
Område 1939-021 Nord-, Midter-, og Sørdalen samt 

Kitdalsvannene 
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 

Et fjellområde med mye aktivitet igjennom hele året. Det er tre daler som går springer ut fra Kitdalen og 

alle fører opp til det samme fjellområdet med regulerte vann. Fra disse vannene går Lavkadalen ned mot 

Skibotndalen og Breiddalen. Sistnevnte forbinder Kitdalen med Signaldalen, via Parrasdalen og 

Stordalen. Breiddalen fører også til øvre del av Skibotndalen via Goldda. Dette systemet av så mange 

daler som leder til hverandre mellom fjellene er nokså unikt innen for kommunen, og muliggjør lengre 

fjellturer med flere mulige destinasjoner både sommer og vinter. På sommeren er det nok fotturer til 

trimpostkassene i Norddalen og på toppen av Moskogaisa og Mannfjellet som genererer mesteparten av 

bruken. Samt fotturer til en utleiehytte ved Kitdalsvannene. Det er gjerne Midterdalen som er 

foretrukket på sommeren fordi den har en fin og delvis merket løype opp til fjellet. Det teltes også en del 

inne ved vannene, og fiskes med stang. Etter vannene ble regulert har tusenbrødre regjert i vannene. Det 

lokale jeger og fiskerlaget har de siste år rusefisket store mengder av de minste årsklassene av fisk for å 

forsøke å bedre på situasjonen. Første helga i august arrangeres Lavkarittet, et 

terrengsykkelritt med startpunkt på Hatteng, via Kitdalen og Norddalen, langsmed anleggsveiene ved 

Kitdalsvannene og igjennom Lavkadalen ned mot Skibotndalen. Vinterstid er det snøscooterløype opp 

Sørdalen, som gir en god såle til alle som har lyst å komme seg opp til vannene på ski. Været kan snu brått 

og det er tilnærmet fritt for mobildekning, så for mange er det trygt å holde seg i nærheten av 

scooterløypa i tilfellet noe uforutsett skulle hende. Vinterstid er det også flott å gå opp Sørdalen, og stå på 

ski ned Midterdalen. Hundekjørerne bruker også Midterdalen og av og til Sørdalen for å komme seg opp til 

fjells på vinteren. Det er ikke trygt å ferdes i Nordalen om det har kommet store snømengder på grunn av 

skredfaren. Det ligger minner etter andre verdenskrig i disse dalene for de som vet hva de ser etter, og det 

er flere bunkerser og andre spor av militær aktivitet. I Midterdalen ligger det en god del 
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hytter før skogbeltet slutter. Disse brukes sommer og vinter.  



Storfjord Kommune 19.02.2015 Side 2 av 2 1939-021 


