høringsdokument 1: kart. Hvert område er presentert med verdi, områdetype, 

verdisettingskriterier og områdebeskrivelse. 

 

1. Selnes - Stornes ........................................................................................................................................................ 9 

2. Slettfjellet - Durmålsskolten - Svartnestinden ....................................................................................................... 10 

3. Andersdalstinden .................................................................................................................................................... 11 

4. Lavangsdalen .......................................................................................................................................................... 12 

5. Smalakdalen og fjellområder østover ................................................................................................................... 13 

6. Kantornes nærområde ........................................................................................................................................... 14 

7. Blåtinden ................................................................................................................................................................. 15 

8. Laksvatn nærområde ............................................................................................................................................. 16 

9. Laksvatn kunstgressbane ....................................................................................................................................... 17 

10. Tomasjord ............................................................................................................................................................... 18 

11. Tomasjordtinden, Litletinden og Henriktinden ..................................................................................................... 19 

12. Holmevassfjellet ..................................................................................................................................................... 20 

13. Lakselvdal nærområde ........................................................................................................................................... 21 

14. Middagstinden -  Piggtinden -  Storvasstinden ..................................................................................................... 22 

15. Rundhaugen - Finnsteinhaugen ............................................................................................................................. 23 

16. Perstinden ............................................................................................................................................................... 24 

17. Bruelva - Storvannet ............................................................................................................................................... 25 

18. Ràssevàrri - Kilafjellet ............................................................................................................................................. 26 

19. Smørpundfjellet ...................................................................................................................................................... 27 

20. Nordkjoselva ........................................................................................................................................................... 28 

21. Nordkjosbotn nærområde ..................................................................................................................................... 29 

22. Nordkjosbotn idrettspark ....................................................................................................................................... 30 

23. Nordkjosleira .......................................................................................................................................................... 31 

24. Steinvollan .............................................................................................................................................................. 32 

25. Sørfjellet - Sørfjelltinden - Postdalstinden ............................................................................................................. 33 

26. Postdalen ................................................................................................................................................................ 34 

27. Istinden - Lemetsfjellet - Tamokfjellet ................................................................................................................... 35 

28. Finndalen - Vassdalen ............................................................................................................................................ 36 

29. Vassdalsfjellet ......................................................................................................................................................... 37 

30. Istinden - Melkarskaret - Melkefjellet ................................................................................................................... 38 

31. Rostakulen - Rostafjellet ........................................................................................................................................ 39 

32. Hattavarre / Háhttagáisi........................................................................................................................................ 40 
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33. Botnaskartinden - Likjefjellet - Rismålstinden ....................................................................................................... 41 

34. Sjufjellet .................................................................................................................................................................. 42 

35. Blåbærtinden .......................................................................................................................................................... 43 

36. Lille Russetind ......................................................................................................................................................... 44 

37. Kolstaskaret - Finnskaret ....................................................................................................................................... 45 

38. Stallofjellet - Stortinden - Oksetinden.................................................................................................................... 46 

39. Kjempedalen ........................................................................................................................................................... 47 

40. Skáidi ....................................................................................................................................................................... 48 

41. Kjusakdalen............................................................................................................................................................. 49 

42. Halvorsfjellet - Dalsfjellet ....................................................................................................................................... 50 

43. Russedalen .............................................................................................................................................................. 51 

44. Store Russetinden ................................................................................................................................................... 52 

45. Markenestindan ..................................................................................................................................................... 53 

46. Markenes nærområde ........................................................................................................................................... 54 

47. Nordnes................................................................................................................................................................... 55 

48. Strandneset ved Markenes .................................................................................................................................... 56 

49. Sørkjosleira ............................................................................................................................................................. 57 

50. Tømmerelva ............................................................................................................................................................ 58 

51. Markenesdalen - Svendborgsdalen ....................................................................................................................... 59 

52. Høltinden - Svendborgtinden ................................................................................................................................. 60 

53. Hølen - Storvatnet .................................................................................................................................................. 61 

54. Strupen.................................................................................................................................................................... 62 

55. Området mellom Fjellfroskvatnet og Andorvatnet ............................................................................................... 63 

56. Skaret - Reingjerdsfjellet ........................................................................................................................................ 64 

57. Fjellfroskvatnet ....................................................................................................................................................... 65 

58. Maukeng ................................................................................................................................................................. 66 

59. Takvatn ................................................................................................................................................................... 67 

60. Omasvárri øst og vest ............................................................................................................................................ 68 

61. Øverli - Heia ............................................................................................................................................................ 69 

62. Breidtinden - Fiskelaustinden................................................................................................................................. 70 

63. Mårfjellet ................................................................................................................................................................ 71 

64. Ytre og Indre Fiskelausvatnet ................................................................................................................................ 72 

65. Vindåsen ................................................................................................................................................................. 73 

66. Balsokken og Storsteinnes nærområde ................................................................................................................. 74 

67. Sagelvvatnet ........................................................................................................................................................... 75 

68. Rislamoen - Storbukthaugen ................................................................................................................................. 76 

69. Sagelva .................................................................................................................................................................... 77 
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70. Storsteinnes kunstgressbane ................................................................................................................................. 78 

71. Storsteinnes fjæreområde ..................................................................................................................................... 79 

72. Holmenesmarka - Vasskjosen ................................................................................................................................ 80 

73. Skjæran ................................................................................................................................................................... 81 

74. Josefvatnet.............................................................................................................................................................. 82 

75. Josefvatnet lysløypeområde .................................................................................................................................. 83 

76. Svartdalen - Nordfjordvatnet ................................................................................................................................. 84 

77. Nordfjordheia/Furudalsheia .................................................................................................................................. 85 

78. Aursfjordhalvøya .................................................................................................................................................... 86 

79. Aursfjordsaga - Sætersletta ................................................................................................................................... 87 

80. Aursvika og Aursneset ............................................................................................................................................ 88 

81. Kjerkevika - Tømmervika ........................................................................................................................................ 89 

82. Lanes ....................................................................................................................................................................... 90 

83. Hjertøya .................................................................................................................................................................. 91 

84. Fugltinden ............................................................................................................................................................... 92 

85. Tennes kirke ............................................................................................................................................................ 94 

86. Tenneshaugen og Jagarberghaugen ..................................................................................................................... 95 

87. Storbuktdalen ......................................................................................................................................................... 96 

88. Haugafjellet - Skredtinden ..................................................................................................................................... 97 

89. Mestervik nærområde............................................................................................................................................ 98 

90. Mesterøya ............................................................................................................................................................... 99 

91. Skutvika - Nordby - Mestervik nærområde ........................................................................................................ 100 

92. Storbakken ........................................................................................................................................................... 101 

93. Malangseidet nærområde .................................................................................................................................. 102 

94. Kvannfjellet - Kvanntinden - Slettinden .............................................................................................................. 103 

95. Slettaskaret .......................................................................................................................................................... 104 

96. Mortenhals - Sand - Skutvika nærområde ......................................................................................................... 105 

97. Sandsvatnet og Skrivarholmen ........................................................................................................................... 106 

98. Sand sandstrand og småbåthavn ....................................................................................................................... 107 

99. Fiskefjellet - Mortenhalsskolten .......................................................................................................................... 108 

100. Bakkebyskaret .................................................................................................................................................... 109 

101. Forøy - Bakkeby nærområde .............................................................................................................................. 110 

102. Spilderneset ........................................................................................................................................................ 111 

103. Ansnestindan ...................................................................................................................................................... 112 

104. Malangen ............................................................................................................................................................ 113 

105. Balsfjorden .......................................................................................................................................................... 114 

 



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 9 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Selnes - Stornes 

Område-ID 1 

Områdetype NT 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Den meste bruken i dette område er opp til en åpen hytte på Vassåsen, som eies av Selnes-Svartnes 

utviklingslag. Vassåsen (431 moh) og Tuva (431 moh) er to relativt lave og lett tilgjengelige topper på 

kommunegrensen til Tromsø kommune. Det går flere stier i området, fra Andersdalen i nord (Tromsø 

kommune) eller fra områdene kring Stornes og Selnes ved hovedveien i vest. En del av løypene fra 

Stornes gård er merket. Området brukes kanskje mest av folk fra nærområdet, med noen besøk også 

fra regionale strøk som gjerne går fjellturer til den åpne hytten på Vassåsen. Det finnes flere gårder 

med islandshest i lavlandet (Stornes gård og Selnes gård, samt Nordre Hestnes gård lengre sør), og 

området blir derfor brukt en god del av hestefolk til turridning. Parkeringsmuligheter mangler i 

området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Slettfjellet - Durmålsskolten - 

Svartnestinden 

Område-ID 2 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Dette område dekker fjellområdene nord i kommunen, som grenser til kommunegrensen til Tromsø. 

Slettfjellet (801 moh), Durmålsskolten (1061 moh), Svartnestinden (1214 moh) er de største toppene 

i området. Andre mindre topper er Hestnesaksla (402 moh) og Lavangstinden (764 moh). Toppene 

blir lokalt brukt hele året, og de største også regionalt av topptursamlere. Hestnesaksla har vært med 

i ti på topp, og det går merket sti på høyre side av Hestneselva. Svartnestinden er også et tidligere Ti 

på topp-fjell, og har postkasse på toppen. Luppodalen i nordøst får også noe besøk, samt 

Luppovatnet lengre opp. Områdene nært bygdene Tømmernes, Hestnes, Svartnes og Indre Svartnes 

brukes noe av fastboende til hverdagsturer, med en del besøk også fra regionale strøk som oftest går 

lengre fjellturer. Om sommeren er det vanlig å gå via Slettfjellet til Durmålsskolten. Enkelte 

kombinerer også turen med et besøk på den åpne hytten i Vassåsen lengre nord, som ligger utenfor 

avgrenset område. Det finnes flere gårder med islandshest i lavlandet (Nordre Hestnes gård, samt 

Stornes gård og Selnes gård lengre nord), og området blir derfor også brukt en god del av hestefolk til 

turridning. Helt i øst ligger deler av Lavangselva naturreservat, som ble fredet i 2015 gjennom frivillig 

skogvern etter naturmangfoldloven. Formålet med naturreservatet er å bevare et løvskogsområde 

som med sin variasjon av ulike naturtyper, økosystemer, arter og økologiske prosesser har særlig 

betydning for biologisk mangfold. Verdiene er særlig knyttet til flommarksskogen langs Lavangselva 

og til gradienten av løvskog fra elva opp mot fjellet. Formålet omfatter også bevaring av det samiske 

naturgrunnlaget. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Andersdalstinden 

Område-ID 3 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Andersdalstinden (1221 moh) er et populært skifjell spesielt om våren, da snøen kan ligge langt ut i 

juni på den nordvendte skråningen. Fjellet besøkes både av lokale og folk fra andre kommuner, først 

og fremst Tromsø. Det finnes en parkering ved fjellets fot ved riksveg 8, samt en stor parkering og 

rasteplass med benker og bålplass på østsiden av riksveg 8 (utenfor avgrenset område). Området 

brukes til rypejakt, og Lavangsdalen utmarkslag forvalter jakten. Fra riksvegen går det sti gjennom 

Andersdaleidet og nordover inn i Andersdalen som hører til Tromsø kommune, og en del går turer 

gjennom eidet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Lavangsdalen 

Område-ID 4 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 2 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 2 

 

Lavangsdalen preges av stor gjennomfart på E8 og de som stopper tar oftest turer opp videre i 

fjellene ved siden om dalen. I nord finnes en stor rasteplass og parkeringsplass med benker og 

bålplass, som brukes av både turfolk i tillegg til folk som tar en pause i kjøringen langs med E8. Øst 

for E8 går gamlevegen, som er egnet for sykle på. Fastboende i nærheten bruker området til små 

hverdagsturer. Lavangselva renner gjennom Lavangsdalen, og i nedre del av elva er det noe 

fiskeaktivitet etter sjøørret med fiskekort. Området er et viktig elgjaktområde. Utover dette er det 

begrenset med friluftsaktivitet. Aktiviteten er større i sør nærmere tettbebyggelsen ved Kantornes. 

En stor del av Lavangsdalen ble i 2015 fredet som naturreservat gjennom frivillig skogvern etter 

naturmangfoldloven. Dette gjelder et område med rik løvskogsområde vest for elva. Inne i det 

fredede området finnes "Luoppogammen", satt opp i 1975 gjennom et samarbeid mellom Tromsø 

Same searvi og Tromsø Museum på initiativ fra fylkeskonservator Jens Storm Munch. Gammen er i 

dårlig stand og brukes sjelden. Området rundt gammen er en tidligere sommerboplass for 

svensksamene, med lang historie av reinskjøtselaktivitet. Det er fredede samiske kulturminner i 

området. Formålet med naturreservatet er å bevare et løvskogsområde som med sin variasjon av 

ulike naturtyper, økosystemer, arter og økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk 

mangfold. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Verneforskrift 

Lavangselva naturreservat: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-12-11-1491 

  

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-12-11-1491
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Smalakdalen og fjellområder 

østover 

Område-ID 5 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 1 

Lydmiljø 5 

 

Smalakdalen er ikke frekvent besøkt, men besøkes av og til av folk som har som mål Skjelevhøgda 

eller noen av de fem navnløse toppene i øst som danner en vegg mot Gjemmerdalsbreen på andre 

siden. Den mest besøkte av disse toppene er kanskje den nordligste på 1118 moh. Fra Smalakdalen 

går det sti nordover mot Mellomdalen i Tromsø kommune eller østover mot Gjemmerdalsbreen 

(nord for topp 1118 moh). Det hender at folk tar turen over Gjemmerdalsbreen og videre ned mot 

Laksvatn. Det finnes en stor parkering og rasteplass med benker og bålplass på østsiden av riksveg 8, 

rett nord for Smalakelva. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Kantornes nærområde 

Område-ID 6 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 2 

 

Området fungerer som nærområde for folk i Kantornes, og brukes til hverdagsturer som turgåing 

med og uten ski, hundelufting og noe sopp- og bærplukking. Her finnes lysløype og et 

skiskytterområde. I nord går det ei skibru over Lavangselva i tilknytning til skiløype og 

skiskytteranlegg. Kantornes er utgangspunkt for turer opp til det svært populære skifjellet Blåtind, og 

har derfor også internasjonale besøkere. Nærområdet brukes imidlertid mest lokalt, og noe regionalt 

i forbindelse med aktiviteter på skiskytterområdet.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Blåtinden 

Område-ID 7 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Blåtinden (1180 moh), eller "den sovende soldat", er et svært populært fjell for toppturer og en de 

mest brukte turtoppene i Troms fylke, med opp til 1000 besøkere i året sommer og vinter. Fjellet er 

et av Balsfjords mest besøkte fjell, og er sporadisk med i Ti på topp i både Balsfjord og Tromsø. 

Besøkene er både lokale, regionale og til viss del også nasjonale og internasjonale. Det er merket 

løype hele vegen opp til toppen fra god parkeringsplass ved Kantornes. Det er også vanlig å ta seg 

opp fra Laksvatn. Den svære varden på toppen ble bygget i 1996 av Hans Olaf Nilsen og Rune Morten 

Johansen, og er bygget slik at man kan gå inn og til og med overnatte inne hvis ønskelig. På varden 

henger turpostkasse. Fjellet er godt egnet til frikjøring på ski, og har en populær naturlig half pipe 

som er dekket av snø nesten hele året. Blåtind er også arena for Blåtind Arctic Race – 

verdenscuprenn i randonee, som har blitt arrangert siden 2012. Fjellet ble av søkerkommiteen for OL 

2018 i Tromsø foreslått som arena for  de alpine utforkonkurransene. Fjellsidene brukes også til dels 

som nærturområder for befolkningen i Laksvatn og Kantornes. I Laksvatn finnes Laksvatn 

oppvekstsenter, og disse er flittige brukere av fjellsidene. Hatten (719 moh) besøkes sporadisk av 

turgåere. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Laksvatn nærområde 

Område-ID 8 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 4 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Dette er nærturområde for befolkningen i Laksvatn. Her finnes lysløype, vannet Laksvatn, og 

lettilgjengelig terreng spesielt i den sørvestvendte lia ned mot tettbebyggelsen og innover frem til 

vannet Laksvatn. Lysløypa ligger i tilknytting til skileikanlegget i sør. Lysløypa tråkkes om vinteren av 

Laksvatn skiskytterlag, men blir ikke så frekvent brukt om sommeren da den er i dårlig stand. 

Laksvatn oppvekstsenter ligger i området, og disse er flittige brukere av alle turområder rundt skolen. 

Det går en merket tursti opp Gjømmerdalen mot Gjømmerdalsbreen som er spesielt mye brukt av 

oppvekstsenteret, i tillegg til fjellsidene mot Blåtinden og Gjømmertinden. Vannet Laksvatn ligger 

midt i området og på kommunegrensen mellom Balsfjord og Tromsø. Vannet er et godt besøkt 

fiskevann for fiske av laks og sjøørret, men elven ut av vannet er fredet for fiske. Det finnes nær-o-

kart og o-kart for Laksvatn. Området rundt Laksvatn er en av inngangsportene for turgåere og 

skikjørere opp til det svært populære skifjellet Blåtind. I området finnes bjørkeskog med høgstauder, 

med innslag av gråor-heggeskog ned mot Laksvatn, og et rikt fugleliv. 

  



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 17 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Laksvatn kunstgressbane 

Område-ID 9 

Områdetype LR 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter   

Symbolverdi   

Funksjon   

Egnethet  5 

Tilrettelegging  4 

Kunnskapsverdier   

Inngrep   

Utstrekning  5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø   

 

Kunstgressbane i Laksvatn, ved siden av Laksvatn oppvekstsenter. Hjemmebane for Laksvatn IL. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Tomasjord 

Område-ID 10 

Områdetype SS 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

Området ligger rett nedenfor fylkesveg 293, som ligger nedenfor E8. Området strekker seg langs med 

fjæra fra Laksvatn i nord til Slettmo i sør, og omfatter fjæreområder, hav og noe land. Det renner 

flere elveutløp langs med hele strekningen. Området har mange besøk av både lokale og folk lengre 

fra (da spesielt fra Tromsø), for å fiske etter sjøørret fra april og utover. Løkta, Tomasjordnes ligger 

midt i  avgrenset område og er et populært utfartssted spesielt for barnefamilier, da området er lett 

tilgengelig og har trygg fjære. Her finnes bålplass med rundtømmerbenker. Tilgjengeligheten for 

rullestolbrukere er også god fram til bålplassen. Det er imidlertid vanskelig å fiske her om man ikke 

kan vade ut en bit. Området ved Løkta er også brukt som utgangspunkt for skitur innover, bland 

annet til Henriktinden og Laksvatnfjellet/Tomasjordtinden. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Tomasjordtinden, Litletinden og 

Henriktinden 

Område-ID 11 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Tomasjordtinden (875 moh), eller Laksvatnfjellet på kart, har merket sti til toppen fra Laksvatn. På 

toppen finnes trimpostkasse. Stiene brukes mest om sommeren, med begrenset bruk vinter og vår 

grunnet skredfare. Balsfjord og Omegn Turlag ordner av og til fellesturer til Tomasjortinden. Fra 

Laksvatn tar man seg også opp til Litletind (1017 moh). Henriktinden (1127 moh) har flere mulige 

rutevalg både opp og ned, med den raskeste fra Slettmo i sørvest. Henriktinden har vært med i 

aktivitetstilbudet ti på topp. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Holmevassfjellet 

Område-ID 12 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Holmevassfjellet (509 moh) er lettilgjengelig og nokså flatt oppå, og blir en god del brukt av 

barnefamilier. Fjellet er med i aktivitetstilbudet Ti på topp hvert år. Trassen opp går først på 

traktorveg, som går over i godt etablert men umerket sti til toppen. Det finnes en fin rasteplass i 

østenden av Holmevatnet, som er et vann med ganske mye fisk (smårøye). På fjellet står en liten 

varde med trimpostkasse. Balsfjord og Omegn turlag ordner av og til turer til Holmevassfjellet. 

Området er frodig med et rikt planteliv på kalkrik berggrunn. Nedenfor fjellet og nord for 

Lakselvdalveien (Fv. 292) finnes en lysløype. Ved lysløypa står en lavvo, som er etablert av Østre 

Balsfjord idrettslag. Folk går også videre gjennom området til Rasmustinden i nordøst. 

  



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 21 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Lakselvdal nærområde 

Område-ID 13 

Områdetype NT 

VERDI B 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Dette er nærturområde for folk som bor i Lakselvdalen. Nord for fylkesveg 292 ligger den lokale 

lysløypen. Lengre opp ligger fjellene Kjerstifjellet (599 moh) og Kistefjellet (769 moh sør, 782 moh 

nord) samt to navnløse topper på 828 moh og 817 moh. Det lokale idrettslaget Lakselvdal Sprint 

ordner påskerenn og tråkker lysløypen om vinteren. Det tråkkes også løyper til Vannholla (2 km), 

Rundhaugen (3 km) og Lyngskroa (20 km). Området er mest brukt lokalt av folk som bor i dalen, eller 

av tilreisende som har som mål noen av de mange toppene i sørøst som hører til Lyngsalpan 

landskapsvernområde. Det er også vanlig å gå opp Kjerstifjellet og Kistefjellet via Stoksedalen fra 

Tomasjord i vest, som ligger utenfor avgrenset område.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Middagstinden -  Piggtinden -  

Storvasstinden 

Område-ID 14 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Området dekker ett fjellområde med flere høye topper som Middagstinden (1072 moh) i nordøst, 

Durmålstinden (1342 moh) ved kommunegrensen til Tromsø i nordvest, Piggtinden (1505 moh) ved 

kommunegrensen til Tromsø og Storfjord i vest, og Lagofjellet (1061 moh) samt Storvasstinden (1377 moh) i 

sør. Området ligger helt sør på Lyngenhalvøya, og er de mest besøkte fjellene i den del av Balsfjord som hører 

til Lyngen landskapsvernområde. Middagstinden er et nokså populært skifjell, spesielt tidlig i skisesongen da 

snøen legger seg tidlig her. Sammen med regionale besøkere besøkes fjellet også av en god del skikjørere fra 

Finland. Durmålstinden som ligger rett bak Middagstinden er noe mer alpin og noe mer krevende, og ikke like 

mye besøkt. Rett sør ligger majestetiske Piggtinden som regnes som noe av en Lyngenklassiker. Piggtinden er 

godt kjent i hele fylket, men er nokså vanskelig og krever god erfaring av luftige topper. De to siste store og 

navngitte toppen i området ligger sør for Piggtinden, Lagofjellet og Storvasstinden. Begge har flere mulige ruter 

både opp og ned. Balsfjord og omegn turlag har merket trasse gjennom Piggtindskaret til Storfjord kommune. 

Det er også vanlig å sykle opp Piggtindskaret. Sør for Lagofjellet, mellom Perstinden og Lagofjellet, ligger et 

stort og relativt flatt område som egner seg godt for kiting/seil om vinteren. Generelt er det svært mange 

finlendere som bruker området, særlig i vintersesongen. Trenden er bratt økende, og ofte ser man mest finske 

biler parkert langs veiene. Svensker begynner og å få øynene opp for området, i tillegg til et ekspanderende 

regionalt toppturmiljø. Terrengsykling, fatbiking og skyrunning er økende trender. Området er en del av 

Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske 

fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske 

mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Rundhaugen - Finnsteinhaugen 

Område-ID 15 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Området strekker seg fra Musnes i sør til Heimdal i nord, og går delvis inn i Lyngsalpan 

landskapsvernområdet i sørøst. Finnsteinhaugen ligger 446 moh og gir en bra utsikt over indre del av 

Balsfjorden, og nedover over Lakselvdalen. Det finnes merket løype gjennom skogen fra 

Dollarhaugen i nord. Stien er lettilgjengelig med moderat stigning. På toppen av Finnsteinhaugen står 

en liten varde med trimpostkasse. Rundhaugen (396 moh) og Skålhaugen (565 moh) er nabotoppene 

på hver side om Finnsteinhaugen. Disse blir sammen med Finnsteinhaugen mye brukt både sommer 

og vinter. Innover mot øst renner Lomvasselva og der ligger også Lomvatna. Lomvatn brukes til noe 

fiske lokalt fra Seljelvnes. Dette område er stort og relativt flatt som egner seg godt for kiting/seil om 

vinteren. I påsken er det en god del folk som tar seg opp til Lakselvdalhøgda. En tidligere vanlig tur i 

påsken gikk herfra til Oteren, men i senere år har bruken av denne tur vært minkende. Området er 

også brukt som inngangsport for turer innover mot Piggstindskaret (merket løype) og Lagofjellet. 

Områdene nærmest bebyggelsen fungerer som nærturområde for de fastboende. Finnsteinshaugen 

og området sørover er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta 

vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og 

geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 

som preger landskapet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Perstinden 

Område-ID 16 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Perstinden (917 moh) er et kjent turmål for dagsturer og sporadisk Ti på topp-tur i Balsfjord. Stien 

opp til tinden er godt etablert gjennom skog opp til 300 moh og videre vestover mot toppen. Det er 

relativt enkelt å navigere seg da toppen er synlig langs med nesten hele løypen. På toppen finnes 

trimpostkasse. De eldre elevene fra Nordkjosbotn skole tar seg turer hit i forbindelse med en tur til 

Storvannet som arrangeres hvert år for hele skolen. Området mellom Perstinden og Lagofjellet i nord 

er stort og relativt flatt og egner seg godt for kiting/seil om vinteren. Perstinden og området 

nordover er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et 

av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske 

forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger 

landskapet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Bruelva - Storvannet 

Område-ID 17 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Dette er yndet turområde nord for Nordkjosbotn. Fra Bruvoll går en merket sommerløype og gammel 

ferdselsvei til Storvannet, med videre merking mot Perstinden (utenfor avgrenset område). Rett vest 

for Bruelva går en anleggsveg. Her ligger Bomstadfossen, et populært turmål i området. Det ligger en 

del hytter i tilknytting til Storvannet og området blir dermed en god del brukt av hytteeiere i tillegg til 

de lokale. Storvannet er drikkevannskilde for folk i området, og Mack bryggeri bruker dette vannet til 

en del av sitt sortiment. Dette setter restriksjoner på friluftsbruken i og ved vannet, men vinterstid 

blir det brukt til en del skigåing og kiting og vannet er generelt et yndet vinterutfartsområde for 

lokalbefolkningen. Det fiskes også i vannet, både med garn og stang. Nordkjosbotn skole arrangerer 

årlig tur opp til Storvannet med hele skolen, i tillegg til at det er aking om vinteren ved 

vannverkshyttene. Hele området er jaktområde. Det går en anleggsveg inn i området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Ràssevàrri - Kilafjellet 

Område-ID 18 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Ràssevàrri (1166 moh) og Kilafjellet (1082) er to nabofjell ved kommunegrensen til Storfjord 

kommune. Fjellområdene ligger helt sør i Lyngen landskapsvernområde. Ràssevàrri betyr 

"gressfjellet", noe som gjenspeiler underlaget av gress og mose på store deler av fjellet. Kilafjellet er 

noe mer steinete. De to fjellene kombineres ofte, og er kjent som forholdsvis enkle og flate fjell. 

Begge fjellene besøkes både sommer og vinter, og anses være bra alternativ på dager med litt 

skredfare. Områdene ved bebyggelsen lengre ned fungerer som nærturområde for de som bor i 

området. Fjellområdene er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å 

ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og 

geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 

som preger landskapet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Smørpundfjellet 

Område-ID 19 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Fra Trangen går en tursti opp til Smørpundfjellet (829 moh) via Revavatnet. Løypa er rødmerka og 

følger en gammel traktorvei oppover lia helt til tregrensen. Videre oppover er det jevn stigning  til 

toppen, men stedvis relativt bratt og ulendt med steinete terreng. På toppen finnes postkasse. Fjellet 

er sporadisk med i ti på topp. Her får man en fin utsikt mot de innerste delene av Balsfjorden, samt 

fin utsikt mot fjellheimen sør på eidet samt mot Kjusakdalen og nedre delen av Tamokdalen. 

Sommerstid beiter sau i området. Toppen av Smørpundfjellet utgjør den sørlige grensen av 

Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest 

karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med 

det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordkjoselva 

Område-ID 20 

Områdetype SS 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 4 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 3 

 

Elva lengst nede ved Nordkjosbotn fungerer som nærturområde langs med elva for folk i 

Nordkjosbotn. Det går en sti fra gjestegården opp langs med elva i ca. to km til Heimly, som brukes til 

turgåing og jogging. Området ved stien kalles Elveparken. Stien er merket og vedlikeholdt, og 

tilrettelagt for funksjonshemmede fram til Movollen. Det finnes også en tilrettelagt fiskeplass i 

området for funksjonshemmede, samt en rasteplass med bord. Stien høstes årlig for å holdes åpen. 

Det er en del padling langs med deler av elva, samt noe telting av tilreisende. Gangbru over elva 

knytter Bomstadsområdet til elveparken og sentrum. Nordkjoselva er også en viktig laksefiskeelv, og 

laksen går helt opp til Smørpundfossen. Området ved Smørpundfossen er en attraktiv fiskeplass og 

viktig utfartsområde som blir mye brukt. Her står laksen fra slutten av juli til august, ved kulpen 

nedenfor fossen. Over elva går det en trebru i dette område. Ved Nordkjosbotn ligger lysløypa rett 

sør for elva, som tråkkes om vinteren ved forhold av Nordkjosbotn IL ved skigruppa. Området brukes 

hovedsakelig lokalt, men i forbindelse med overnatting eller rast ved Nordkjosbotn besøkes også 

området av turister.  

  



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 29 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordkjosbotn nærområde 

Område-ID 21 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 2 

 

Fra tettbebyggelsen ved Nordkjosbotn og innover mot Kjusakdalen går det stier og grusveger på kryss 

og tvers. Området brukes hele året til små rusleturer og lengre turer. Det fiskes langs med elva. I 

området er det orientering. Nordkjosbotn skole bruker området helt fra elveløpet ved skolen og 

oppover til Løvhaugen. Om vinteren arrangeres skidager fra skolen oppover elva og til den gamle 

ridehallen. Herfra er det mulig å gå lengre innover på ski. Bakkene oppfør betongstasjonen i sør 

kalles Matsbakken og benyttes til aking og skikjøring av de lokale om vinteren, inklusive skolen. I vest 

ligger Russenes og Slettnes. Ved Russenesfjæra har Nordkjosbotn skole en privat avtale for å benytte 

til utfartsdager og overnattingsturer i lavvo. Slettnes brukes også som utfartsområde, og hit kan eldre 

elever sykle. Ved Slettnes utforskes livet i fjæra og om temperaturen tillater det kan det være 

mulighet til vassing. I nord har skolen en annen privat avtale, på baksida av Vulmek, der det er 

akebakke vinterstid. Mangel på bru ved utløpet av Bomstadelva setter begrensinger på bruken ved 

Steinvollan øst for Nordkjoselva. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordkjosbotn idrettspark 

Område-ID 22 

Områdetype LR 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter   

Symbolverdi   

Funksjon   

Egnethet 5 

Tilrettelegging 5 

Kunnskapsverdier   

Inngrep   

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø   

 

Kunstgressbane, balløkke, grusbane, friidrettsanlegg og tennisbane. Speidergruppa på Nordkjosbotn 

lager isbane på grusbanen om vinteren. Nordkjosbotn skole bruker området hele året. Anlegget 

brukes ellers både lokalt og regionalt i forbindelse med arrangement av Nordkjosbotn idrettslag. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordkjosleira 

Område-ID 23 

Områdetype SS 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Dette er et godt skjermet og stort strandområde innerst i Balsfjorden ved Nordkjosbotn. Om 

sommeren brukes området til sjøørretfiske både av lokale og tilreisende fra nabokommunene. 

Vinterstid er det noe isfiskeaktivitet i området. I nord ligger Fiskebukta som er litt mer skjermet fra 

riksvegen ovenfor. Det går en veg ned til noen naust i området, og hit går eller sykler folk for å fiske, 

undersøke fjæra og ellers bare nyte livet i fjæreområdet. Sjøvollan litt lengre innover i øst brukes ofte 

for sosiale sammenkomster på våren. Innerst utgjøres området av et viktig våtmarksområde som er 

vernet som naturreservat. Området er vernet for å bevare et middels stort strandengkompleks, med 

langgrunn fjordbotn og fjæreområde med en bred strandeng på sørsiden og med flere sjeldne arter 

og samfunn. Området fungerer som trekkområde og næringsområde for ande-, vade- og måkefugl og 

myteområde for laksender. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Steinvollan 

Område-ID 24 

Områdetype NT 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Dette område strekker seg mellom E6 og ned til Nordkjoselva. Området er ikke spesielt tilrettelagt 

for friluftsliv, og brukes noe lokalt til fotturer og skiturer. Området er preget av furumoer, ligger 

lettilgjengelig til, og er lett å gå på ski. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Sørfjellet - Sørfjelltinden - 

Postdalstinden 

Område-ID 25 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Sørfjellet (569 moh) er et av de mest brukte toppturfjellene i området rundt Tamokdalen. Folk tar 

oftest turen opp langs skogsvegen i vest fra Øvergård, til ca. 350 moh for å fortsette gjennom 

bjørkeskogen og langs ryggen av fjellet mot toppen. Der skogsveien deler seg står en gapahuk. Folk 

går også fra Forelvmo i Kila. Sørfjelltinden (1468 moh) ligger rett øst for Øvergård, og er et ganske lite 

besøkt fjell i forhold til sin korte anmarsj. Postdalstinden med sine to toppunkter på 1363 moh og 

1353 moh ligger sør for Sørfjelltinden. Det er vanligst og tryggest å gå opp gjennom Stordalen, med 

en brattere og lengre tur fra Postdalen i sør. Postdalstinden er heller ikke en av de mest besøkte 

fjellene i Tamokdalen. Det foregår også en del småviltjakt her, og de områder som ligger ved 

bebyggelsen i nord fungerer som nærturområde for de som bor i området. Området blir besøkt av 

lokale samt tilreisende fra andre kommuner, først og fremst Tromsø. Regionalt besøk er mest 

konsentrert til vintersesongen, mens turaktiviteten i barmarkssesongen er mer begrenset til lokal 

bruk. Generelt er det svært mange finlendere som bruker Tamokdalen, særlig i vintersesongen. 

Trenden er bratt økende, og ofte ser man mest finske biler parkert langs veiene. Svensker begynner 

og å få øynene opp for området, i tillegg til et ekspanderende regionalt toppturmiljø. Terrengsykling, 

fatbiking og skyrunning er økende trender.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Postdalen 

Område-ID 26 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 5 

 

Postdalen er hovedsakelig lokalt brukt fra folk i Tamokdalen, samt en del brukt fra folk i Signaldalen 

som ligger i Storfjord kommune i øst. Dalen brukes også av tilreisende fra andre deler av kommunen 

som Storsteinnes og Nordkjosbotn. Det er en god del jakt i området om høsten, på både elg og rype. 

Det fiskes røye i Postdalselvaelva, også kaldt Allaváhjohka. Postdalen er en fin inngangsport for folk 

som ønsker å gå videre nord mot Mortensdalen eller sør til Vassdalen, og brukes også for å gå turer 

til Postdalsfjellet men denne rute er bratt. Som navnet sier gikk det postrute gjennom dalen, og det 

var tidligere også her man gikk for å ta seg mellom Tamokdalen og Signaldalen. Historier forteller om 

folk som gikk på fest til Signaldalen med trekkspill på ryggen. Det finnes en stor parkeringsplass ved 

vegen. Det beiter en god del rein i området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Istinden - Lemetsfjellet - 

Tamokfjellet 

Område-ID 27 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Istinden (1399 moh) ligger noen kilometer inn i Postdalen og på kommunegrensen mellom Balsfjord 

og Storfjord og er ikke like godt besøkt som mange andre topper i Tamokdalen. Lemetfjellet (1435 

moh) i sørvest er imidlertid en ganske populær skitopp som også besøkes om sommeren. En liten 

eller større Tamoktravers fås gjennom å kombinere begge toppene (eller gå rett opp Elvedalen til 

Lemetfjellet for en mindre travers) og gå via Postdalen i nord og Lemmetskaret i sør. Regionalt besøk 

er mest konsentrert til vintersesongen, mens turaktiviteten i barmarkssesongen er mer begrenset til 

lokal bruk. Generelt er det svært mange finlendere som bruker Tamokdalen, særlig i vintersesongen. 

Trenden er bratt økende, og ofte ser man mest finske biler parkert langs veiene. Svensker begynner 

og å få øynene opp for området, i tillegg til et ekspanderende regionalt toppturmiljø. Terrengsykling, 

fatbiking og skyrunning er økende trender.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Finndalen - Vassdalen 

Område-ID 28 

Områdetype TM 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 5 

Opplevelseskvaliteter 5 

Symbolverdi 5 

Funksjon 4 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Dette område langs med Finndalselva og Vassdalselva er et svært populært friluftslivsområde. Her er en god 

del jakt, bærplukking, turgåing både på beina og på ski, terrengsykling, samt fiske i spesielt Finndalsvatnet 

lengst i øst. Innerst i dalen står en åpen hytte, Finndalshytta, som er godt besøkt hele året. Hytta er privateid, 

men vedlikeholdes av lokalbefolkningen ved "Finndalsløypa velforening". Barnas turlag arrangerer jevnlig turer 

i området og det er generelt et populært område for barnefamilier. Det går en traktorveg som går over i godt 

etablerte stier fra Harkinn til Finndalen og Vassdalen. Stiene er også egnet for terrengsykkel. I området finnes 

den eneste godkjente skuterløypen i Balsfjord kommune. Lyngsfjord Adventure er en stor reiselivsaktør i 

området, som arrangerer bland annet nordlysturer og rein- og hundsledekjøring med overnatting i dalen. 

Lyngsfjord Adventure har også Camp Tamok i området med lavvoer, hytter og soveplasser som leies ut 

sommerstid. Lyngsfjord Adventures kjører også opp skiløyper inn til Finndalshytta i påsketider. Området blir 

besøkt av folk fra hele verden. Generelt er det svært mange finlendere som bruker Tamokdalen, særlig i 

vintersesongen. Trenden er bratt økende, og ofte ser man mest finske biler parkert langs veiene. Svensker 

begynner og å få øynene opp for området, i tillegg til et ekspanderende regionalt toppturmiljø. Terrengsykling, 

fatbiking og skyrunning er økende trender. Finndalen er videre porten mot store fjellvidder og vann langs 

riksgrensen. Her gikk ferdselsårer for folk bosatt i Tamokdalen mot disse områder, hvor de fisket 

vinterforsyning av røye i blant annet Moskavatnet og Leirvatnet. Folk brukte også Finndalen og Trollelvskaret 

da de rømte fra krigen. Disse gamle ferdselsårer har begrenset bruk i dag, men området er lettgått og har stor 

potensiale som et flott turområde. Det er mye rein i området.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Vassdalsfjellet 

Område-ID 29 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 1 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 1 

Lydmiljø 5 

 

Vassdalsfjellet (1587 moh) er Balsfjords høyeste fjell, en tittel som fjellet kan stoltsere med også i 

Storfjord kommune da toppen ligger helt på kommunegrensen. Det er imidlertid svært lang anmarsj 

for å nå fjellet fra begge kommuner, og fjellet blir derfor kun besøkt av noen få toppturentusiaster. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Istinden - Melkarskaret - 

Melkefjellet 

Område-ID 30 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

I dette område går en skogsveg fra "Huset" i Sæter, som er et tidligere grendehus som ble driftet av 

Tamokdalen bygde- og idrettslag. Skogsvegen strekker seg nesten helt opp til skoggrensen på drøyt 

400 moh i lettgått terreng. Tilknyttet huset finnes også en tidligere lysløype, men den er også kun i 

privat bruk i dag. Tamokdalen bygde- og idrettslag har fått dispensasjon for å  kjøre opp skiløyper 

mellom bolighusene, for å lettere evakuere ut boende i området ved eventuelle snøras. Skiløypene 

kjøres opp jevnlig og brukes av de lokale til små trimturer. Melkefjellet (1310 moh) har vært med i 

aktivitetstilbudet Ti på topp. Ved Storhompen på 800 moh finnes en liten varde, som fungerer som 

turmål i seg selv eller som pausested for folk som går videre. Fra Melkefjellet går også folk videre 

over ryggen mot Istinden og ned mot nord på vestsiden av Melkeskaret. Melkarskaret blir også noe 

brukt i forbindelse med terrengsykling. Aktivitetene ved Huset har gjort at området har blitt svært 

mye brukt det seneste årtiendet. Det arrangeres jevnlig frikjøringskonkurranser i området. Den 

økende aktiviteten her og andre deler av Tamokdalen kommer som resultat av en bevisst langsiktig 

turisme-markedsføringsstrategi for Tamokdalen. Generelt er det svært mange finlendere som bruker 

Tamokdalen, særlig i vintersesongen. Trenden er bratt økende, og ofte ser man mest finske biler 

parkert langs veiene. Svensker begynner og å få øynene opp for området, i tillegg til et 

ekspanderende regionalt toppturmiljø. Terrengsykling, fatbiking og skyrunning er økende trender. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Rostakulen - Rostafjellet 

Område-ID 31 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Lavlandet brukes som nærturområde for fastboende. Tamokdalen bygde- og idrettslag har fått 

dispensasjon for å  kjøre opp skiløyper mellom bolighusene, for å lettere evakuere ut boende i 

området ved eventuelle snøras. Skiløypene kjøres opp jevnlig og brukes av de lokale til små 

trimturer. Rostakulen (1274 moh) og Rostafjellet (1560 moh) ligger på kommunegrensen mellom 

Balsfjord og Målselv kommune, og Rostafjellet er Balsfjord nest høyeste fjell. Det vanligste 

startstedet er fra Kongsvolltun/Lille Rostavatnet i Målselv kommune, der det finnes en god 

parkeringsplass. Rostafjellet er en ganske lang topptur, og det er vanlig å snu på Rostakulen som har 

vært med i aktivitetstilbudet Til topps i Målselv flere ganger. Rostafjellet er sporadisk med i Balsfjord 

ti på topp. Besøksfrekvensen opp fjellsidene i Balsfjord er ikke så høy, mens toppene og da spesielt 

Rostakulen er svært populære og med en god del besøkere per år. Balsfjord og Omegn turlag 

arrangerer av og til organiserte turer til Rostafjellet. I nord ligger Gravrok naturreservat, som består 

av myrområder med nasjonal verneverdi. Myrene er i hovedsak middels rike, men deler av myra er 

dominert av rikmyr. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Hattavarre / Háhttagáisi 

Område-ID 32 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 5 

 

Hattavarre (1407 moh) er Tamokdalens mest markerte landemerke, og det samiske navnet som betyr 

"hattfjellet" gjenspeiler godt fjellets form. Hattavarre er meget kjent og et av de mest besøkte 

fjellene i Tamokdalen. Fjellet blir besøkt av fjellturgåere og skikjørere både sommer og vinter. Det 

står en trimpostkasse på toppen. Skjold garnison i Målselv kommune bruker også fjellet. Vanligste 

ruten med ski på beina går fra Krokmo i sør. I barmarkssesongen er det vanligere å gå fra Tverrelvnes 

i nordvest, der det går en merket sti (med varierende kvalitet på merkinga) ved siden av Tverrelva 

opp til Hattavarre. Fjellutforkonkurransen Hattavarreracet ble tidligere arrangert her, men ikke under 

senere år. Balsfjord med omegn turlag arrangerer årlig en sommertur som går i området. Hattavarre 

er i tillegg sporadisk med i ti på topp. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Botnaskartinden - Likjefjellet - 

Rismålstinden 

Område-ID 33 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 1 

Lydmiljø 5 

 

Botnskartinden (1494 moh), Likjefjellet (1354 moh) og Rismålstinden (1342 moh) er tre nabotopper i 

toppturparadiset Tamokdalen. Disse er ikke mye besøkt, sammenlignet med den sørlige naboen 

Hattavarre/Háhttagáisi (avgrenset som eget område) og andre populære fjell østover. 

Botnaskartinden det høyeste av fjellene i Tamokdalen. Fjellene blir mest besøkt vinterstid. Ved 

Likjefjellet har Skjold garnison et observasjonstårn. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sjufjellet 

Område-ID 34 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 5 

Opplevelseskvaliteter 5 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Sjufjellet (1086 moh) er et svært populært frikjøringsfjell i Tamokdalen. Fjellet brukes også til 

barmarkturer. Sjufjellet har flere alternative mer eller mindre bratte nedkjøringer. Området beskrives 

som verdensklasse og hit kommer de fremste ski- og brettkjørerne. Toppturer og turgåing i området i 

barmarkssesongen er mer begrenset til lokal eller regional bruk. Aktiviteten i området er stadig 

økende i takt med den stigende populariteten for frikjøring og toppturer i Tamokdalen. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Blåbærtinden 

Område-ID 35 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 5 

Opplevelseskvaliteter 5 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Blåbærstind (1442 moh) ved Blåbærfjellet er et svært populært frikjøringsfjell i Tamokdalen. Fjellet 

brukes også til barmarkturer. Blåbærtinden er sannsynligvis Tamokdalens mest kjente skifjell for 

turister, men store deler av fjellet er skredutsatt og krever gode vurderinger av erfarne skikjørere. 

Området beskrives som verdensklasse og hit kommer de fremste ski- og brettkjørerne. Toppturer og 

turgåing i området i barmarkssesongen er mer begrenset til lokal eller regional bruk. Aktiviteten i 

området er stadig økende i takt med den stigende populariteten for frikjøring og toppturer i 

Tamokdalen. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Lille Russetind 

Område-ID 36 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 1 

Lydmiljø 5 

 

Lille Russetind (1527 moh) er høyeste toppen i fjellområdet mellom Tamokdalen og Svensborgdalen, 

og en av de høyeste i kommunen. Lille Russetind har nokså lang anmarsj og blir hovedsakelig besøkt 

sporadisk om sommeren av lokale. Fjellet er imidlertid en av de få toppene over 1500 meter i fylket, 

og besøkes en god del av denne grunn også av tilreisende. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Kolstaskaret - Finnskaret 

Område-ID 37 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Over Finnskaret mot Kjusakdalen går en turtrasse som brukes noe. Området brukes også for å besøke 

Lille Russetind (utenfor avgrenset område). I vest er det mulig å gå over Kolstaskaret mot 

Svensborgdalen. I sør, ved et område kalt Jordbrua, ligger noen grotter og her finnes også botaniske 

verdier. Grottene besøkes sjelden. I området beiter geiter. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Stallofjellet - Stortinden - 

Oksetinden 

Område-ID 38 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 1 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Dette er et stort fjellområde som ikke er like frekvent bruk som mange andre populære toppturfjell i 

Tamokdalen. Fjellene er en del rasutsatt. Fjellene nærmest fylkesveg 87, Stallofjellet (1246 moh) og 

Nordtinden (1260 moh) blir mer besøkt en de lengre fra vegen som har lang anmarsj. Tverrdalstindan 

har to topper på 1290 i nord moh og 1334 moh i sør. Den sørlige toppen har gjestebok. Oksetinden 

(1301 moh) og Midtertinden (1180 moh) blir nok mer besøkt enn Stortinden (1173 moh), da 

Stortinden har nokså bratt terreng mot bebyggelsen ved fjellets fot i nord. De lavereliggende 

områdene som ligger ved bebyggelsen i nord fungerer som nærturområde for de som bor i området, 

med blant annet en skogsbilveg i nordøst som brukes ved turgåing. Tverrelvdalen i sør blir en del 

brukt som gjennomfart av toppturgåere med mål noen av de mange toppene i vest og nord. Generelt 

er det svært mange finlendere som bruker Tamokdalen, særlig i vintersesongen. Trenden er bratt 

økende, og ofte ser man mest finske biler parkert langs veiene. Svensker begynner og å få øynene 

opp for området, i tillegg til et ekspanderende regionalt toppturmiljø. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Kjempedalen 

Område-ID 39 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Inn i Kjempedalen går en skogsveg en bit inn, som fortsetter i sti. Området er ikke et spesielt frekvent 

brukt friluftsområde, men har en viss kulturhistorisk interesse med samiske gammeltufter og en 

gammel sagn om den sterke kjempen Nor-Ola som ble drept i basketak av en kjempe fra Finnmark, 

som i sin tur ble drept med øks av kona til Nor-Ola. I dalen finnes en stein kalt "stallo" (samisk for 

kjempe/menneskeetende troll/gjenferd/demon). Steinen har mose som "hår". 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Skáidi 

Område-ID 40 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Skáidi betyr "området mellom elvene" på samisk, og det er det dette område er - et område mellom 

Kjusakdaleva og Øverelva. Kjusakdalelva er også kaldt Nerelva på kart. Innover Kjusakdalen finnes bru 

over elva. Området brukes en god del av Nordkjosbotn skole som utfartsområde. Området ligger 

lettilgjengelig og de eldre elevene sykler hit da de har uteskole i området. Området som skolen 

bruker besøkes mest i barmarkssesongen. Hytteområde i nord. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Kjusakdalen 

Område-ID 41 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Dette er en særpreget og dramatisk dal, og omtalt som det mest utpreget ville området i Balsfjord. 

Her er det mye snøskred vinterstid. Sommerstid kan en følge sti som går på begge sider om 

Kjusaksdalelva. Ved elvedelingen finnes en rasteplass. Det er mulig å korse elva ved en bru som ble 

fornyet i 2015. Lengre opp finnes en god del kampesteiner og ur, store myrer og fossende elver. I 

området står også en privat jaktbu. Området blir hovedsakelig lokalt brukt hele året, men har også 

noe korridorfunksjon i forbindelse med turer til Russelvtinden. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Halvorsfjellet - Dalsfjellet 

Område-ID 42 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Halvorsfjellet (1214 moh) er ikke like mye besøkt som sin imponerende nabo Store Russetinden i 

vest, men blir besøkt av og til, og spesielt da det er skredfarlige forhold på andre plasser i nærheten. 

Fjellet blir besøkt hele året. Dalsfjellet, også kalt Istinden, (1482 moh) og Lille Istinden (1191 moh) 

ligger sør for Halvorsfjellet og også litt i skyggen av Store Russetind. Disse blir ikke besøkt særlig ofte. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Russedalen 

Område-ID 43 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Gjennom Russedalen går merket sti til Kjusakdalen. Her finnes trimpostkasse. Området er ikke et 

spesielt frekvent brukt friluftsområde, unntatt begynnelsen av dalen der det ligger en skytebane. 

Dette område benyttes av de lokale, til orientering og som utfartsmål. Nordkjosbotn skole arrangerer 

også turer hit. Området blir også brukt en del som adkomst opp mot Russetind. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Store Russetinden 

Område-ID 44 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Store Russetinden (1405 moh) er et populært og majestetisk turmål og et kjent landmerke på 

Nordkjosbotn. Fjellet brukes både sommer og vinter, med litt mer forsiktig bruk om vinteren grunnet 

skredfaren. Traseen går opp langs vestsiden av fjellet, med noe bruk av baksiden for frikjøring om 

vinteren. Terrenget består for det meste av stein og steinur hele veien mot toppen, med enkelte løse 

partier. På toppen finnes en stor varde med postkasse. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Markenestindan 

Område-ID 45 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Markenestindan er en rekke luftige topper som ligger i fjellheimen mellom Balsfjorden og 

Tamokdalen, ved Store Russetind i nord. Rakeltinden er den høyeste av toppene og er til tross for sin 

høyde på 1400 meter over havet relativt lettilgjengelig om sommeren. Om vinteren er toppen utsatt 

for mye blåst med hard skare. Det går en sti opp til tinden langs med ryggen (Markenesaksla) på 

fjellet. Merking strekker seg kun til skoggrensen på ca. 500 moh. Oppe på toppen på 1400 moh finnes 

varde med gjestebok. Markenestinden ligger sør for Rakeltinden og er noe lavere med sine 1330 

meter over havet. Oppe på begge topper fås en storslagen utsikt mot den dramatiske fjellheimen og 

over Balsfjorden og Malangen. Rett nord for Rakeltinden ligger Durmålsfjellet på 1055 moh. Disse 

topper er nok ikke like frekventert brukt som nabotoppen Store Russetind, men begge kan brukes 

både sommer som vinter. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Markenes nærområde 

Område-ID 46 

Områdetype NT 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Dette område er småkupert og fungerer som et lettilgjengelig nærturområde for fastboende ved 

Markenes. I området finnes flere skogsveger og flere små stier som sprer seg ut fra disse. Det finnes 

en småbåthavn i nord. I nordøst ligger Loddbukta, et fjæreområde som benyttes både av fastboende 

i området og folk litt lengre fra. Loddbukta benyttes blant annet som utfartsmål av Nordkjosbotn 

skole, for å utforske livet i fjæra og andre uteskoleaktiviteter. Området ligger ikke langt fra 

Nordkjosbotn og hit sykler de eldre elevene. Det finnes orienteringskart for området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordnes 

Område-ID 47 

Områdetype UO 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 1 

 

Fjæreområde som brukes til lokale rusleturer, telting og sjøørretfiske fra land. Det fiskes ofte fra 

moloen helt i vest. Området besøkes hovedsakelig av lokale, men i forbindelse med sjøørretfiske blir 

Nordnes også besøkt av folk fra andre kommuner. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Strandneset ved Markenes 

Område-ID 48 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 1 

 

Strandneset ved Markenes ligger ved Tømmerelvas utløp helt innerst ved Balsfjorden. Store deler 

ligger innom Sørkjosleira naturreservat. Området er en populær badeplass for de lokale, som ofte 

enten ankommer med bil (noe vanskelig adkomst da plassen ligger i en sving i 90-sone) eller med 

sykkel langs med gammelveien og gårdsveier ned til fjæra. Det finnes her en enkel bålplass som ligger 

fint til med utsikt over elva og fjorden. Neset er relativt flatt med sandbunn og noe grass, og et 

skogbelte langs med E6. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sørkjosleira 

Område-ID 49 

Områdetype SK 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Dette område utgjøres til største delen av Sørkjosleira naturreservat. Området ligger rett øst for 

kommunesenteret Storsteinnes, og strekker seg fra Markenes i øst til Storsteinnes i vest. Området er 

mye besøkt av alt fra lokale til internasjonale brukere, grunnet sin svært rike fuglebestand 

(polarsnipe, gravand, brushane etc.) som inkluderer et av fylkets viktigste trekklokalitet for 

våtmarksfugl. Her planlegges det å bygges et observasjonstårn for besøkere, men resterende deler av 

området er ikke mye brukt til fots grunnet vernestatusen. Hele reservatet er likevel viktig for 

friluftslivsaktiviteten. Området er også av botanisk interesse. Sørkjosleira er et av Norges 63 Ramsar-

område, og det eneste i kommunen. Områdene som er valgt ut som Ramsar-områder regnes som 

særlig viktige for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal 

beskyttelse. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Tømmerelva 

Område-ID 50 

Områdetype SS 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 5 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 1 

 

I Tømmerelva finnes den største produksjonen av sjøørret i Balsfjord kommune, men også en god del 

laks. Norgesrekorden for pukkellaks er tatt her, med en pukkellaks på 3,973 kg (1991). Sjøørreten går 

videre mot Hølvannet og Storvannet i sør mens laksen beveger seg mot Tverrelva i sørvest. Ved 

nedrebrua i nord finnes en gapahuk, samt litt nord for denne. Gapahukene er satt opp av Sørkjos-

Markenes grunneierlag. Det går en sti langs med elva. Stien ovenfor E6 er noe vanskelig å gå på 

grunn av noe elvekratt, som i sin tur er viktig for fiskebestanden. Her er bruken mindre. Folk som 

besøker elva bruker parkeringsplassen nord før bensinstasjonen ved fylkesvegen, der det også står 

en gammel gapahuk. Det finnes også parkeringsplass ved Sørkjos grendehus som benyttes. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Markenesdalen - Svendborgsdalen 

Område-ID 51 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 5 

 

Gjennom Markenesdalen går en gammel samisk ferdselsvei, som ble brukt under vår og 

høstflyttningen fra fjellet til sjøen. Bilvegen ved siden av Tverrelva fra Gåre i Markenes, fortsetter i 

traktorveg som fortsetter i sti. Ved starten finnes en informasjonstavle med kart og informasjon om 

en rasteplass og Markenesdalen sin historie. Omtrent to kilometer inn i dalen finnes en gapahuk med 

bålplass og trimpostkasse. Sørkjos-Markenes grunneierlag har satt opp gapahuken. Stien hit er delvis 

merket. Enda noen kilometer inn ligger severdigheten Guttormssteinen. Området blir lokalt brukt til 

turgåing, og besøkes en del også regionalt i forbindelse med toppturer i området. Markenesdalen 

sammen med Svendborgsdalen i sør byr dalene på store, urørte turområder med lite støy og lite 

trafikk. Her er stor skredfare om vinteren. Der dalene Svendborgsdalen og Markenesdalen møtes er 

det også mulig å gå videre til Kjusakdalen og Russelvdalen. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Høltinden - Svendborgtinden 

Område-ID 52 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Dette fjellområde ligger mellom Balsfjorden i nord og Tamokdalen i sør, rett vest for Markenesdalen 

og Svendborgsdalen. Høltinden (1011 moh) lengst i nord er et populært toppturfjell, som har vært 

med i Balsfjord Ti på topp flere ganger. Stien er derfor godt merket helt til topps, men har en del 

bratte partier. Vestsiden av Høltinden er nokså frodig med en skoggrense på 500 moh, og med gress 

og mose helt opp til toppen. På toppen finnes en liten steinvarde med postkasse. Kvittinden (1113 

moh), som ligger rett sørøst, var sammen med Høltinden for ca. 5500 år siden en topp, før et av 

norgeshistoriens største fjellskred skilte de to toppene. Opp til Storvasstinden (1242 moh) er det 

merket løype fra Hølen, men det er også brukt et par andre alternative traseer, alle preget av stedvis 

litt ulendt og vanskelig terreng. På toppen av Storvasstind finnes en stor varde med trimbok. Utsikten 

vestover er flott med nokså lang vei til nærmeste høye topp. Svendborgtinden er med sine 1307 moh 

den høyeste av de fire toppene over Hølen og ligger helt sør i avgrenset område, og ikke like mye 

besøkt som Storvasstinden. Alle topper er mest brukt om sommeren. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Hølen - Storvatnet 

Område-ID 53 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 5 

 

I dette område, fra Hølen og opp til Svendborg, går en gammel ferdselsveg. Svendborg ligger utenfor 

avgrenset område. Fra Hølen går en veg fram til Storvannet, som er stengt med bom. Stien fortsetter 

på vestsiden av vannet, men videre sørover fra Storvannet er bruken mindre frekvent. Storvannet er 

drikkevannskilde og det er ikke lov å bade i vannet. Det er en del hytter ved Storvatnet. 

Friluftsaktiviteter i området er hovedsakelig, fotturer, skigåing, jakt, fiske og bærplukking. Området 

blir også brukt en del til gjennomfart av folk som har som mål fjellområdet i øst. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Strupen 

Område-ID 54 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 4 

 

Deler av dette område er statlig sikret, og utgjør regionens største statlig sikrede friluftsområde. Området ble 

sikret på grunn av områdets natur-, kultur- og opplevelsesverdier, og er et viktig og intensivt brukt 

nærutfartsområde for mange i Balsfjord. Juksavatnet har blitt et svært populært og familievennlig turområde 

med bilvei helt fram til vannet. Her finnes gapahuk, flytebrygge, grill, danseplatt, utedo samt flere bord og 

benker. Området er planlagt å bli opparbeidet for funksjonshemmede som bruker rullestol. I området er det 

populært å gå kortere og lengre turer med eller uten ski på beina, fiske, bade eller padle i vannet og telte. 

Strupen utviklingslag, Balsfjord turlag og BULA-huset er viktige brukere og driftere av området. I tillegg brukes 

området i stor grad av pensjonistforeningene og Storsteinnes skole, inkludert andre skoler i kommunen. 

Utviklingslaget har blant annet rustet opp rasteområdet ved Juksavatnet og merket og ryddet flere stier. Den 

populæreste turen i området er å følge skogsveien og stien helt eller delvis rundt vannet. Det går også flere 

merkede turstier fra Juksavatnet til områdene rundt. Fra parkeringsplassen ved Juksavatnet går tursti til 

Strupfjellet/Omasvárri i øst (fjellet ligger utenfor avgrenset område), og første del av denne sti følger samme 

trase sørøstover mot Andorvatnet og Fjellfroskvatnet (kaldt Fjellfrøvatnet på kart). Fra Steinhaug, øst for 

Juksavatnet, går også en merket tursti til Andorvatnet. Fra Rønning vest for vatnet, finnes en ryddet sti opp til 

Juksafjellet der utviklingslaget planlegger å etablere bålplass. Det går også en sti fra Bergli, vest for Juksavatnet, 

til nedre del av Juksafjellet der det er satt opp postkasse og etablert bålplass. I området finnes kulturhistorisk 

interessante gamle gårdsruiner. Her går også sau på utmarksbeite. Barnas turlag arrangerer av og til turer i 

området, og ungdommene på BULA-huset er hyppige brukere av området. Bruken i området er mest 

konsentrert til sommerstid, med noe skigåing i området om vinteren. Det er noen hytter i området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Området mellom Fjellfroskvatnet 

og Andorvatnet 

Område-ID 55 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 3 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Friluftsaktiviteter i området er mange, og noe som kan nevnes er fiske, jakt, bærplukking, turgåing, 

skigåing og grotting. Det går en gammel ferdselsåre fra Skaret og Fjellfroskvatnet i sør, gjennom 

avgrenset område, og videre nordover mot Andorvatnet og videre opp til Juksavatnet/Strupen og 

Hølen. Her går også 4. etappe av turløypen Balsfjord på langs, og takk vare dette initiativ er løypa 

delvis merket. Området brukes hele året, og besøkes både av lokale og regionale folk. Barnas turlag 

arrangerer av og til turer i området. Ved Andorvasselva mellom Andorvatnet og Fjellfroskvatnet 

finnes et særegent grotteområde som fortsatt er ganske ukjent for folk flest, men besøkes av og til av 

grotteentusiaster og utflukter med skoleklasser. En av de "enkleste" grottene i området er 

Litjegrotta, som ligger ved Litjeelva, noen hundre meter nord for Litjevatnet. Det er populært å fiske i 

Andorvatnet, og her leier Sørkjos-Markenes grunneierlag ut båt. Området beskrives som en av de 

største naturopplevelsene i kommunen med et stort, urørt og vakkert landskap med mye rovfugler, 

elg, jerv, bjørn og gaupe. Deler av området har også en særlig rik fuglefauna med gode bestander av 

orrfugl og storfugl, som også har spilleplasser øst for Fjellfroskvatnet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Skaret - Reingjerdsfjellet 

Område-ID 56 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

Reingjerdfejllet (654 moh) i sør har vært med i Balsfjord Ti på topp og har merket løype fra Tamokdalen, og 

varde samt trimpostkasse på toppen. I dag brukes fjellet kanskje mest av folk fra Skjold, Målselv kommune, 

med noe lokalt bruk fra Tamokdalen. Sommerstid er fjellet godt besøkt. På Reingjerdslia finnes en ny varde kalt 

Likjevarden. Denne ligger på den laveste toppen mot Skaret og Tamokdalen, og byr på en fin trimløype for de 

som ikke ønsker å gå helt til storvarden på høyeste punkt. Det går en merket løype fra gapahuken ved 

Fjellfroskvannet (utenfor avgrenset område), og ved varden finnes trimpostkasse og benk, bord og levegg. 

Fjellfroskvatn Fiske- og utmarkslag har satt opp gapahuken og ryddet stien over skogsbandet mot 

Reingjerdsfjellet. Vest for Reingjerdsfjellet går en gammel sti fra Lundsæter sør for Fjellfroskvannet og sørover 

mot Målselv kommune. Denne er  i dag gjengrodd men har potensiale som tursti ved rydding. Helt i sørvest går 

lysløypen fra Skjold delvis inn i Balsfjord kommune, med en del stier nord mot Takelva. Bruken her er mest 

lokal fra Målselv kommune. Gjennom området går en gammel ferdselsåre over Skaret fra Tamokdalen i sør og 

videre nordover utenfor avgrenset område mot Fjellfroskvatnet og Andorvatnet til Juksavatnet/Strupen og 

Hølen (avgrenset som eget område). Her går også 4. etappe av turløypen Balsfjord på langs, og takk vare dette 

initiativ er løypa delvis merket. Tamokdalen bygde- og idrettslag har delvis ryddet stien og har en ønske om å 

tråkke skiløyper fra Skaret opp til Fjellfroskvannet. På østsiden av Fjellfrøslombolaen, ca. 1 km nedenfor 

Fjellfroskvatnet, har Tromsø JFF sin hytte "Elvestua" som leies ut. I området finnes også et jakttårn med 

gamme, som har stått i området i mange år. Friluftsområdet brukes til fiske, jakt, bærplukking, fotturer og 

skigåing. Området beskrives som en av de største naturopplevelsene i kommunen der store deler består av et 

stort, urørt og vakkert landskap med mye rovfugler, elg, jerv, bjørn og gaupe. Deler av området har også en 

særlig rik fuglefauna med gode bestander av orrfugl og storfugl, som også har spilleplasser øst for 

Fjellfroskvatnet. Forsvaret sin tilstedeværelse bidrar med noe støy, og inngrep i terrenget i form av kjørespor. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Fjellfroskvatnet 

Område-ID 57 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 3 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 4 

 

Fjellfroskvatnet er et svært populært og bra fiskevann for fiske etter røye og ørret hele året. 

Fjellfroskvatn fiske- og utmarkslag forvalter fisket i vannet. Folk fisker fra stranden eller med privat 

båt, og det er også en god del fiske langs med Fjellfroskelva i sør. I elva padles det også en del med 

kano. Hundstranda er en fin og mye brukt strand ved Fjellfroskvatnets nordlige side. Hit går 

kommunal vei fra riksvegen i sør og det finnes god parkering. Stranden er derfor lett tilgjengelig. 

Selve badingen er imidlertid kun noe for spesielt engasjerte da isvann som renner ned fra fjellene 

gjør vannet svært kaldt å bade i. Ved Fjellfroskvatnet sørøstre side finnes en annen fin strand med 

gapahuk som er satt opp av Fjellfroskvatn Fiske- og utmarkslag sammen med Statskog. Ved 

gapahuken finnes en gjestebok å skrive inn seg i. Utmarkslaget har ryddet eksisterende sti langs 

vannkanten i store deler av strandsonen, samt en sti videre mot Reingjerdsfjellet som ligger utenfor 

avgrenset område. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Maukeng 

Område-ID 58 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 2 

 

Dette friluftsområde grenser mot Målselv kommune, og brukes en god del av Skjold garnison som 

har skytefelt i området.  Området blir ikke mye brukt grunnet forsvarets tilstedeværelse. Noen 

unntak er området mot fylkesveg 857, Langvannet og Takelva. Området her brukes en del til fotturer, 

padling, bærplukking, jakt og fiske i vannene og Takelva. Det finnes også orienteringskart for 

området. Området brukes både lokalt og regionalt. Statskog har en tømmerkoie kaldt "Langvasstua" 

ved sørsiden av Langvannet. Lengre nord ligger "Kongehytta", som ble brukt av Kong Haakon og 

kronprins Olav under 2. verdenskrig i 1940, i ukene før de måtte forlate landet og reise til England. 

Kongehytta og hele hyttetunet med mange forskjellige, små tømmerhus er restaurert og vedlikeholdt 

og inne i hovedhuset er de fleste rommene helt intakt. Hyttetunet er privateid. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Takvatn 

Område-ID 59 

Områdetype SS 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 2 

 

Takvatn er  stort vann helt sør i kommunen, og kommunegrensen mot Målselv går på tvers av 

vannet. Rundt vannet finnes flere hytter samt noen aktive gårdsbruk. Vannet besøkes av hytteeiere 

samt lokale og tilreisende fra begge kommunene. Takvatn er et godt fiskevann med stor ørret, og 

Takvatn grunneierlag samt Statskog selger fiskekort. Det fiskes både fra land, fra båt og på islagt 

vann. Her er det også en god del kano- og kajakkpadling. Barnas Turlag i Balsfjord arrangerer jevnlig 

turer til Takvatnet. Det er lov å lande med sjøfly på vannet. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Omasvárri øst og vest 

Område-ID 60 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Omasvárri, også kalt Strupfjellet har to topper, en i sørøst på 654 moh (Omasvárri øst) og en i 

nordvest på 610 moh (Omasvárri vest). Det går merket sti til fjellet fra rasteplassen på Heia, fra 

Fjellvatnet litt lengre sør og fra Juksavatn i øst (utenfor avgrenset område). Det finnes turbøker på 

begge toppene. Omasvárri besøkes først og fremst folk som bor i nærområdet, og det er den østlige 

toppen som for flest besøk. Hele området er et bra småviltjaktområde og det jaktes også elg her. Det 

fiskes i vannene. Forekomster av Balsfjord kommunes egen bergart Sagvanditten kan sees nordøst 

for Kvilarvatnet, som ligger helt øst i avgrenset område. Det går merket sti inn til hovedforekomstene 

fra vestsida av Kvilarvatnet. Sør for Omasvárri øst ligger et flyvrak fra 2. verdenskrig. Til vraket har 

Takvatn bygdelag merket sti. Grunnet forsvarets skytefelt, utenfor avgrenset område, er lydmiljøet til 

tider ganske dårlig. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Øverli - Heia 

Område-ID 61 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 2 

 

Dette område dekker lavlandsområdet mellom Øverli og Heia. Området grenser til Målselv kommune 

i sørvest. Rundvatnet og området rundt med myrer og skog er et idyllisk område ikke langt fra 

campingplassen sør for Sagelvvatn (utenfor avgrenset område). Adkomsten inn går langs to ulike 

gamle utmarksveger. Rundvatnet og Langvatnet besøkes hovedsakelig av lokale og men også noe 

besøk fra campingplassen. Området får i tillegg en del besøk av turgåere som har som mål 

fjellområdene i vest, eller Hilbertsætra i Målselv kommune i sør. Hilbertsætra er et meget populært 

skiutfartsområde for folk både fra Målselv og Balsfjord, og det tråkkes løyper fra Heia eller Øverli 

(Sagelvvatn), samt fra Løvås i Målselv kommune som er det korteste avstanden. Området er meget 

barnevennlig, og Barnas Turlag Balsfjord arrangerer jevnlig skiturer til Hilbertsætra, etter avtale med 

forsvaret. Området brukes til jakt, fiske, bærplukking, fotturer og skigåing. Både Rundvatnet, 

Langvatnet og Kvilarvatnet samt myrområdene rundt vannene er viktige områder for mange 

våtmarksfuglarter, inklusive flere rødlistede. I området rundt Rundvatnet og Langvatnet finnes også 

rikmyrspartier, og sør for vannene finnes områder med både rik sumpskog, gammel bjørkeskog uten 

spor av hogst, med flere arter som indikerer gammelskogskvaliteter. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Breidtinden - Fiskelaustinden 

Område-ID 62 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

Dette område dekker fjellområdene rundt Bredtinden (1301 moh) og Fiskelaustinden (1075 moh). 

Området grenser til Målselv kommune i sørvest. Breitinden har ganske lang anmarsj samtidig som 

det ligger inne i Blåtind skytefelt, noe som gjør at turgåere bør avklare om det foregår skyting i 

området før en begynner turen inn. Fiskelaustind rett nordøst er heller ikke en veldig populær topp, 

men besøkes likevel en del av toppturentusiaster. Forsvarets tilstedeværelse begrenser bruken for 

fjellområdene. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Mårfjellet 

Område-ID 63 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 2 

 

Mårfjellet (1326 moh) besøkes av toppturglade folk både sommer og vinter. Det går merket sti fra 

Myrvoll i nord. På toppen finnes trimpostkasse, og man får en flott utsikt. Fjellet ligger på 

kommunegrensen mellom Balsfjord og Målselv, og det er nokså vanlig å kombinere toppturen med 

nabotoppen Store Mårtinden (1259 moh) vars topp ligger i Målselv kommune. Troms og Senja Turlag 

arrangerer av og til turer til Mårfjellet. Fjellet Orta (1044 moh) er Mårfjellets noe anonyme nabo i øst, 

som nok ikke blir besøkt så mye mer enn av entusiaster som samler på topper. I nord ligger en del 

hytter og bolighus, og området her fungerer som nærturområde for disse. I dette område ligger 

Erikfjellet (249 moh), og hit går en del lokale. Lavlandsområdene brukes også til bærplukking. 

Birtehula er et yndet turmål i Målselv kommune. De fleste besøker Birtehula fra Målselv men en del 

begynner også i dette område i Balsfjord. Lydmiljøet er ganske dårlig i deler av området grunnet 

skyting fra forsvaret i Målselv. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Ytre og Indre Fiskelausvatnet 

Område-ID 64 

Områdetype SS 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Ytre og Indre Fiskelausvatnet brukes navnet til tross som fiskevann. Her fiskes røye og ørret, også på 

isen om vinteren. Ytre Fiskelausvannet er grunnere enn Indre og fryser til tidligere. Det padles også i 

vannene, spesielt i Ytre. Nord for Ytre Fiskelausvatnet ligger Tromsø Jeger og Fisk sin hytte 

"Malangshytta" som leies ut. Det er ellers en god del hytter i området, spesielt ved Ytre 

Fiskelausvatnets vestre side. På denne side, ved Vesterli, ligger også en badestrand som blir en god 

del brukt lokalt av hytteeiere. Mellom Ytre og Indre Fiskelausvatnet ligger området Vasshalsen, der 

det også finnes en annen nokså populær badeplass. Til begge disse badeområdene er det mulig å ta 

seg med bil. Vegen til Vesterli er imidlertid av og til stengt med bom. Området er generelt lett 

tilgjengelig og nokså mye brukt, hovedsakelig av lokale og hytteeiere, men også som utfartsområde 

for tilreisende. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Vindåsen 

Område-ID 65 

Områdetype UO 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 4 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Dette er et turområde vest for Storsteinnes med mange turmuligheter for store og små. Det går 

mange løyper i området som brukes til turgåing, sykling og løping. Det går to skogsveger inn i 

området fra Grensevoll i nord (Skavlivegen) samt fra Hallen i sør (Storfjellvassvegen), som bindes 

sammen på midten med sti. Denne rute brukes til turgåing og sykling. I området finnes flere vann, 

som Småvatnan, Holmevatnet og Fiskevatnet midt i området samt det lite større Storfjellvatnet i 

sørvest. Det selges ikke fiskekort til vannene. Storfjellvatnet er drikkevannskilde. Vanligste 

friluftsaktiviteter er fotturer, skikjøring, hundesledekjøring, sykling, bærplukking, fiske (privat), elg- 

og småviltjakt. Sagelvvatn grunneierlag forvalter jakta. Det finnes noen få hytter inne i området. Folk 

bruker også området for å gå gjennom til tilgrensede områder. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Balsokken og Storsteinnes 

nærområde 

Område-ID 66 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 4 

Funksjon 4 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 4 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 3 

 

Balsokken er et svært frekventert brukt friluftsområde av først og fremst folk i og rundt Storsteinnes, 

og spesielt skole og barnehage. Området ligger i umiddelbar nærhet til Storsteinnes, og er brukt til 

turgåing med og uten ski, lek, uteskoleaktiviteter og andre hverdagsaktiviteter året rundt. I tillegg til 

den populære lysløypa går det flere løyper inn i området fra skolen/Moan idrettspark. Det arrangeres 

mange skikonkurranser i området, hovedsakelig tilknyttet lysløypa. "Brattengrunden" brukes som 

daglig trimtur av mange på vinteren, og tråkkes av Storsteinnes IL. Om sommeren brukes mange små 

og store stier og løyper i hele området. I området finnes en mye besøkt åpen grillhytte med uthus og 

toalett. Grillhytta er etablert av organisasjonen Seljas venner. Balsokken-toppen (458 moh) er et 

populært turmål, med varde og trimpostkasse som har flere tusen brukere i året. Det samiske navnet 

(Bálljesčohkka) betyr "snautoppen", noe som gjenspeiler den skogfrie toppen til tross for den 

beskjedne høyden. Til Balsokken går det merket sti fra Moan, og også denne tråkkes om vinteren av 

Storsteinnes IL. Trollskogen barnehage har et populært turmål ved Peterbua, en lavvo. Både 

Trollskogen barnehage, Moan barnehage og skolen bruker lia bak skolen som akebakke og 

hoppbakke. Området rundt Balsokken og de sentrumsnære områdene er viktige turområder og 

benyttes hele året av både store og små som bor i området. Det finnes også orienteringskart for 

området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sagelvvatnet 

Område-ID 67 

Områdetype SS 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Sagelvvatnet er populært badevann og fiskevann, og området brukes av både lokale samt folk fra 

andre deler av kommunen. Fiske med fiskekort foregår både fra land, fra båt og spesielt mye på islagt 

vann. Det fiskes i hovedsak ørret og røye. Det foreligger planer om å tilrettelegge dette område også 

for rullestolbrukere. I dette område ligger også to båtutsettplasser. Nord for Sagelvvatnet ligger 

Sagelvvatn bygdehus. Sagelvvatn Bygdelag og Sagelvvatn Utmarkslag arrangerer en populær 

isfiskekonkurranse hvert år siste helg før påske. Konkurransen foregår på nordenden av Sagelvvatn 

ved bygdehuset. Innløpsområdet til Sagelvvatnet i sør er vernet som Sagelvvatn naturreservat. 

Våtmarksområdet er et verdifullt trekk- og hekkeområde for mange forskjellige våtmarksfugler, som 

horndykker, krikkand, siland, enkeltbekkasin og hettemåke. Området besøkes av ornitologer og 

andre fugleinteresserte for fuglekikking. En skilt i området fortelle rom naturreservatet. En 

campingplass grenser til reservatet i nord. Sagelvvatnet anses generelt å være svært interessant 

ornitologisk og en av de rikeste fuglebiotopene i indre deler av Troms. Vatnet er meget næringsrikt, 

og det har ført til et rikt bunndyrsamfunn som danner næringsgrunnlag for det rike fuglelivet. 

Berggrunnen i området er kalkholdig, noe som har gitt grobunn for en rik flora med flere sjeldne og 

interessante planter. Sagelva i nord renner i nordøstlig retning fra Sagelvvatnet til den munner ut i 

Balsfjorden ved Storsteinnes. Elva er en populær fiskeelv, og denne er avgrenset som eget område. 

Landskapet rundt Sagelvvatnet er dominert av gårdsbruk og dyrket mark. Verneforskrift Sagelvvatn 

naturreservat: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2004-06-04-878. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Rislamoen - Storbukthaugen 

Område-ID 68 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 3 

 

Dette er et mye brukt friluftsområde med mange ulike aktiviteter, ikke langt fra Storsteinnes. 

Området er relativt flatt og lettilgjengelig. Fra Sagelvvatn bygdehus i vest går lysløype som også 

tråkkes om vinteren av bygdelaget. Storsteinnes IL kjører i tillegg opp en løype kalt Brattengrunden 

om vinteren. Skirennet Strupendilten arrangeres årlig i området. Her går mange grusveger på kryss 

og tvers, og det er vanlig å gå eller sykle om sommeren langs disse, blant annet langs den idylliske 

grusvegen Krokelvvassveien.  Kløverdilten er en turmarsj og samling for funksjonshemmede som 

arrangeres årlig i området. De sørøstlige delene av området byr på et spesielt bra 

orienteringsterreng, og det finnes o-kart for området. Rislamoen er et populært område for ulike 

orienteringsløp, bland annet Rislamoen super som arrangeres av Storsteinnes IL. Storsteinnes 

skytterlag har skytebane i området. I Furuhaugen ligger en gammel malmgrue, og til denne går en 

gammel veg. Det er generelt kalkrik bergart i området, og mange grottefenomener. Brukerne av 

området ankommer oftest fra Moen Idrettspark via undergang under veien og bru over elva. I 

området finnes også en del hytter. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sagelva 

Område-ID 69 

Områdetype SS 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

Sagelva renner i nordøstlig retning fra Sagelvvatnet til den munner ut i Balsfjorden ved Storsteinnes. 

Det er fiske etter spesielt sjøørret langs nedre del av elva. Sagelvvatn utmarkslag er ansvarlig for å 

selge fiskekort til elva. Sagelva renner til å begynne med rolig, først gjennom åpne jordbruksområder, 

deretter gjennom et noe mer frodig og skogkledt landskap i den midtre delen, og på den siste 

kilometeren blir fallet sterkere og elva renner i foss- og strykpartier gjennom en trang elvedal ned til 

munningen i Sørkjosen ved Storsteinnes. det er vanskelig å bevege seg langs deler av elva, men det 

er tilrettelagt med en skibru over elva som forbinder Storsteinnes med Rislamoen. Vassdraget er 

vernet mot kraftutbygging. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Storsteinnes kunstgressbane 

Område-ID 70 

Områdetype LR 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere   

Opplevelseskvaliteter   

Symbolverdi   

Funksjon   

Egnethet 5 

Tilrettelegging 5 

Kunnskapsverdier   

Inngrep   

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø   

 

Kunstgressbane tilknyttet skoleområdet i Storsteinnes. Hjemmebane for Storsteinnes IL. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Storsteinnes fjæreområde 

Område-ID 71 

Områdetype LR 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 1 

 

Dette område omfatter fjæreområdet rett utenfor Storsteinnes sentrum. Området blir brukt av både 

de lokale barnehagene og skolen til lek og undervisning. Dette er også et lekeområde for de lokale 

barna utenfor skole- og barnehagetid, og hit arrangeres turer og oppdagelsesferder av ulike lag- og 

foreninger. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Holmenesmarka - Vasskjosen 

Område-ID 72 

Områdetype TM 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

I dette område går en grusveg en bit inn i marka fra Haugli i sør, som går over i sti videre inn. Stien 

brukes en god del til hverdagsturer. Hele området er også populært i orienteringsammenheng. Det 

finnes en bålplass en bit opp på kollen. Området brukes mest lokalt av folk som bor like ved, men 

området ligger nært Storsteinnes og folk tar seg turer til området også derfra. Det går en natursti ned 

til Josefvatnet ved Vasskjosen i nordøst, som er tilrettelagd med skilt, klopping og benker. Turstien 

ender ved en gapahuk som er bygd med smilmidler av Josefvatn IL, og som alle kan bruke. Ved 

Holmenes i øst finnes også en turkasse. Hit går en godt opptråkket sti. Det jaktes elg i området. 

Vestre Balsfjord grunneierlag forvalter jakta. Det er også noe fiske i vannene i nord.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Skjæran 

Område-ID 73 

Områdetype UO 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 1 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 2 

 

Området dekker en liten skog, eng og svaberg ved leirfjære samt Storholmen til hvilken det er mulig å 

gå over valen ved fjære sjø. Adkomsten går via privat grusveg/traktorveg fra fylkesveg 859. Her 

finnes privateid gapahuk, lavvo, bålplass og parkering som er tilgjengelig for alle å bruke. Området 

har et rikt fugleliv. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Josefvatnet 

Område-ID 74 

Områdetype SS 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 3 

 

Josefvatnet brukes som fiskevann både sommer og vinter. Om sommeren brukes også vannet til 

bading, og de to mest brukte badeplassene finnes i sør like ved fylkesveg 283. Vestre Balsfjord 

grunneierlag leier ut båt i området. Om vinteren er det isfiske på vannet, også av skoler og 

barnehager. Området blir brukt av folk fra hele kommunen, men brukerfrekvensen har gått ned noe 

under senere år. Det er litt dårlig med parkering i området. I sørøst ligger en den eneste offentlige 

parkeringsmuligheten i form av en parkeringslomme med plass til 7 - 9 biler. I øvrig må parkering 

avtales med private grunneiere.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Josefvatnet lysløypeområde 

Område-ID 75 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Her finnes en lokalt mye brukt lysløype. Lysløypen er 3,3 kilometer, men om vinteren gjøres 

rundingen på slutten større slik at løypa blir totalt fem kilometer. Løypa strekker seg da opp til et 

populært turmål der folk bruker å tenne bål og steke pølser. Området er solvendt og godt likt av 

barna med bakker for aking og trær til å klatre i. Det er ikke benker, men bakkehellingen er utmerket 

til å måke sitteplasser i. Josefvatn IL er ansvarlig for å tråkke løypa. I vinterhalvåret arrangeres det 

også skiaktiviteter for barn og voksne en dag i uken. På sommerstid er det trimløp i de merkede 

løypene i området fra Hestemyrhalsen. I begynnelsen av løypa står en skibu som fungerer som 

tidtakerbu ved konkurranser. her selges også vafler og drikke ved arrangement. Skibuen er låst 

utover dette, men det er mulig å sitte på verandaen. Løypa blir flittig brukt av både bygdefolk og 

tilreisende.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Svartdalen - Nordfjordvatnet 

Område-ID 76 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

I Svartdalen går det en skogsvei innover fra Olsborg, som brukes til hverdagsturer og løping. 

Josefvatn IL har mange trimløyper i området som brukes i forbindelse med terrengløp/trimløp hver 

sommer. En av løypene tar av fra skogsveien i Svartdalen etter ca. 1 km, og går til høyre opp på 

Litjevasshøgda mellom Svartdalen og Litjevatnet. Etter ca. 1 km oppe på bergene kommer stien ned 

igjen og inn på enden av skogsveien i Svartdalen. Løypen er merket og oppe på Litjevasshøgda får 

man en flott utsikt fra toppene. Det finnes et felt med gamle fangstgroper ved Olsborg, i området der 

skogsveien starter. Disse er skiltet. I Litjevatnet fiskes det ørret. En og annen går også videre mot 

Nordfjordvatnet i nordvest. I Nordfjordvatnet er det fiske, og det går noen stier i området rundt 

vannet. Det finnes et hyttefelt ved Nordfjordvatnet. Stiene brukes først og fremst av hyttefolk som 

også er de som fisker i vannet, men av og til er det også tilreisende fra andre deler av kommunen 

som går turer er padler kano i vannet, også fra skoler. Deler av stien er noe vanskelig å gå grunnet 

tett skog på sidene. Det finnes også et helleristfelt med merket løype fra Friberg. Denne sti brukes i 

tillegg til lokale også av tilreisende som er interessert i helleristningene. Sommeren 2015 ble det 

utbedret en skogsvei fra Friberg og opp imot Svartdalen. I nærheten av enden på denne veien ligger 

et lite vann som på kartet heter Rundvatnet men lokalt også kalles Saueskinnsvatnet. Vannet er ikke 

synlig fra veien. Her er det laget en flott bålplass med sitteplasser av store furukubber ved vestsiden 

av vannet. Det er et spennende område der elven fra vannet forsvinner i en grotte og kommer ut 

lengre nede i terrenget. Dette byr på spennende grottekryping på cirka 50 meter. Balsfjord på langs 

går gjennom området.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Nordfjordheia/Furudalsheia 

Område-ID 77 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Nordfjordheia, også kalt Furudalsheia, (314 moh) er et fint lokalt brukt turmål som brukes mest til 

skiturer om vinteren og spesielt i påsken. Dette fordi området er noe myrlendt og vanskelig 

tilgengelig om sommeren.  Området er imidlertid lavt og nokså snaut, og godt egnet for skigåing. Det 

står en del hytter i området og bruken konsentreres derfor mest til hyttefolk. Det er noe privat fiske i 

vannene. Det finnes o-kart for området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Aursfjordhalvøya 

Område-ID 78 

Områdetype TM 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

Dette er et stort og variert område som ligger ovenfor fylkesveg 184 og 283, og strekker seg fra Aursfjord i vest, 

over Vakkerheia og til Grønnåsen i øst. I nord ligger bygda Hamnvåg med skole og barnehage. I Hamnvåg finnes 

en lysløype med mye lokal bruk. Det går merket sti fra lysløypen opp mot Vakkerheia (244 moh) som brukes 

om vinteren, mens om sommeren brukes mest en merket sti fra Kjerkevika opp via Kjerkevikvatnet og videre 

mot Vakkerheia. På Vakkerheia står en postkasse. På Storhaugen ovenfor Hamnvåg står en gapahuk som blir 

mye brukt av de lokale, inklusive Hamnvåg montessoriskole. Gapahuken er satt opp av Hamnvåg utmarkslag, 

som også rydder og utbedrer turløypene i området, og planlegger å rydde turløyper fra skolen helt til 

campingplassen ved Kjerkevika i vest. Turløypene tråkkes av utmarkslaget om vinteren. Det finnes 

orienteringskart for området, og området brukes til internasjonale orienteringsarrangement. Kjerkevikvannet 

er godt brukt til turer om sommeren, der folk raster ved en etablert bålplass før de går tilbake eller tar turen 

videre oppover mot Vakkerheia. Muntervannet midt på Aursfjordhalvøya er også et mye brukt utfartsområde, 

også av skolen i Hamnvåg. Her ligger en samisk offerstein. Skolen bruker også flere små vann ved skolen til fiske 

og for å gå på skøyter. "Aursfjordhalvøya tvers over" er en skitrasé som strekker seg 12,5 km fra Hamnvåg, via 

Vakkerheia til Sør-Malangen samfunnshus i Aursfjord. Hver palmesøndag ordnes skirenn i traséen, med 

servering ved Jordvassbu, som er en åpen grillhytte ved Jordvatnet satt opp av Sør-Malangen bygdelag i 2015. 

Det står også en åpen (privat) hytte lengre øst mot Grønnåsen mellom Langvatnet og Storvannet. Hele området 

fra Vakkerheia til Grønnåsen er meget småkupert, med flere små vann som det fiskes både ørret og røye i, og 

her finnes flere grotter. Det plukkes bær og jaktes på rype, tiur, orrfugl og hare i området. Området er også et 

populært og godt kjent orienteringsområde med mange orienteringsposter 4H har en del aktivitet i området. 

det jaktes både småvilt (tiur og orrfugl) og elg i området. Stiene og vannene brukes først og fremst av lokale og 

regionale besøkere, men med noe internasjonalt besøk også i forbindelse med orientering eller camping.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Aursfjordsaga - Sætersletta 

Område-ID 79 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 5 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Ved Aursfjordsaga står en 200 år gammel oppgangssag. Saga drives av Midt-Troms museum. Her 

finnes flere rastebenker og bålplass nede ved saga, samt utedo ved parkeringsplassen ved vegen. 

Området er et populært utfartsområde, spesielt under sommeren da folk gjerne kombinerer turen 

med et besøk på museet som er åpent en dag i uken. Folk besøker også området selv om saga er 

stengt, for å nyte fjærelivet og området rundt saga. Det går en lysløype inn i området sørfra mot 

saga, som tråkkes om vinteren av Sør-Malangen bygdelag. Sætersletta sør for museumsområdet har 

en populær badestrand som brukes mye av barnefamilier da her er langgrunt og trygt. Her finnes 

bålplass og en enkel benk/sitteplass. Adkomsten til Sætersletta går via en fin skogssti fra veien til 

museet. Folk når også området via en grusveg som også brukes ved utsett og opptak av båt. Her 

ligger også en molo. Nord for elveosen ligger et annet fjæreområde, Steinneset. Stenneset er et 

gresskledt sørvendt nes som brukes en del som bade- og utfartsplass. Adkomsten går via en kjerrevei 

fra fylkesveien langs med neset. I nord og vest flyter Lakselva, en meget god smålakselv. Det finnes 

en laksetrapp ved utløpet som er bygd på 70-tallet. Det selges fiskekort til elva. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Aursvika og Aursneset 

Område-ID 80 

Områdetype UO 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Dette er et idyllisk utfartsområde som besøkes av folk fra hele kommunen. Aursvika er en nokså mye 

brukt badestrand sør for Aursneset. Området har dog manglende parkering, noe som setter 

begrensninger på bruken for tilreisende. Ved Aursneset fiskes det sjøørret fra land. Her finnes også 

noen hytter. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Kjerkevika - Tømmervika 

Område-ID 81 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 1 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Ved Storsteinvika finnes to badeplass i forbindelse med campingområdet, som brukes først og fremst 

av campingens gjester, men også av lokale. Tømmervika i vest er også en godt brukt badeplass av de 

lokale. I området finnes båtutsettplass. Spesielt i området er en holme med skuringsstriper fra 

istiden. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Lanes 

Område-ID 82 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

  

Dette område brukes kun lokalt av hytteeiere og fastboende. Området brukes til turgåing og 

bærplukking. Det er også et elgjaktområde.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Hjertøya 

Område-ID 83 

Områdetype UO 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 1 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 1 

Lydmiljø 3 

  

Hjertøya er en liten hjerteformet øy som ligger skjermet innerst i Nordfjorden i Balsfjord kommune. 

Området er det eneste område ved sjøen i Balsfjord kommune som er sikret og kjøpt opp til friluftsliv 

med statlige midler. Hjertøya er egnet som utfartssted for båtturer og bading sommer, og utfartssted 

på isen om vinteren. Det er mye isfiske rundt øya om vinteren. Øya brukes i dag til noe båtutfart om 

sommeren. Bygdefolk har tidligere feiret St.Hans med bål på øya, noe som ikke har blitt gjort i senere 

år. Øya er viktig hekkeplass for bl.a. ærfugl, gås og måkearter. Det praktiseres ilandstigningsforbud 

fra isgang til St. Hans. Vær beiter på øya om sommeren, og av og til brukes også øya til beite med 

geit. Øya var før beiting frodig tilgrodd med lauvskog og tette granplantinger, men noen år med 

sauebeite har åpnet opp skogen og det er nå lett å bevege seg blant de spredte bjørketrærne. Det ble 

utarbeidet forvaltningsplan for det statlig sikra området i 2015, og det er i 2016 planlagt å 

tilrettelegge og forenkle adkomst til øya med allmenn tilgjengelig båtutsettplass på fastlandet, robåt 

til utlån, samt en enkel bålplass på øya.  

  



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 92 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Fugltinden 

Område-ID 84 

Områdetype TM 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 5 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 4 

 

Fugltinden (1033 moh), også kaldt Nattmålstind, troner helt øst på Malangshalvøya. Fjellet er svært 

mye brukt og et yndet turområde for folk i hele kommunen, med besøk også av folk fra 

nabokommunene og lengre fra som gjerne besøker området for ski- eller sykkelturer. Området 

brukes hele året til en rekke friluftsaktiviteter og av folk i alle aldrer, takk vare at fjellområdet er lett å 

gå i og ikke spesielt bratt. Vanlige aktiviteter er skiturer, fotturer, terrengsykling, bærplukking, 

hundesledekjøring, orientering, soppsanking, korte eller lengre familieturer, teltturer, skoleturer, 

arrangerte turer og konkurranseløp, fiske og jakt. Det går flere merkede stier opp til toppen av 

Fugletinden - fra Sandøyrhalsen i øst, Hestemyrhalsen ved Josefvatn eller Sørhøgda i sør, samt 

Mestervik i vest. Fugltinden har blitt populært for terrengsyklere, og mange hevder det er her man 

finner de fineste sykkelstiene i Troms. Josefvatn idrettslag preparerer skispor fra 

Sørhøgda/Grønnåsen og opp på fjellet i retning Jardalsvatnet som ligger ved foten av Fugeltinden. 

Det finnes fire postkasser i dette område, med populære turløyper som enten går til Stordalheia, 

som er mest besøkt om vinteren, eller Blåheia, mest besøkt om sommeren. Postkassene på Blåheia 

og Stordalheia er satt opp av Josefvatn IL, og idrettslaget har også satt opp postkasse ved et gammelt 

brannvaslingstårn fra kriget en bit ovenfor Sørhøgda. Det finnes i tillegg en kasse i nærheten av 

Jarelva som er satt opp av Balsfjord turlag. Det er også populært å gå til Fugeltinden fra klubbhuset til 
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Josefvatn IL på Hestemyrhalsen både sommer og vinter. Grunnet bratt terreng blir det skjelden kjørt 

skiløype til fjells fra klubbhuset, men mange går derfra likevel grunnet gode parkeringsmuligheter. På 

sommeren er det merket turløype over til Tennes. Ved Jardalsvatnet er det benker og en gapahuk 

som kan brukes sommerstid, og som er satt opp av Vestre Balsfjord grunneierlag.  Om sommeren er 

det vanlig å ta en rundtur via tårnet og videre vestover til Ingebrigtvatnet og Hestevatnet. 

Hestevatnet blir godt brukt av skoleelever til turer og uteskoleaktiviteter, og Barnas Turlag ordner 

turer hit av og til. Ved vannet står en benk. I sør finnes også flere grotter som blir av og til besøkt. Det 

går en hundekjøringtrasé fra Grønnåsen og videre opp mot fjellet. Ved Sandøyrhalsen, Tennes, i øst 

står et skilt med informasjon om området. Ved Storvollen ovenfor Sandøyrhalsen står en postkasse 

satt opp av Tennes bygdelag, noe det også gjør oppe på selve toppen av Fugletind satt opp av 

Balsfjord og omegn turlag. Ved Middagsbukta i nord går det sti opp til vannene på fjellet. I dette 

område finnes en gapahuk og to fjellbuer. Turmarsjen og konkurranseløpet Fugletindmarsjen 

arrangeres hvert år i august av Tennes IL og Josefvatnet IL, og går fra bygdehuset/gammelskolen på 

Tennes i øst til bygdehuset ved Josefvatnet i sør. Fugletind brukes også en del av turister i forbindelse 

med konseptet "ski by boat". Området inkluderer også et fjæreområde i nord ved Sandøyra, som 

brukes som et årlig utfartsmål for Storsteinnes barnehage med lek i fjæra og bål/grilling. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Tennes kirke 

Område-ID 85 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 5 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 5 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 5 

Kunnskapsverdier 5 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 5 

Lydmiljø 4 

 

Ved Tennes kirke finnes fire felt med helleristninger som ble laget for 7000-4000 år siden, og som 

dermed er de eldste sporene etter mennesker i Balsfjord. Bildene ble hugget på svaberg i fjæra da 

sjøen stod 17–18 meter høyere enn i dag. Tre av feltene, Kirkely, Bukkhammaren og Gråberget, er 

godt tilrettelagde for besøkere med gangstier for funksjonshemmede og benker og bord samt 

informasjonsskilt. Skiltingen er utformet slik at også blinde og svaksynte kan kjenne hvordan figurene 

er skapt. Mellom Kirkely og Bukkhammaren går det en merket sti gjennom skogen, og midtveis finnes 

en rasteplass med fin utsikt over fjellene og Balsfjorden. Området besøkes hele året av både lokale 

og tilreisende, med en overvekt sommerstid for tilreisende turister. Kommunen sine skoler og 

barnehager benytter området som et årlig utfartsmål. Området er Balsfjord sitt bidrag til kulturstien 

Fotefar mot nord. Lengst ut finnes en molo, båtutsettplass og havn som brukes av de lokale. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Tenneshaugen og Jagarberghaugen 

Område-ID 86 

Områdetype UO 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Vest for Tennes skole (i dag grendehus) ligger en lokalt mye brukt lysløype. Lysløypen blir brukt året 

rundt av de lokale til hverdagsturer, samt ved gode forhold også av tilreisende fra f.eks. Storsteinnes 

vinterstid. Løypa kjøres opp av Tennes og omegn idrettslag, som også arrangerer onsdagsrenn en 

gang i uka vinterstid. Det går merket sti fra løypen og videre opp mot Tenneshaugen (269 moh) og 

Jagarberghaugen (259 moh), to lettilgjengelige og barnevennlige topper. Begge har vært med i 

Balsfjord Ti på topp og det står trimpostkasser på begge. I starten av lysløypa finnes god 

parkeringsplass. Mellom Tennes kirka og Skjelvelvnes går en godt etablert sti. Omtrent midt i 

området er det skiltet ned til fjæraområdet, der det ligger en gapahuk. Langs stien er det ellers ingen 

bebyggelse untatt en privat hytte. Området fungerer først og fremst som nærområde for folk i 

Tennes, men er også brukt av og til av tilreisende fra andre deler av kommunen. Det blir ordnet en 

god del arrangerte turer i området av lag og foreninger. Ved bygdehuset finnes lekestativ og åpne 

lekeområder fra tiden da det var skole. Disse blir brukt i forbindelse med arrangement ved skolen, for 

eksempel av Storsteinnes barnehage som årlig arrangerer ski-/akeaktivitetsdag i området. Det finnes 

et gammelt O-kart for området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Storbuktdalen 

Område-ID 87 

Områdetype UO 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 4 

 

Området fungerer som nærturområde for beboere langs med vegen fra Fredheim til Hillaberga. Ved 

Kvitbergan hyttefelt i vest finnes i tillegg flere hytter, og området innover er derfor også et viktig 

nærturområde for hytteeiere. Det går flere gamle skogsveier innover fra fylkesvegen som i dag 

fremstår som idylliske kjerreveger, men også nyere utbedringer. Skogsvegene er lange og fortsetter 

videre med stier. Det er også en del hestefolk som bruker skogsvegene og stiene til hverdagsturer på 

hest. Det jaktes elg i området. Skogeng og Mathisen er to gamle sætra i området. Området er flatt og 

lettilgjengelig for barnefamilier. Vanligste aktiviteter er turgåing, riding, bær- og sopplukking og 

orientering. Området brukes også til gjennomfart med mål Haugafjell, Fugletind eller Middagsbukta. 

  



Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Balsfjord kommune.  
DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER   Side 97 

 

 
 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Haugafjellet - Skredtinden 

Område-ID 88 

Områdetype TU 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 4 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Haugafjellet (835 moh) er en familievennlig og mye brukt topp som brukes hele året, spesielt av folk i 

Mestervik og Malangseidet. Fjellet besøkes imidlertid av folk fra hele kommunen. Haugafjellet kalles 

Middagstinden av de lokale. Fjellet har vært med i Balsfjord Ti på topp, og det går merket sti fra 

Malangseidet, Mestervik og Eidbakken. På toppen finnes gjestebok. Skredtinden (770 moh) er 

kanskje et litt mer lokalt brukt fjell. Det går merket sti både fra Malangseidet og Mestervik til 

Skredtinden. Skredtinden er et nokså letttilgjengelig fjell som også unger kan gå. Fra skogsbua (åpen 

grillhytte) i indre Malangseidet går det merket sti innover Skreddalen og opp til Skredtind. Hele vegen 

fra skogsbua til Middagsbukta er et godt sjøørretområde med fiske fra land.Skogsbua ligger utenfor 

avgrenset område. Reineiere har samlingsplass for rein ved vegen i øst. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Mestervik nærområde 

Område-ID 89 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Dette område fungerer som nærturområde for folk i Mestervik. Her finnes en mye lokalt brukt 

turløype (lysløype) som tråkkes om vinteren av Mestervik bygde- og idrettslag. Fra starten av løypa 

opp til ”øverste benken” er det ei flat løype med minimal høydeforskjell. Her er det benker og ei grue 

for å tenne bål som benyttes mye av turgåere i området. Turen er spesielt godt egnet for og mye 

brukt av småbarnsfamilier med barnevogn, stavgang, jogging, sykling og til eldre. Videre oppover er 

det brattere, og ca. to km langs en skogsveg, som går helt opp til Reingjerdåsen, der det står en 

privat trelavvo. Lavvoen står åpen for bruk dersom det er behov for ly for eventuelt dårlig vær. Ved 

lavvoen er det også grue, bord og benker. Videre oppover går merket sti (rød maling på 

buskestammer) opp til det populære turfjellet Haugafjell. Folk bruker området til hverdagsturer, og 

for å komme seg videre opp til fjellområdene. Mestervik barnehage er flittige brukere av området. 

Det jaktes elg i området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Mesterøya 

Område-ID 90 

Områdetype AF 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 1 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 1 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 4 

Potensiell bruk 1 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 2 

 

Mesterøya er en idyllisk øy utenfor Mestervik med et variert landskap, med gamle jorder og skog 

(plantefelt). Her er også et rikt fugleliv. På øya finnes fåtall hytter, og en er avhengig av båt for å 

komme hit. Det ligger en privat brygge i nord. Øya fremstår som noe privat, og bruken av øya er 

konsentrert til lokalt bruk av hytteeierne. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Skutvika - Nordby - Mestervik 

nærområde 

Område-ID 91 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 5 

Regionale og nasjonale brukere 5 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 2 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Området fungerer først og fremst som nærturområde for folk i Indre Skutvik, Nordby og Mestervik. Området er 

variert med flere vann, naturreservat og furuskog, og blir mye brukt av både lokale og tilreisende. Spesielt 

vinterstid er området mye brukt av lokale skientustiaster med og uten hund. Det finnes faste skiløyper som gås 

opp manuelt på turski. Det går merket sti rundt Nikkavatnet. I Nikkavatnet finnes røye og ørret. I 

vintersesongen er det isfiske på Nikkavatnet, og om sommeren fiskes det med stang rundt vannet. Det går 

merket sti rundt vannet. Stiene og vegene i området rundt Nikkavatnet brukes av lokale, i tillegg til turister ved 

Malangen brygger resort i Skutvik, som bruker området til hundesledekjøring og andre turer. Malangen brygger 

resort har sin "villmarksleir" ved Nikkavatnet, med to store lavvoer og en gapahuk som brukes av bryggens 

gjester, ofte i forbindelse med nordlyskikking. Nordbyvatnet i nord er et populært utfartssted for både folk øst 

og vest på Malangshalvøya, inklusive områdets skoler. Her er det også populært å fiske etter spesielt ørret. 

Skutvika er et kommunalt eid friluftsområde med en fin strandstrekning mot sjøen. Her er det bading og annen 

rekreasjon sommerstid av de lokale. I Skutvikelva som renner renner fra Skutvikvatnet er det fiske. Like øst for 

Skutvikvatnet danner elva den rundt førti meter høye Skutvikfossen. Malangen grunneierlag forvalter jakt og 

fiske i området. Det finnes orienteringskart for området. Helt i nordøst ligger Nordbyvatn naturreservat, som er 

vernet for å bevare en mindre innsjø med tilhørende myrområde. Området i og rundt verneområdet er et 

hekkeområde for ender og regnes som en av de bedre hekkelokalitetene for bergand og toppand i Troms. 

Verneforskrift Nordbyvatn naturreservat: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-12-08-1001 

  

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-12-08-1001
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Storbakken 

Område-ID 92 

Områdetype TM 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Området er et fint turområde som brukes av lokale både sommer og vinter. Storbakken/Linken er en 

markert høyde på lågfjellpartiet på sørsida av Kvannfjellet, og et populært turmål i området. 

Området har vært med i ti på topp, med høyeste punkt på 561 moh. På kart står navnet Storbakken, 

men fjellet kalles Linken lokalt etter en nedlagt Telenor-linkstasjon som står like ved høyeste punkt 

(540 moh). Ved Linken står en postkasse. Huset eies nå av Malangseidet bygde- og idrettslag, og står 

åpen til fri bruk av alle. Det er vanligst å gå opp enten fra Aspemoen nord for Malangseidet, eller fra 

Malangseidet bygdehus. 300 m sør for avkjøringa til Aspemoen går den gamle vinterruta fra da 

linkstasjonen fortsatt var brukt av Televerket. Løypa følger ei uthogd gate i skogen og er fortsatt 

merket med høye glassfiberstikker på jernpåler. Ruten fra bygdehuset er også merket. Området er 

lett tilgjengelig, enkelt å gå i og brukes av folk i alle aldrer, til hverdagsturer med eller uten ski på 

beina, terrengsykling og bærplukking. Balsfjord og Omegn turlag ordner av og til turer til Linken fra 

Fjellskardalen. Langs vegen finnes små utkjøringer der man kan parkere. Det er fint å gå på ski herfra, 

men om sommeren må myrer passeres for å komme opp. Oppe på fjellet er det tørt.  
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Malangseidet nærområde 

Område-ID 93 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Området strekker seg fra kommunegrensen til Tromsø i nord, langs fylkesveg 858 ned til Indre 

Malangseidet. Området brukes som nærturområde for folk på Malangseidet, samt noe av tilreisende 

som tar turer i nærområdet eller nærliggende fjellområder. Det finnes en lysløype i området. Fra en 

parkering ved Bakkemo sørvest for tettbebyggelsen går en skogsveg innover skogen. Ved enden av 

skogsvegen står Skogsbua, en åpen grillhytte der det også finnes bålplass, bord og benker. Vegen til 

Skogsbua er egnet for rullestol. En kan også fortsette ned til fjæra, der den populære utfartsplassen 

Stabbolaheimen ligger. Her finnes en benk og gammel grunnmur, og navnet Stabbola kom av at Ola 

(Ole) kom opprinnelig fra Stabben i Malangen. Vegen til Skogsbua er mye brukt av de lokale, spesielt 

barnefamilier, samt av regionens skoler som sand skole og Malangseidet skole. Fra Skogsbua via 

Stabbolaheimen gå en merket sti videre innover Skreddalen og opp til Skredtinden, som ligger 

utenfor avgrenset område. Nord for Malangseidet er det noe lengre mellom husene, og området 

ovenfor fylkesvegen er litt mindre besøkt. Ovenfor Kvitnes ligger Harehaugen (282 moh), som er et 

årlig turmål for Malangseidet skole. Harehaugen har vært med i ti på topp, og brukes mye av 

lokalbefolkningen. Det går en sti til Kvannfjellet via Harehaugen. I området ligger også 

Røyskatthaugen (251 moh), et annet mye brukt turmål. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Kvannfjellet - Kvanntinden - 

Slettinden 

Område-ID 94 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 4 

 

Kvannfjellet (1011 moh) ved Mortenhals er et godt besøkt fjell sommer og vinter, og er godt egnet 

for hele familien da det ikke er særlig bratt og lett innmarsj fra Fjellskardalen. Kvannfjellet er jevnlig 

med i Balsfjord Ti på topp. Det går merket sti fra Fjellskardalen i sør. Kvanntinden (1003 moh) litt 

nord for Kvannfjellet er også en mye brukt turtopp. Mellom Kvanntinden og Kvannfjellet ligger snøen 

lenge og området har derfor lang skisesong. Slettinden, også kaldt Stortinden (1115 moh), er noe 

mer utilgjengelig men får en del besøk det også av toppturentusiaster. Det er nylig etablert merket 

løype til Slettinden fra Fjellbygda. Malangen brygger bruker området en del. I området er det også 

småviltjakt. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Slettaskaret 

Område-ID 95 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 5 

 

Dette er et flittig brukt område spesielt av Folkehøyskolen 69 grader nord, men også noe av Sand 

skole. Området brukes også av lokale på begge sider om Malangshalvøya (også fra Tromsø 

kommune). Folk går turer med og uten ski, det fiskes i Sandselva, og det er en del hundsledekjøring i 

området. Fjellbrua, en naturlig steinbru, går over elva. Det samiske navnet på Fiskefjellet i nord er 

Vuoskkovárri, som betyr "Abborfjellet", noe som gjenspeiler at man finner denne noe uvanlige art 

rundt om i flere vann i bygda. Området brukes kanskje mest om vinteren da myrområdene begrenser 

ferdselen om sommeren. Skarrennet arrangeres årlig av Røyken UIL og Sletta UIL. Langrennet går 

over 18 km, fra Sletta og vestover over Slettaskaret og ender ved UIL Røykens klubbhus ved 

Sandsvannet. Området er jaktområde. Området fungerer også som korridor inn til fjellområdene. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: 
Mortenhals - Sand - Skutvika 

nærområde 

Område-ID 96 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 4 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Dette område brukes som nærområde av fastboende i området, inklusive Sand skole og 

folkehøyskolen 69 grader nord. Det går merket sti til Sandsvikåsen fra Sand, og området er et mye 

brukt lokalt turmål. Det går også merket sti opp til Kvannfjellet (utenfor avgrenset område) fra 

Fjellskardalen i øst. Røyken ungdomsidrettslag (UIL) sitt klubbhus ligger nord for Sandsvatnet, og 

tilknyttet denne finnes en lysløype på 2.8 km. Lysløypa tråkkes vinterstid av Røyken UIL. Det står en 

gapahuk ved Perhenrikshaugen, som er satt opp av Røyken UIL i 2014. Skarrennet arrangeres årlig av 

Røyken UIL og Sletta UIL. Langrennet går over 18 km, fra Sletta og vestover over Slettaskaret og 

ender ved UIL Røykens klubbhus ved Sandsvannet. Sjukavatnet øst for Sandviksåsen er også en lokalt 

brukt badeplass. Stabben er et populært turmål for kortere familieturer. Stabben er en grønnaktig 

knaus som består av mineralet olivin. Knausen stikker noen meter opp over resten av landskapet, og 

er en gammel samisk offerplass. Her står en skilt om områdets botanikk, som er særlig interessant 

grunnet olivinforekomstene. På neset på sørsiden av Sandsvika bruker folk å stå og fiske, på kart 

nevnt som Kabelneset. Det er få andre steder langs Malangen der allmenheten har mulighet for å 

fiske fra land, grunnet bratt terreng eller private områder. Folk parkerer oppe på fylkesveg og går ned 

til neset for å fiske. På neset var det en kanonstilling under krigen. Denne vises fortsatt i terrenget, 

med en støpt plass for kanonen. I Skutvika ligger en sandstrand og fin rasteplass på neset. Det er 

dårlig med parkeringsplass langs vegen. Området opp mot fjellet er et elgjaktområde. Her plukkes 

det også en god del bær, og det finnes to orienteringskart for området. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sandsvatnet og Skrivarholmen 

Område-ID 97 

Områdetype NT 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 3 

 

Skrivarholmen er et av Balsfjord tre statlig sikrede friluftslivsområder. Sand skole bruker både 

Skrivarholmen og Sandsvatnet flittig, til bland annet uteskole, kanopadling, roing, brettseiling og 

bueskyting, men også vinterstid til skigåing og isfiske. Leirplassen til skolen ligger ute på odden på 

selve Skrivarholmen. På odden er det tilrettelagt med lavvo, utedo og bålplass. Lavvoen brukes som 

et klasserom i naturen og av samtlige av skolens elever. Leirplassen brukes primært for undervisning 

og uteskole, men leies også bort til andre. Området brukes også av Folkehøgskolen 69 grader N, samt 

av allmennheten. Stien fra avkjørselen/parkeringsplassen i nord er kloppet over myrene. Det statlig 

sikra friluftsområdet har forvaltningsplan, og det er planlagt å tilrettelegge området for 

funksjonshemmede med rullestol. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Sand sandstrand og småbåthavn 

Område-ID 98 

Områdetype LR 

VERDI A 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 5 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 4 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Dette er et viktig rekreasjonsområde for Sand og Mortenshals, med småbåthavn og sandstrand. 

Området blir mye brukt av Sand skole i deres uteundervisning. Ved småbåthavna ligge rmange 

fritidsbåter, og det leies ut båter til fisketurister. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Fiskefjellet - Mortenhalsskolten 

Område-ID 99 

Områdetype TU 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 1 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Opp til Mortenhalsskolten (767 moh) går en merket løype fra gården Einan på Pålfinnmoen, med 

trimpostkasse både ved Grønlihaugen (370 moh) og på toppen av Mortenhalsskolten. Fiskefjellet 

(828 moh) har også merket sti og trimpostkasse på toppen, men bruken er nok ikke like høy som til 

Mortenhalsskolten da Fiskefjellet ligger lengre inn fra tettbebyggelsen. Begge fjellene brukes både 

sommer og vinter, og er 10 på topp-fjell. Balsfjord og Omegn turlag ordner av og til turer til 

Mortenhalsskolten. Fjellsidene brukes til fjell- og lirypejakt. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Bakkebyskaret 

Område-ID 100 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 2 

Symbolverdi 2 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 1 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 5 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Bakkebyskaret besøkes for fotturer og skiturer av de lokale samt hyttefolk, først og fremst av folk i 

Balsfjord men også noe fra Tromsø kommune da dalen ligger ved kommunegrensen. Bakkebyskaret 

er også utgangspunkt for flere toppturer i området, for eksempel Klemmartindan i nord. I området 

jaktes elg og småvilt. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Forøy - Bakkeby nærområde 

Område-ID 101 

Områdetype UO 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Fra Slåttvika går godt merkede stier opp til Rundhaugen (258 moh), Ryphaugen (516 moh) og 

Ryptinden (938 moh). Selve startpunktet for disse er ved Søndre Forøy gård, hvor det og er greit å 

parkere. Det er også mulig å gå fra Slåttvika. På Rundhaugen står en gapahuk på 215 moh. Ved 

gapahuken finnes bålgrue og trimpostkasse. Ved Saumyra, som ligger langs stien opp, finnes også en 

rasteplass med benker. Det finnes en steinbru over Oterelva. Nærområdet brukes hovedsakelig av 

lokale, samt folk som ønsker å ta seg videre til Klemmartindan i nord (utenfor avgrenset område). 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Spilderneset 

Område-ID 102 

Områdetype UO 

VERDI C 

Bruksfrekvens 1 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 2 

Funksjon 1 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 3 

 

Ved Slåttvika i nord finnes en fin og familievennlig badestrand med veg helt ned fra utkjørning ved 

hovedvegen. Lokale tar seg av og til en tur hit for rekreasjon, bading og fritidsfisking. I dette område 

ligger også bunkers og andre krigsminner fra den kalde krigen. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Ansnestindan 

Område-ID 103 

Områdetype TU 

VERDI C 

Bruksfrekvens 2 

Regionale og nasjonale brukere 4 

Opplevelseskvaliteter 4 

Symbolverdi 2 

Funksjon 2 

Egnethet 2 

Tilrettelegging 2 

Kunnskapsverdier 2 

Inngrep 4 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 2 

Lydmiljø 4 

 

Blåruttinden (806 moh) har godt merket løype og postkasse på toppen. Denne har vært med i Ti på 

topp fra både Balsfjord og Tromsø kommune. Balsfjord og omegn turlag ordner av og til turer hit om 

sommeren. Trollholtindan (981moh) og Leirbakktinden (970moh) besøkes av folk som ønsker en mer 

alpin tur, og det er vanlig å ta begge toppene på samme tur. Klemmartindan lengre sør har to 

toppunkter på 983 moh og 1047 moh, der den lavere har mer besøk og også blir kaldt Ryptinden 

mens toppen på 1047 moh blir kaldt Måskos. Det går merket sti til Ryptinden. Litt sør for disse ligger 

Grønfjellet (692 moh), et noe mer lettilgjengelig fjell. Det er satt opp små varder og staker nordover 

fra samme sti som går til Grøntinden, men som tar av til Ryptinden. Øverst i Sørdalen mellom 

Klemmartindan og Brokskartinden (791 moh) ligger Grønvatnet, som av og til er brukt som turmål 

ved fotturer fra Brokskar i nord (Tromsø kommune). På Ansnes, ved startpunkt for stien til 

Blåruttinden, er et tysk kystfort fra 2.verdenskrig. Deler av det vises svært godt enda. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Malangen 

Område-ID 104 

Områdetype SS 

VERDI B 

Bruksfrekvens 4 

Regionale og nasjonale brukere 3 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 3 

Egnethet 4 

Tilrettelegging 4 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 2 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 3 

Tilgjengelighet 4 

Lydmiljø 2 

 

Malangen er viktig for padlere og fritidsbåter, som både er lokale eller tilreisende hytteeiere, 

campere eller turister. Padling utføres ofte langs land, og det finnes flere egnede kajakkutsettplasser 

i området. Småbåthavn finnes ved Sand, Mestervik, Malangen brygger og ved Hamnvåg indre. Det 

planlegges også en småbåthavn i Aursfjorden (Sørfjorden). Fiske utføres både fra båt og fra land. 

Malangen brygger leier ut båt til fisketurister. Det fiskes sjøørret, sei, torsk, kveite, sill og makrell. 
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 Innspill sendes innen 29. mai 2016 til:  

post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø 

Områdenavn: Balsfjorden 

Område-ID 105 

Områdetype SS 

VERDI B 

Bruksfrekvens 3 

Regionale og nasjonale brukere 2 

Opplevelseskvaliteter 3 

Symbolverdi 3 

Funksjon 2 

Egnethet 3 

Tilrettelegging 3 

Kunnskapsverdier 3 

Inngrep 3 

Utstrekning 5 

Potensiell bruk 2 

Tilgjengelighet 3 

Lydmiljø 2 

 

I Balsfjorden fiskes det torsk, sjøørret, småsei og sill både fra land og fra båt. Det finnes to båtutsett i 

området, ved Bergneset og Tenneshavna, samt en ved Meieriet i Storsteinnes som blir mindre brukt. 

Småbåthavn finnes i forbindelse med båtutsettplassene på Bergneset og Tennes. Det er også noe 

padling i Balsfjorden, men den meste havspadlingen i kommunen utføres i Malangen. 

 


