Områdenr.

Områdenavn

Områdetype

Verdi

1

Synnfjellet

Store turområder med tilrettelegging

A

2

Røssjøen

Særlige kvalitetsområder

B

3

Goaren

Store turområder med tilrettelegging

A

Områdebeskrivelse
Snaufjellsområde med tilrettelagte skiløyper og
sommerstier. Spåtind er høyeste punkt i Etnedal.
Stølsområder og større våtmarksområde. Omfatter
også deler av Røssjøen naturreservat.
Goaren og Tangen stølsområde. Delvis snaufjell
med vid utsikt. Lett tilgjengelig fra Steinsetbygda.

4
5

Steinsetfjorden
Garin

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

B
B

Steinsetfjorden med 50 meter strandsone
Garin. Spesielt interesse knytta til fiske.

Kommentar til verdisettingen
Snaufjellsområde med mange brukere både sommer og vinter gir høy verdi.
Spåtind har stor symbolverdi.
Flott friluftsområde men relativt lav bruksfrekvens og lite tilrettelegging gir
det verdi B.
Delvis snaufjell og tilrettelagt for både sommer- og vinteraktivitet gir
området høy verdi. Utfartsområde for Steinsetbygda.
Fjorden har stor symbolverdi og kvaliteter. Lite tilrettelegging gir området
verdi B.
Stor innsjø som er lett tilgjengelig. Lite tilrettelegging.

6

Hellefossen

Leke- og rekreasjonsområde

A

Hellefossen badeplass/friluftsområde.

Mye brukt og lett tilgjengelig. Mange utenbygds brukere. Stort potensiale.

7

Lundebrua

Særlige kvalitetsområder

A

Lundebrua rasteplass etc.

8

Hansespranget klatrefelt Annet friluftsområde

A

Hansespranget klatrefelt

Stor symbolverdi og mange utenbygds brukere.
Mange utenbygds brukere. Godt tilrettelagt for aktiviteten, men har større
potensiale.

9

Juvfossen

Særlige kvalitetsområder

B

Juvfossen elvekløft.

Har opplevelseskvaliteter men er lite tilrettelagt. Stor symbolverdi.

10

Madslangrudberget

Særlige kvalitetsområder

A

Madslanrudberget med tursti og klatrefelt.

11

Etna sør

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

A

12

Bruflat

Nærturterreng

A

13

Kongevegen

Særlige kvalitetsområder

A

14

Etna nord/Dalselva

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

A

15

Veståsen

Store turområder med tilrettelegging

A

16

Tonsåsen

Store turområder med tilrettelegging

A

17

Etnedal skule

Leke- og rekreasjonsområde

A

18

Lysløypa/Espelibygda

Nærturterreng

A

19

Øvrig areal, øst

Store turområder uten tilrettelegging

B

20

Øvrig areal, vest

Store turområder uten tilrettelegging

C

21

Øvrig areal, vest

Store turområder uten tilrettelegging

C

22

Øvrig areal, nord

Store turområder uten tilrettelegging

C

Området har både tursti/topptur til utkikkspunkt og populært klatrefelt.
Mange utebygds brukere. Flaggfjell har stor symbolverdi.
Etna har stor symbolverdi og potensial for variert bruk. Fiske, bading,
Etna med 50 meter strandonse, sør for Bruflat
rekreasjon, padling.
Viktig nærturterreng for boligområder. Høy brukerfrekvens og lett
Bruflat - Haugalia - Kleivgardsbygde
tilgjengelig.
Bergenske kongeveg fra Bruflat til kommunegrensa Stor symbolverdi og mange opplevelseskvaliteter. En del tilreisende
mot Nord-Aurdal
brukere.
Etna har stor symbolverdi og potensial for variert bruk. Fiske, bading,
Etna fra Bruflat og nordover samt Dalselva.
rekreasjon, padling.
Skogs- og fjellområder i Fjellsbygda, Nordfjellstølen Snaufjellsområde med mange brukere både sommer og vinter gir høy verdi.
og Ølslykkja.
Tilrettelagte stier og løyper.
Relativt mye bruk sommer og vinter. Tilrettelagte stier og løyper. Fiskevann.
Tonsåsen sør for Kongevegen
En del utenbygds brukere.
Opparbeida arealer rundt Etnedal skule og
Etnedalshallen.
Viktige og lett tilgjengelige utendørs lekearealer.
Lysløypa og skogsområder rundt Etnedal skule.
Øvrige arealer på Etnedal østås fra Sør-Etnedal og
nord til Nyset. Skogsområder.
Øvrige areal - hovedsakelig skogkledde ås/liområder.
Øvrige areal - hovedsakelig skogkledde ås/liområder.
Øvrige areal - hovedsakelig skogkledde ås/liområder.

Mye brukt og lett tilgjengelig nærturterreng. Viktig for skolen.
Hovedsakelig skogsområder med lite eller ingen tilrettelegging. Noen
skiløyper og turstier gir området verdi B.
Lite tilrettelegging og lav bruksfrekvens
Lite tilrettelegging og lav bruksfrekvens
Lite tilrettelegging og lav bruksfrekvens

