
Område 1939-003 Fjellområdene mot Kåfjord og Finland 
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging 

 
1=Liten verdi, 5=Stor verdi 

Verdisettingsfaktorer  1 2 3 4 5 

Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens?  X    

Regionale og nasjonale brukere Brukes området av personer som ikke er lokale?  X    

Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap? 
  X   

Symbolverdi Har området en spesiell symbolverdi?  X    

Funksjon Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)? 
X     

Egnethet Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 

som det ikke finnes like gode alternative områder til? 
  X   

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? X     

Kunnskapsverdier Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området 

spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter? 
X     

Inngrep Er området inngrepsfritt?     X 

Utstrekning Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?     X 

Potensiell bruk Har området potensial utover dagens bruk?     X 

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?  X    

Lydmiljø Har området et godt lydmiljø?     X 

SUM  C (Registrert friluftsområde) 

Kommentar 

Et fjellområde som benyttes av lokale og regionale til fotturer, skiturer, teltturer og fisketurer. Det er 

brukes ganske lite delvis på grunn av at det er avsidesliggende og værhardt og delvis på grunn av at 

deler av det er reindriftsområde. Det fins bedre fjellområder som også er lettere tilgjengelig. Den 

østlige delen av området domineres av mange små fiskevann og småkupert høyfjellsterreng. Her var det på 

80 og 90 tallet en snøscooterløype som trakk en del folk til området spesielt påsketider. Det var populært 

med camping i Perskogen og Hellingskogen, som utgangspunkt for skiturer og scooterturer innover 

fjellet for å isfiske og bålkos for hele familien i påskesola helt inn til Stuora Rassajavri. Denne løypa ble 

senere lagt ned, og bruken har endret seg til å bli skiturer til de nærmeste vannene.  Området lengre 

mot vest blir brattere og mer formet av daler og fjellrygger. Felles for hele området er at det brukes 

relativt lite, og oppfattes som avsidesliggende spesielt sommerstid på grunn av ulendt terreng. 
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