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Målsetting
Åpne opp det vakre fjordlandskapet i Kattfjorden slik at det kan sees, nytes og
fotograferes. Rydde viktige utsiktssteder langs RV 862 fra Nordfjordalen og til Storvika,
Utfordring i Kattfjorden – Nordfjorden og Sørfjorden
- Vakker fjord mot havet med panoramautsikt til monumentale fjell som Nordfjordtinden,
Vasstinden, samt kjente landemerker som Tussøya, Angstauren og Håja. Mye ferdsel og trafikk av
frilufts- og landskapsturister hele året.
- Tilgroing nedenfor RV 862 gjør at utsikta er borte på utsiktsteder og lange strekninger.
- Mye gjennomfart og pendlertrafikk fra Tromsø til Sommarøy Brensholmen Hillesøy.
- Fergetrafikken Brensholmen – Botnhamn over Malangen gjør vegen til turistveg,
Vurderinger og prioriteringer
Befaring 05.10.09 og møte 21.10.09.

Prioritert rekkefølge roder: 2- 3- 5 – 7- 11- 6- 1 - 10 - 8 - 4 - 9.
Ansvar og organisering
Ishavskysten friluftsråd: prosjekteier
Tromsø kommune:
oversikter over kart og eiendomslister.
Statens vegvesen:
godkjenning av arbeidsvarsling og skiltplan før oppstart.
Entreprenør:
trefelling og tynning som utføres i hht. plan.
Lokale utviklingslag:
Avtaler med aktuelle grunneiere.
Ryddeoppgaver som dugnad i regi av SMIL-prosjekt
Fordeler overskuddsvirke til henting
Praktisk utføring
Ønska utsikt og fotomotiv foredles og ”rammes inn”. Vakre trær skal stå, evt. kvistes og pleies.
Stedvis er det behov for hogst og avvirking av større trær, samt rydding av kratt.
Tre viktige prinsipper for utsiktsryddinga: tynning, oppkvisting og stubbebehandling.
Ved tynning og oppkvisting beholdes lauvskjerm. Da minskes solinnstrålinga til botnvegetasjonen og
gjenvekst reduseres, samtidig som en får utsikt. Stubbebehandling med glyfosat (f. eks. Roundup) på
stubber, reduserer gjenvekst, et omfattende problem som medfører ytterligere ryddebehov etter få år.
Entreprenør er ansvarlig for felling på faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig vis og for utstyrshold.
Entreprenør starter opp arbeidet 1. april og arbeidet skal være avslutta 10. juni 2010. Entreprenør
rapporterer arbeidet løpende områdevis med oversikt over utført arbeid, timeverk, samt med foto før
og etter utsiktsrydding.
Rydding og bruk av felt virke
1. Overskuddsvirke samles løpende som ryddinga skrider fram.
2. Større virke av lauvtre kvistes, kappes og lunnes av entreprenør for henting til ved.
3. Grunneier gis førsterett til veden.
4. Vedlager (av tynt virke) reises ved bålplassene for allmennhetens bruk.
5. Virke som ikke hentes av grunneier eller reises ved bålplasser, hentes etter avtale.
6. Kvist og småvirke over steinfyllinger der folk ikke ferdes.
Motorferdsel
Det skal ikke kjøres med motorkjøretøy i terrenget.

1 Forsan
Gårds- og bnr.: 175/5
Grunneier: Solveig Johansen, Vasstrandvn. 293, 9100 Kvaløysletta
Miljøstatus: vegstrekning ned mot fjorden med liten utsikt. Skjemmende grustak mellom elva
og vegen som det ikke er ønskelig med utsikt til.
Trafikkfare: meget stor, ikke for stopp og opphold
Ønska utsikt: viktig utsikt når man kjører ned fra eidet mot fjorden og vannspeilet
Tiltak: Ca 200 m rydding fra sandkassen mot stor stein i vegkanten

2. Informasjonstavla til grunneierlaget
Plassen har ikke noe navn. Elva som renner like nedenfor heter Kråkskardalelva, og dalen
innover heter Kråkskardalen
Gårds- og bnr.: 175/16
Grunneier: Mille Paulsen, Fjordvn. 51.
Ønska utsikt: Oversikt over Nordfjordbotn og utover Nordfjorden.
Avkjørsel: opparbeidet avkjørsel i tidligere grustak på nedsida av vegen. Fast grunn
Miljøstatus: Informasjonstavla står ved avkjørsel. Vakker utsiktsplass med trerekke og ulike
tresorter på tørr rabbe i nedkant av flata. Potensiale for opparbeiding med bedre parkering,
rasteplass. Aktuelt sted for skilt med "Velkommen til Kattfjorden".
Tiltak: Til sammen ca. 100 m tynning og kantrydding på nedsida av vegen. Trerekka nedenfor
informasjonstavla gis trepleie og skjøtsel med sikte på både utsikt og annen tilrettelegging.

3 Skårelvbukta Østre halvpart av neset
Gårds- og bnr.: 175/9
Grunneier: Egil Bertheussen, Steinnesvegen 5.
Miljøstatus: Viktig stangfiskeplass, her stopper folk uansett.
Neset er forma av masser fra steinskred som er kommet ned fjellet gjennom tidene Avkjørsel,
god atkomst til turområde og bålplass i fjæra.
Ønska utsikt: Heile fjorden, Nordfjordtinden
Tiltak: Kanttynning på neset øverst i kanten av bildet, ca 100 m.
Man bør vurdere rydding også utenom avkjørslene langs veien i Skårrelvbukta.

4. Sørentofta
Gårds- og bnr.: 175/9.
Grunneier: Øystein Berntsen, Synnøvjordvn.441.
Tretallet misvisende, det skal stå 4.
Miljøstatus: Avkjørsel, atkomst til turområde i fjæra. Bålplass
Ønska utsikt: Vasstinden og Nordfjordtinden som omkranser Finndalen.
Tiltak: Kanttynning i noe større bredde, ca 100 m
Prioritert: lav

5. Sørentoften
Strekning rundt svingen.
Gårds- og bnr.: 175/4.
Grunneier: Aslak Pedersen, Synnøvjordvn 486.
Gjelder eiendommen øverst i høyre hjørne. (obs. feil navn på flyfoto)
Trafikkfare: meget stor
Miljøstatus: Område med fin fjære som har vært mye brukt til utsikt, vandring og fiske.
Ønska utsikt: mot Håjafjorden med Håja, Angstauren, Vasstinden, Tussøya
Tiltak: 2- 300 m med kanttynning
Prioritet: viktig

6. Skjelneset
Gårds- og bnr.: 174/13
Grunneier: Bjørn Hansen, Sjøtunvn. 130
Område er nederst i h hjørne i bildet - ikke merket på flyfoto men på kartet
Miljøstatus: Utsikt midnattsol og ut heile fjorden.
Trafikkfare: meget stor
Ønska utsikt mot: Håjafjorden med Håja, Angstauren, Vasstinden, Tussøya
Tiltak: Ca 180 m rydding av et visst omfang.
Prioritet: Lav

7. Storneset
Gårds- og bnr.: 174/1
Grunneier: John Steinar Bergum. Ukjent adr.
Markert med pil - ikke merket på flyfoto men på kartet
Miljøstatus: Utsikt til midnattsol og ut heile fjorden. Populær plass. Aktuell som kyststi.
Trafikkfare: meget stor, liten parkeringsplass
Ønska utsikt: Håjafjorden med Håja, Angstauren, Vasstinden, Tussøya
Tiltak: Rydde i pilmarkering fram til naustet i Marslettbukta gnr. 174/.104, eier: familien
"Yttergård"
Prioritet: Viktig

8. Slettneset, mellom Grønås og Kvitberg
Gårds- og bnr. 174/2
Grunneiere: Per Tore og Turid Uteng.
Neset nederst i kartet. Ikke merket på kartet, men på forsida. Gjelder området ved yttergrensa
på eiendommen Grønås
Miljøstatus: Flott utsikt. Aktuelt sted for skilt med "Velkommen til Kattfjorden".
Ønska utsikt: Håjafjorden med Håja, Angstauren, Tussøya, Vasstinden og Kattfjorden,
midnattsola. Lauklinesøya
Tiltak: litt rydding fra utkjøringa og 50 m nord
Prioritet: Lav

9. Kvitberg
Gårds- og bnr. 174/2
Grunneiere: Per Tore og Turid Uteng.
Nedenfor Småslettaksla - ikke merka på kartet, men på forsida. Gjelder området like ved
hyttebrygga ved Kvitberg.
Miljøstatus: Lita kai. Utsiktsplass.
Ønska utsikt: se 8
Tiltak: Rydding 50 m
Prioritet: Viktig

10. Gileneset - Stien
Gårds- og bnr. 173/2
Grunneier: Kai Morten Brox. Sandneshamnvegen 332.
Gjelder ved nedkjøringa på eiendom sør for Gilernesaksla, se kart.
Miljøstatus: Utfylling m skråveg til fortøyningsplass for mærer. Utsikt og populær fiskeplass
Ønska utsikt: se 8 og 11.
Tiltak: Rydding ca 50 m mellom nedkjøringa og RV 862.
Prioritet.

11. Storvika
Gårds- og bnr. 173/2
Grunneier: Kai Morten Brox. Sandneshamnvegen 332.
Miljøstatus: Opprinnelig svært vakkert sted med vakker foss, utsikt og sol. Bakken over vegen
er ødelagt av et grustak som brukes av Roald Madsen, Tor Ingebrigtsen og flere. Trass
ødeleggelser har stedet, i sær mellom vegen og sjøen, store miljøkvaliteter. Noen større trær.
Leirplass. Mye brukt turområde. Regional betydning. Bør tilrettelegges. Behov for å hindre
kjøring og parkering på nedkjørsel og gressbakken ved sjøen.
Brukes som lagerplass for mærer av Lerøy Aurora.
Ønska utsikt: Midnattsola. Kattfjorden og Håjafjorden og øyriket utenfor.
Tiltak: Rydding og parkmessig skjøtsel mot sjøen. Beholde skjerm mot vege og
trafikkbelastning. Aktuell for tilrettelegging
Prioritet: Høy

