
Område 1939-026 
Kitdalen 

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? 
  

 
  

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  B  Viktig friluftsområde) 

Kommentar 

Kitdalen er et område som egner seg godt for sykkelturer, rideturer, joggeturer og gårturer fordi veien 

går i en løkke, først opp den ene siden av dalen, så ned på den andre siden. Dalen er en del av løypa til 

Lavkarittet. De siste årene har det blitt elgjakt også i denne dalen. Det er flott bærterreng oppetter 

fjellsidene i hele dalen. Det er en god del hester i dalen, og hestefolk bruker området til tur-ridning. 

Kitdalen er utgangspunkt for mange fine toppturer til fjellene som omkranser dalen. Kommunen har 

en trimpostkasse i Norddalen, på Moskkugaisi og Hulltinden (Raigegaisi). Starten på en av kommunens 

snøscooterløyper er øverst i Kitdalen og går innover Sørdalen. Scooterløypa trekker ikke bare de som 

vil kjøre snøscooter, men også de som vil gå på ski innover opptråkkede løyper. Det kjøres med 

hundespann opp alle tre dalene (Norddalen/ Midterdalen og Sørdalen) avhengig av årstid og annen 

trafikk. 
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