
Område 1939-011
Galgo, Didnodalen og Helligskogen
Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

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

Kommentar

Dette er et område som brukes mye, spesielt på vinterstid og utover våren. Den vinteråpne campingen

Perskogen og den helårsåpne campingplassen og vandrerhjemmet på Hellingskogen huser mange barnefamiler

og andre som bruker hele det nærliggende området til skiturer og andre vinteraktiviteter rundt

påskesesongen. Barnehagene bruker å dra på tur til Helligskogvannet på rundt påsketider og setter opp

lavvo og isfisker. De fleste vannene i området har fisk, og noen har stor fisk. På våren er den østlige

delen av dette området brukt til hundekjøring, de siste langskiturene og isfiske fordi det er en av de

siste områdene i kommunen hvor snøen smelter. De store flatene nærmest grensen mot Finland og de frosne

vannene brukes også til kiting (ski/snowboarding med kite) fordi det er gode vindforhold og flatt og

fint terreng og innenfor en dagstur fra Tromsø. På sommeren ligger det en del campingturister ved

Galggo.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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