
Område 1939-022
Nedre del av Signaldalselva og Melen
Områdetype: Særlige kvalitetsområder

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

Et område som brukes svært mye til bading, grilling og sjøørretfiske (spesielt ved Hellaren).

Laksefisket har tatt mer eller mindre helt slutt etter en årrekke med lakseparasitter i elva. Ved

utløpet i fjorden ved Melen er det velegnet til bading når temperaturene tillater det. På fine

sommerdager er dette en av veldig få andre steder innerst i fjorden hvor det er grunt og barnevennlig

samt ligger et stykke unna boligområder. Det padles også i kano i elva, noe den egner seg godt til der

den bukter seg sakte og relativt rolig flere kilometer nedover Signaldalen før den ender opp i

Storfjorden. Ungdommen bruker på fine sommerdager å flyte på gummibåter nedover elva (fra Fossebrua i

Signaldalen) og ende opp ved brua på Oteren eller i Hellaren. Ved brua er det en liten sandør som lokale

barn har brukt å bade ved når det er fjære sjø. Men vannet er svært kaldt her og det er sterk strøm på

den ene siden av øra, så det er mer populært å bade lengre ned elva ved Melen. Det går en trase fra

boligfeltet på Oterbakken, langs grusveien ned til Stornes og videre langs ryddet sti langsmed sørsiden

av elva innover Signaldalen som brukes til hundekjøring på høsten. Man kan følge denne veien helt opp

til Parras.

Verdisettingsfaktorer

SUM A (Svært viktig friluftsområde)
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