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det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en kartlegging og verdisetting av friluftslivsområdene i Nordkapp kommune. Kartlegging og 
verdisetting er gjennomført iht. Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdisettinga av 
friluftslivsområder. 

Bakgrunnsrapporten redegjør for avvik fra veilederen, som er gjort for å tilpasse arbeidet til lokale forhold.  

Kartleggingen med tilhørende verdivurdering har vært på offentlig ettersyn, det kom inn en merknad som har ført til 
en justering av områdebeskrivelse og kartlegging, det er i tillegg gjort en endring i områdebeskrivelse og kartlegging 
etter vedtak i kommunestyret 16.12.2020 jf. vedtak i sak 90/20.  
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1 Innledning 
Nordkapp kommune har igangsatt arbeid med å kartlegge og verdisette kommunens 
friluftslivsområder. 

Gjennomført kartlegging vil bli tilgjengeliggjort i Naturbase. Kartleggingen og verdisettingen er ikke 
juridisk bindende, men er utarbeidet som et verktøy for arealplanlegging, byggesaksbehandling mm. 

2 Metode 
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområdene i Nordkapp kommune er i hovedsak gjort i tråd 
med metodikken som er anbefalt i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdisetting 
av friluftslivsområder. 

Det har ikke vært gjennomført befaringer i forbindelse med arbeidet, informasjon er hentet fra 
skriftlige kilder, lokale informanter og Nordkapp kommune, samt Troms- og Finnmarks 
fylkeskommune.  

2.1 Prosess og medvirkning 
Prosessen startet med et oppstartsmøte med Nordkapp kommune. I oppstartsmøtet ble det avklart 
at det skulle avholdes et felles arbeidsmøte knyttet til kartlegging og verdisetting av 
friluftslivsområder, og fastsetting av skuterløyper, som kjøres som en parallell prosess. 

Det ble avholdt et arbeidsmøte den 22.01.2020 med representanter fra både turlag, jeger- og 
fiskerforeninger, bygdelag, næringsliv og reindrift.  

Forslag til kartlegging og verdisetting med tilhørende områdebeskrivelser er utarbeidet i tett dialog 
med Nordkapp kommune.  

Kartlegging med tilhørende verdivurdering har vært på offentlig ettersyn, det kom inn en merknad i 
høringsperioden. Som følge av denne er det gjort noen få endringer i kartleggingen og verdisettingen 
av områdene. Endringene er beskrevet i 10213294-01 PLAN-RAP 02 Områdebeskrivelser. Kart med 
områdetyper og verdisetting er oppdatert iht. merknadsbehandlingen. 

3 Friluftsområder 
Friluftsområdene er valgt på bakgrunn av informasjon fra kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplaner og informasjon fra ulike turoperatører og informanter.  

Det er gjort en kartlegging av hele kommunen, men det er lagt størst vekt på områder som er i 
nærheten av tettstedene og i selve tettstedene/bygdene. 

Stier, turveier og skutertraseer er i stor grad registrert, men ikke tegnet inn som en del av 
kartgrunnlaget.  

3.1 Friluftsområdenes utstrekning 
Avgrensning av områder er gjort på bakgrunn av egne vurderinger, tidligere beskrivelser og etter 
informasjon fra informanter. Avgrensningene av de forskjellige områdene har ulik grad av 
nøyaktighet. Det ville vært for tidkrevende om alle områdene skulle vurderes med lik nøyaktighet. 
Det er heller ikke alle områdene som lar seg avgrense like nøyaktig, da de ofte har den samme 
bruken og er innenfor samme områdetype.  
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Hovedfokus for arbeidet har vært å kartlegge flest mulig av områdene som brukes til friluftsformål. 

3.2 Definisjoner områdetyper 
Det er tatt utgangspunkt i områdetypene i MDs veileder fra 2013, men det er gjort noen tilpasninger 
slik at det stemmer bedre overens med lokale forhold. 

3.2.1 Nærturterreng 

Ifølge veilederen skal nærturterreng være vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Denne 
utstrekningen anses ikke som hensiktsmessig i Nordkapp. Kommunen har også en begrenset 
vegetasjon, noe som er typisk for kystkommunene i det tidligere Finnmark. Vi har brukt områdetypen 
på områder som er store nok for en nærtur og som ligger i relativt kort avstand fra bebygde områder.  

3.2.2 Marka 

I MDs veileder står det at «marka» er sammenhengende utmarksområder med skog og hei, som ofte 
grenser direkte opp mot byer og tettsteder, med tilrettelegging som b.la. sti- og løypenett, 
utfartshytter. Ofte utgjør jordbrukslandskapet viktige kvaliteter i eller i randsonen til marka. 

Da kommunen ikke har særlig med jordbruksareal eller skog og en stort sett lite tilrettelagt utmark 
anses denne områdetypen som lite representativ for kommunen og er heller ikke brukt i 
kartleggingen. 

3.2.3 Jordbruksareal 

Typen; jordbruksareal er ikke benyttet da det er svært lite jordbruk i kommunen.  

4 Verdisetting av friluftslovsområdene 

4.1 Definisjoner verdikriterier 
Verdisettingen har i hovedsak fulgt kriteriene som er gitt i MDs veileder M98-2013, men også her er 
det gjort noen tilpassinger for å vurder kriteriene mot lokale forhold og tilgjengelig kunnskap.  

4.1.1 Inngrep 

Kommunen preges av generelt få inngrep i naturen, denne parameteren vil derfor ha en «høy» 
karakter i de fleste områder. Da dette vil spille inn i den overordnede verdisettingen og potensielt gi 
stor verdi til mange friluftsområder, vektes «Inngrep» noe mindre enn øvrige parametere. 

4.1.2 Utstrekning 

Flere av friluftsområdene er veldig store i utstrekning og vil i de aller fleste tilfeller være store nok for 
å utøve ønskede aktiviteter. Da mange områder vil få høye karakterer vurderes det gunstig å vekte 
dette kriteriet mindre enn de andre. 

4.1.3 Potensiell bruk 

Potensiell bruk handler om hvordan et friluftsområde potensielt kan utvikles for å bli et bedre 
friluftsområde. De fleste områder kan derfor gjennom tilrettelegging, etablering av adkomst o.l. får 
høy potensiell verdi. Det har ikke blitt tatt stilling til dette kriteriet i verdisettingen. 
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4.1.4 Lydmiljø 

Det er i stor grad godt lydmiljø i hele kommunen. Støy fra flyplassen eller Europaveien er de største 
kildene til støy i kommunen. Det er vurdert at det er rimelig å vekte dette parametere noe mindre 
enn de andre verdikriteriene da områdene i stor grad vil ha like resultat knyttet til lydmiljø. 

5 Resultat 
Det er kartlagt til sammen 82 friluftslivsområder i kommunen. De fleste områdene er verdsatt i 
kategorien «Registrert friluftsområde» og har fått områdetypen «Store turområder uten 
tilrettelegging».  
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Områdebeskrivelser av kartlagte friluftsområder i Nordkapp kommune.  

Kartleggingen med tilhørende verdivurdering har vært på offentlig ettersyn, det kom inn en merknad. Kartlegging og 
verdisetting ble vedtatt av kommunestyret som sak 90/20 i møte 16.12.2020. 
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1 Innledning 
Nordkapp kommune har igangsatt arbeid med å kartlegge og verdisette kommunens 
friluftslivsområder. 

Gjennomført kartlegging vil bli tilgjengeliggjort i Naturbase. Kartleggingen og verdisettingen er ikke 
juridisk bindende, men er utarbeidet som et verktøy for arealplanlegging, byggesaksbehandling mm. 

1.1 Metode 
Beskrivelser til friluftsområdene er hentet fra skriftlige kilder, lokale informanter og Nordkapp 
kommune. Det vil være mulig å dele inn de største områdene; stor turområder med/uten 
tilrettelegging, i mindre områder. Dette er imidlertid ikke gjort da områdebeskrivelsene og bruken i 
hovedsak ville vært de samme, ut fra vår kjennskap til områdene.  

Kart over områdetyper og verdivurdering med tilhørende områdebeskrivelser har vært på offentlig 
høring, og er blitt justert iht. innkommet merknad. 

2 Områdebeskrivelser 
Områdebeskrivelsene er i rapporten sortert etter ID på områdene.  

Nordkapplatået – Hornvika (ID 1) 

Nordkapplatået er en klippe nord på Nordkapphalvøya på Magerøya. Den 307 meter høye klippen 
omtales ofte som det nordligste punktet i Europa. Dog ligger Knivskjelodden 1452 m lenger mot 
nord. Nordkappplatået er et betydelig naturbasert reisemål som med sin ikoniske status, tiltrekker 
seg besøkende fra hele verden. Området har adkomst fra E69 som ender/starter her. 

Nordkapphallen er et eget besøkssenter med blant annet utstillinger og film fra stedets historie. 

Hornvika ligger rett øst for Nordkapplatået ved havnivå. Det går en gammel historisk sti mellom 
Hornvika og platået.  

Knivskjelvika (ID 2) 

Strandområde ved stien mot Knivskjelodden. 

Sarnes (ID 3) 

Friluftsområdet omfatter bygden Sarnes som ligger ved Sarnesfjorden, samt Lille Altsula. Området er 
delvis utbygd og ligger tett opptil E69. Området har to større vann og 3 topper i der Sarnestinden (74 
moh.) er den høyeste. I Sarnes er det flere båtslipp og brygger.  

Tufjord (ID 4) 

Strandsone ved utløpet til en elv. Område har flere bygninger og spor etter et gammelt masseuttak. 
De er anlagt bil veg til området.  

Nordkapphalvøya (ID 5) 

Området omfatter mesteparten av halvøya nord på Magerøya. Det finnes tilrettelagte turstier til 
Knivskjelodden fra parkeringsplassen langs E69 ca. 6 km sør for 

Nordkapplatået. Her ifra går det også sti til Tunes og Nordkapplatået. Forsvaret har et radaranlegg 
ved en avstikkerveg like før Nordkapplatået.  
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Stiene preges av å ligge i et landskap med lavt inngrepsnivå sett bort ifra de mange vardene langs 
stien mot Knivskjellodden. Merkede stier bærer preg av slitasje ettersom de ligger i et populært og 
mye brukt område. Området er svært utsatt for skiftende vær. 

Tufjorden (ID 6) 

Tufjorden er et større turområde uten tilrettelegging nord for veg 8038, området brukes til jakt, fiske 
og generelt friluftsliv.  

Skarsvåg gravlund (ID 7) 

Gravlund i Skarsvåg, ligger like ved Skarsvåg kirke. Gravlunden ligger lett tilgjengelig like ved veien, 
rett ved et elveløp. 

Skarsvåg fotballbane (ID 8) 

Skarsvåg fotballbane er en opparbeidet grusbane som ligger sentralt og lett tilgjengelig mellom to 
boligområder.  

Børnesfjellet (ID 9) 

Turområde nært Skarsvåg. Her går turer til blant annet til Kirkeporten. Kirkeporten er en mektig og 
særpreget fjellformasjon som ser ut som en port. Herfra får man et fantastisk utsyn mot Nordkapp og 
Nordkapplatået. Stien starter i verdens nordligste fiskevær, Skarsvåg, og er godt merket. 

Vestfjorden - Storvatnet (ID 10) 

Vestfjorden- Storvatnet er et kupert område bestående av flere vann, det fremstår som inngrepsfritt 
med unntak av en høyspenttrasé. 

Opnænlandet - Duksfjorden (ID 11) 

Området Opnælandet- Duksfjorden er et større område som brukes til jakt, fiske og generelt 
friluftsliv. Området er ikke tilrettelagt og fremstår som inngrepsfritt med unntak av en høyspenttrasé. 

Vikran (ID 12) 

Vikran er et ubebygd område ved Hjalmarneset. Området fremstår som grønt og er tilrettelagt med 
flere stier.  

Kamøyvær gravlund (ID 13) 

Gravlund i Kamøyvær, ligger like ves strandsonen og inngår i et større utbygd grøntområde.  

Stortind - Snørvika - Ytre Stappen (ID 14) 

Stortinde- Snørvika – Ytre Stappen er et større turområde uten tilrettelegging. Stortinden er på 225 
moh. Området har flere topper som er på rundt 200 moh., og har flere vann.  

Skipsfjorden nord (ID 15) 

Skipsfjorden er tilknyttet Nordkapp camping som er tilrettelagt med teltplass, parkering for 
campingvogner og har overnattingstilbud i hytter. Skipsfjorden har lysløype tilrettelagt for ski på 
vinterstid, sommerstid er området godt egnet til padling, roing og fiske. Det går flere turstier i 
området, b.la til Skipsfjordutsikten. Turstien opp mot Skipsfjordutsikten er T-merket. 

Store deler av området er tilrettelagt for maritim næring i kommunens arealplan. 

Store Kamøya (ID 16) 
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Øy ved Østersundet med noe tilgjengelig strandsone rundt nesten hele øya. Det høyeste punktet på 
øye er 170 moh. Terrenget er stedvis svært bratt.  

Guhkesgielas (ID 17) 

Lite tilrettelagt utmarksområde. Området brukes til jakt, skigåing og bærplukking. 

Vann ved Storbukt (ID 18) 

Området brukes ofte som badeplass/turområde for innbyggere i Honningsvåg. Lett tilgjengelig fra 
Storbukt. Vannene i området er demmet opp.  

Valan - Falkbergbukta (ID 19) 

Det går noen stier fra flyplassen ut mot Falkbergbukta der det står noen gamle bygninger. Det er også 
en traktorveg som går mellom flyplassen og Selvågen. 

Storefjell - Kjelvikfjellet - Falkberget (ID 20) 

Stort nærturterreng tilrettelagt med noen stier fra Elvedalen. Fjellandskap med flere topper. 
Området er noe mindre tilgjengelig enn tilgrensende områder. Området grenser opp mot 
Honningsvåg, men er også mulig å nå fra Falkbergbukta og stiene fra Nordvågen ut mot Kjelvik. 

Helneshalvøya (ID 21) 

Helneshalvøya ligger ved Kamøyfjorden og har flere bukter, men er relativt vanskelig tilgjengelig fra 
sjøen pga. bratte fjellsider som går rett til sjøen. Det høyeste punktet på halvøya er Laukvikfjellet på 
376 moh. Halvøya har flere vann og noe myr. Det går merket sti der stien fra Nordvågen brekker av 
mot Kjelvik ut til Helnes fyr og Laukvika.  

Nordvågfjellet - Kjerringkeila - Medtinden - Kjelvik (ID 22) 

Stort nærturterreng som grenser opp mot Nordvågen. Det går flere stier mellom Nordvågen, Kjelvik 
og videre ut mot Helneshalvøya. Langs stiene ligger Kjelvikhytta som driftes av Nordkapp idrettslag. 
Kjelvikskaret er et populært turmål med turboks som ligger lia ovenfor Kjelvik. I Kjelvik er det sti som 
går langs strandsonen. 

Nordvågen alpinanlegg (ID 23) 

Alpinbakke ved Nordvågen. Mye brukt alpinanlegg, brukes hovedsakelig av lokale brukere. Det 
arrangeres årlig bakkeløp for snøscooter som trekker med seg besøkende fra hele Finnmark. 
Friluftsområdet går helt ned til Botn i Nordvågen. Nederst i området er det mye slettemark. 

Honningsvågfjellet – Svartvasstind – Skipsfjorddalen (ID 24) 

Stort lite tilrettelagt utmarksområde. Brukes til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. Det går 
noen stier fra Honningsvågtunnelen ved Indre Baklia opp mot Indre Baklivatn. Det ligger noen 
bygninger ved strandsonen i Midtre Baklia, derfra går det stier opp mot et mindre vann lenger oppe i 
terrenget. Fra Ved Ytre Bakli går det stier opp mot Nedrevatn og Mellemvatnet. Det går en anleggsvei 
fra Østerelva opp mot radaranlegget ved Honningsvågfjellet.  

Tunes (ID 25) 

Tunes ligger ytterst mot vest på Nordkapphalvøya. Det går sti helt ned til Tunes, hvor det ligger rester 
etter et gammelt kirkested fra middelalderen. Ved Tunes er det to hvite sandstrender skjermet til i en 
vik. Ut mot Hella består terrenget av bratte klipper, med Tunestinden på 231 moh. som høyeste 
punkt.  

Nordvågen fotballbane (ID 26) 
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Nordvågen fotballbane er en opparbeidet grusbane som ligger like ved alpinbakken. Fotballbanen 
ligger nært veg og er lett tilgjengelig. Har tilgang til et mindre klubbhus.  
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Nordvågen gravlund (ID 27) 

Nordvågen gravlund ligger like ved veien og er lett tilgengelig, gravlunden ligger like ved et større 
boligfelt og grusbanen.  

Nordvågen skole (ID 28) 

Nordvågen skole ligger sentralt på Nordvåg og har en asfaltert skolegård. Baksiden av skolen grenser 
opp mot et større ubebygd område. 

Nordvågveien - Prestvatnet (ID 29) 

Området omfatter en anleggsvei som går fra Nordvågveien og opp til Prestvatnet. 

Sykehusdalen - Vesteraksla (ID 30) 

Nærturterreng som grenser til Honningsvåg. Det går flere opparbeide stier og anleggsveger i 
området. Området har flere godt synlige skredsikringer mot Nordvågveien. Nærturterrenget kan nås 
fra Elvedalen og Sykehusdalen.  

Elvedalen (ID 31) 

Elvedalen er et svært viktig friluftsområdet lett tilgjengelig fra Honningsvåg sentrum. Området er 
godt tilrettelagt med traktorvei og flere opparbeidete stier med skilting til Elvedalen fra sentrum. Det 
er oppført en grillhytte litt oppe i dalen ovenfor Honningsvåg. Området kan også nåes fra 
anleggsvegen opp mot Prestvatnet. 

Polldalen (ID 32) 

Det går en umerket sommersti fra innerst i Sarnespollen opp platået til FV 8038. Området har flere 
vann, bekker og elver.  

Skårungen park (ID 33) 

Park i sentrum av Honningsvåg. I parken står skulpturen Skårungen; en ung fisker som holder sin først 
store skrei i armene. 

Vågen park (ID 34) 

Park i sentrum av Honningsvåg. Fungerer som gangforbindelse mellom Sjøgata og Fiskergata. Det er 
flere benker i parken som peker ut mot Vågen. 

Menesbukta (ID 35) 

Strandsone ved Menesbukta i Honningsvåg ligger nært et boligområde. 

Rådhusplassen (ID 36) 

Lekeplass på Rådhusplassen. 

Ballbinge Honningsvåg skole (ID 37) 

Inngjerdet ballbinge i skolegården til Honningsvåg skole. 

Honningsvåg lekeplass (ID 38) 

Lekeplass i tilknytning Honningsvåg skole. 

Honningsvåg gravlund (ID 39) 

Stor kirkegård i Honningsvåg. Har flere gjennomgående opplyste stier. 
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Sarnespollen - Skarsvågveien (ID 40) 

Dalføre innerst i Sarnesfjorden med sti som går opp mot E69. Området fremstår urørt. 

Lysøynæringen (ID 41) 

I området er det t-merket sti til fra fylkesveien til Lysøynærinen. Ved bilvegen er det skilt og en rød T 
som markerer startpunktet for turen. Stien er delvis utydelig i terrenget med er tydelig merket. 
Terrenget i området er kupert med mye stein og har flere tjern. 

Toppen av Lysøynærinen har en stor varde med turbok. Det er utsikt til Gjesvær, skjærgården og 
Gjesværstappan. Det er også mulig å se til Nordkapp-platået når det er klarvær. 

Honningsvåg stadion (ID 42) 

Stor og mye brukt fotballbane i Honningsvåg. 

Meneset - Juldagsneset (ID 43) 

Lite tilrettelagt strandsone nært boligområde. Kan være utfordrende og oppholde seg i området 
under uvær. 

Juledagsneset (ID 44) 

Lekeplass ved Juledagsneset. Lekeplassen er i dårlig forfatning. 

Muotkevárri (ID 45) 

Området er lite tilrettelagt sett bort i fra stien fra Skarsvågkrysset opp mot Nordkapphalvøya. 
Terrenget er kupert og bratt ned mot Tufjorden. Det er flere vann, myrer, elver og bekker i området.   

Russpollen (ID 46) 

Russpollen er et turområde som brukes til jakt, fiske og generelt friluftsliv. Området er uten inngrep. 

Storbukt skole (ID 47) 

Storbukt skole ligger øverst i et boligfelt, og grenser opp mot fjellet og store ubebygde områder. 
Skolegården er i hovedsak asfalter, men ligger nært kunstgressbanen.  

Storbukt fotballbane (ID 48) 

Storbukt fotballbane er en kunstgressbane som ligger like ved Storbukt skole. Har en relativt stor 
brukerfrekvens. 

Utsikten lekeplass (ID 49) 

Liten lekeplass i tilknytning boligene i nærområdet. 

Gamleveien lekeplass (ID 50) 

Store lekeplass i god stand. Området har mange lekeapparater. 

Sør for Gjesværveien (ID 51) 

Området sør for Gjesværveien omfatter et større turområde uten tilrettelegging, brukes til jakt, fiske 
og generelt friluftsliv.  

Store Altsula (ID 52) 

Øy i Sarnesfjorden. Området har strandsone rundt hele øya og et platå i midten. Høyeste punkt på 
øya er 175 moh. 

Ola Arntsavika (ID 53) 
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Hytteområde ved strandsonen til Sarnesfjorden. Brukes hovedsakelig av lokale hytteeier.  

Studentervika (ID 54) 

Studentervika er et område med noen få hytter/fraflyttete hus. Området har en fin strandsone. Det 
antas at området er lite brukt av andre enn de som har hytte her. Studentervika er lett tilgjengelig via 
parkeringsplass. 

Čáhppesjohka (ID 55) 

Čáhppesjohka er et turområde med flere stier som starter på oversiden av E69 like ved 
Studentervika. Området følger begge sidene av elva. 

Kobbholet (ID 56) 

Kobbholet er et turområde med flere vann. Terrenget er kupert og uten inngrep, bortsett fra en 
høyspentledning. Det går sti på vestsiden av E69 mot Studentervika. 

Knivskjelodden (ID 57) 

Knivskjelodden er en odde som ligger ytterst mot nord i Nordkapp. Det går en godt merket sti helt ut 
som starter ved parkeringsplassen ved E69. Odden har en storslått utsikt mot Nordkapp-fjellet. På 
området står også 2000-årsvarden til kommunen. 

Kobbholet (ID 58) 

Innerst i Kobbholet ligger det flere hytter. Det er opparbeidet parkeringsplass ved E69 til dette 
området. Det går stier innover Kobbdalen fra Kobbholet.  

Kobbholdalen (ID 59) 

Kobbholdalen er et dalstrøk som går på begge sidene av Ĉáhppesjohka med tilhørende sidearmer. 
Det går flere stier inn dalen, som er et mye brukt turområde. Det ligger to hytter langs elva.  

Finnvika (ID 60) 

I området ligger det to hytter i strandsonen. Det går vei via rasteplassen til hyttene. Området brukes 
hovedsakelig lokalt, men da området ligger såpass nært rasteplassen blir området trolig også besøkt 
av andre grupper. 

Veidneset rasteplass (ID 61) 

Området omfatter rasteplassen på Veidneset. Her er det gode parkeringsmuligheter, WC og benker. 
Området er viktig for bilturister, og det passer bra med en stopp før/etter tunnelen. Rasteplassen 
benyttes også til teltovernatting. 

Veidneset (ID 62) 

Området omfatter hyttene rundt Veidneset med strandsone. Her er det flere hytter. Mellom disse og 
til stranda er det noen utydelige stier. Hyttene ligger fint til ved fjorden, og noen har også naust.  

Hyttetettheten er ikke spesielt høy, og bruken av området av andre enn hytteeiere er nok liten. 
Hytteområdet brukes hovedsakelig lokalt, men ligger ved E69 med rasteplass. Dette gir også bruk av 
området av andre grupper. 

Veidneset (ID 63) 

Veidneset ligger lett tilgjengelig ved enden av Sarnesveien. Området er tilrettelagt med flere stier.  

Bismarkhallen strandsone (ID 64) 
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Området består i hovedsak av en steinsand og har en god sti. Når sjøen er på sitt høyeste, kan 
fremkomst langs stranda være utfordrende. Området er en del av turen rundt Bismarkhallen. 

Bismakhallen (ID 65) 

Området har merket sti til Gullgammen. Det går også sti til toppen av Bismarkhallen. Stien er ikke 
veldig mye brukt, men det arrangeres fellesturer av og til fra Veidneset. 

Gullgammen (ID 66) 

Gullgammen er ei fraflyttet grend, med noen få hus som brukes til fritidsboliger. Det er en T-merket 
sti til området. Området regnes som et utfartsmål og omfatter også deler av strandsonen. Terrenget 
er svakt skrånende og har noen smale bekkeløp. 

Vannfjordhytta (ID 67) 

Turområde rundt Vannfjordhytta. Vannfjordhytta er landets nordligste Turistforeningshytte. Hytta 
ble oppført av telegrafarbeidere like etter krigen ifm. bygging av ny telefonlinje. Det er godt merket 
sti fra veien til hytta. 

Risfjorden (ID 68) 

Strandsone innerst i Risfjorden. Det er noen hytter i område. Området er utløp for Riselva og flere 
mindre elver og bekker. Ved fjordkanten er de sandstrand. 

Lilletuva (ID 69) 

Fra parkeringsplass ved Gjesvær/Vannhuset er det t-merket sti vest i retning Leirpollen opp mot 
Lilletuva. Toppen er ikke navngitt på kartet, men ligger nordvest for Stortuva. 

Terrenget er delvis vått med noe stigning mot Lilletuva. Fra Lilletuva er det utsikt mot Måsøy og 
Hjelmesøy og Stappan. 

Gjesvær nærturterreng (ID 70) 

Nærturterreng ved Gjesvær. Det går flere stier ut fra Walsøneset, og en like ved Storhaugen, det 
ligger også 3 bygninger ved Gammelvær, ellers fremstår området som inngrepsfritt. Terrenget er 
kupert med skrinn vegetasjon og berg i dagen. 

Gjesvær gravlund (ID 71) 

Gravlund på Gjesvær. Gravlunden er lett tilgjengelig, nært parkeringsplass. Gravlunden ligger 
skjermet til i et lite gresskledt dalføre. 

Gjesvær fotballbane (ID 72) 

Grusbane ved Gjesvær. Grusbanen er lett tilgjengelig og ligger nært bebyggelsen og i tilknytning til en 
parkeringsplass. 

Gjesvær - Kobbeneset (ID 73) 

Gjesvær- Kobbeneset er et ubebygd område på oversiden av veien, nært bebyggelsen. Området har 
noen stier og flere ledningstraseer.  

Lille-Porsangervika (ID 74) 

Idyllisk vik med lys skjellsand som ligger skjermet til mellom Svabergneset og Finnroan. Det går en sti 
langs vika som starter ved to eldre hus som tilhører et tysk kystfort som var en del av «Festung 
Norwegen». Det er mange spor etter kystfortet som besto av 16 kanoner, 8 lyskastere, havneanlegg, 
fangeleir og brakkeleire.  



Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nordkapp kommune multiconsult.no 
Områdebeskrivelser 2 Områdebeskrivelser 

 

10213294-01-PLAN-RAP-002 05. januar 2021 / 02 Side 13 av 14 

Det ligger også en fredet gammetuft i området.  

Ytre Kåfjord (ID 75) 

Strandområde langs Kåfjorden. Det går stier fra fergeleiet ved Kåfjord til Gargobakken. Det flere 
hytter i området. 

Høgfjellet/Doaresvárri (ID 76) 

Høgfjellet/Doaresvárri er på 134 moh. Det går sti fra fergekaia ved Laholmen, stien går like forbi selve 
toppen og videre ned til Skurčovággi. Stien fortsetter langs strandsonen forbi bebyggelsen og ender 
opp ved kaia. Det er flere stier i området, samt flere vann av ulike størrelser.  

Porsangerhalvøya (ID 77) 

Porsangerhalvøya består av flere vann og noe myr. Terrenget er kupert og er en fortsettelse av 
Finnmarksvidda. Halvøya har noen stier og ledningstraseer, i tillegg til E69 som går langs kysten, men 
området fremstår i hovedsak som inngrepsfritt. Halvøya har flere store viker og avskjæres blant 
annet av Kåfjorden og Lafjorden. Området blir brukt til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. 

Porsangervika (ID 78) 

Porsangervika omfatter strandsonen fra Lille Risvika til Mola. Ved Lille Risvika ligger det noe spredt 
bebyggelse. Ved Hjellnes ligger bebyggelsen noe tettere og det går flere veisløyfer. Området har en 
større sandstrand og noe myr. 

Repvåg gravlund (ID 79) 

Gravlunden på Repvåg ligger like ved Repvåg kirke. Gravlunden ligger like ved veien og har god 
tilgjengelighet. Det går en sti fra gravlunden via en spredt bebyggelse og til strandsonen ved 
Innerbukta. 

Sværholthalvøya (ID 80) 

Sværholthalvøya er ei halvøy helt mot nord. Ved Sværhold ligger det en spredt bebyggelse, i tillegg til 
et gammelt kirkested, kirken som en gang stod her er fjernet. Her er også noen rester etter 
krigsinstallasjoner.  

Halvøya har to store bukter, Sværholt bukta og Eidabuka mellom de to buktene er terrenget relativt 
flatt. Ytterst på halvøya ligger fjellet Spierta på 169 moh. Det går et sti fra Sværholt og til toppen av 
Spierta/ Sværholtklubben.  

Sværholtklubben (ID 81) 

Sværholtklubben er et stort område med et tydelige rester etter et kystfort fra andre verdenskrig. 

Parkering Knivskjellodden (ID 82) 

Godt tilgjengelig utfartsparkering ved E69 ca. 6 km sør for Nordkapplatået. Det er turistinformasjon 
ved parkeringsplassen med kart over kommunen. Her ifra går det sti til Knivskjellodden, Tunes, 
Nordkapplatået, Kjeftavatnet og langs E69 til Skarsvågkrysset. 

Lafjorden (ID 83) 

Fjorden er et mye brukt område for fiske og friluftsliv. I tillegg til spredt fritidsbebyggelse langs 
fjorden er det også mindre hytteområder ved Vestre Lafjord, Austre Lafjord og Laholmen med noe 
større tetthet av hytter. Området er uten vegforbindelse, men det er flere stier mellom hyttene og 
området kan nåes med båt og snøskuter. 
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Rasskjeila – Repvåg (ID 84) 

Området omfatter store deler av strandsonen på østsiden av Porsangerhalvøya mot 
Porsangerfjorden. Området er relativt lett tilgjengelig via avkjørsler fra E69 og Fv. 8054 med flere 
stier langs fjorden. Tettstedet Repvåg inngår i området, i tillegg til spredt hyttebebyggelse langs 
fjorden. Området brukes til fiske og turgåing.   

Stranddalen (ID 85) 

Området er en mye brukt dal. Det er spredt fritidsbebyggelse innover dalen langs en gruslagt 
traktorveg. Det tilrettelegges for skiløyper i området på vinterhalvåret. Det er flere små elver og 
bekker som samles i Strandelva som renner igjennom dalen. Det er stedvis myrdannelse i dalen og 
antydninger til skog i dalsiden opp mot Ørretvatnet. 
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