
Område 1939-025 
Hatteng 

Områdetype: Nærturterreng 
 

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  A (Svært viktig friluftsområde) 

Kommentar 

Dette er nærturområdet til alle innbyggerne på Hatteng og nedre deler av både Kitdalen og Signaldalen. 

Svært mye brukt til hverdagsfriluftsliv og trimturer. På grunn av en campingplass som ligger i senter av 

tettstedet blir også området mye brukt i helgene spesielt på sommerstid og i påskesesongen av 

hovedsakelig farende fra Tromsø. Det ligger en lysløype på Brenna, samt en skytebane. Det er gang og 

sykkelsti fra barneskolen til krysset til Kitdalen. Elveforbygningen har en gruset sti som går langs med hele 

nordsiden av elva fra Campingplassen til E6/E8. Denne brukes til fine spaserturer langs elva. Det bades av 

og til i elva. Det hender seg også at det fiskes i elva, men det er ikke mye fisk i elva. En mye brukt 

"trimrunde" er å gå rundturen langs med gammel veien igjennom bygda og ut på E6/E8 og tilbake inn på 

gammelveien. Det er en forseggjort rasteplass på denne strekningen av E6/E8 hvor det er populært å raste 

for de veifarende, men også å grille, bade og gå tur for de lokale. Barnehagen som ligger på Brenna går på 

tur i lysløypa, fjæretur til rasteplassen og skogstur bortover i skogen forbi Skytterhuset. 
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