
Område 1939-037 Rastebyfjellet, Steindalen og 

Steindalsbreen 
Områdetype: Utfartsområde 

 
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 området er et område som brukes mye av både lokale, regionale og tilreisende. Det er aktivitet 

både sommer og vinter, hovedsakelig i forbindelse med fotturer og skiturer. Den regionale og nasjonale 

bruken er konsentrert rundt Steindalsbreen, nesten hele året. Breen besøkes av turister hele 

sommersesongen, og grupper fra skoler og universitet på høsten. Parkeringsplassen er godt tilrettelagt. 

Stien fra parkeringsplassen og opp mot breen er skiltet med  informasjonstavler som forteller om 

området og dets historie langs med stien som går inn til Steindalshytta. Det er den lokale trimforeninga 

Storeng Steindal Trim som har tilrettelagt med skilt og annet, og de arrangerer også 

"Fjelltrimmen" på barmarksesongen med flere postkasser (16 stykker i 2013) spredt fra Elvevoll i sør til 

Lyngsdalen i nord. Steindalshytta er ikke åpen, men må leies hos Storeng Steindal Trim. Det er en 

gapahuk ved hytta. Det er mange stier i området som ikke er merket, samt endel dyretråkk oppe på 

fjellpartiene slik at det kan være litt vanskelig å finne rett sti til tider. Flott, men bratt 

turterreng i hele området. Det fins fisk i vannene i området, men det er ikke spesielt gode fiskevann 

fordi fisken er så liten. 
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