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Det vises til brev av 8.6.18, samt brev om utsatt frist.
Steigen kommune har følgende tilbakemelding angående faglig informasjon av overordnet
karakter i var kommune:

Friluftsliv
Steigen kommune har kartlagt og verdisatt kommunens friluftslivsområder. Kartleggingen ble
politisk behandlet i20ll. De kartlagte friluftsområdene er avgrenset i kart og kategorisert etter
type bruk. Deretter er arealene verdisatt, og det gitt en egen beskrivelse for hvert av områdene
i form av et faktaark som klargjør kvaliteter og hvordan det brukes. Kartleggingen har primært
vært rettet mot tradisjonelt friluftsliv som fotturer og skiturer. Det er delvis lagt vekt på
ferskvannsfiske/sjøfiske fra land og sykling, mens for eksempel småviltjakt, og andre "nye"
friluftsaktiviteter (klatring, grotting, etc.) ikke er vektlagt.

Kartleggingen er fra kommunens side oppdelt i 4 kategorier:

A+ - spesielt viktig A-område

A - svært viktig friluftsområde
B - viktig friluftsområde
C - registrert friluftsområde

Vedlagt ligger en PDF fil med kartleggingen, samt faktaark for hvert enkelt område. En noe
endret versjon er også lagt inn i Naturbase.

Havøm
Gjennom Prosjekt havømi Steigen er bestanden kartlagt og registrert hvert ar siden 1970 tallet. Det finnes derfor en svært god oversikt over hekkelokaliteter i Steigen, og lokalitetene
er lagt inn i rovbase. Av den norske hekkebestanden av havøm er det kjent at
Nordlandskysten, med Salten og Steigen som sentrale områder, huser Norges, og dermed
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verdens største bestand av havøm. De siste årene har NINA brukt lokalitetene i Steigen til
forskningsprosjekt på miljøgifter m.m. Se vedlagle artikkel om havørn i Nord- Norge samt
kart over hekkelokaliteter og hekkesuksess i perioden. Ut fra rovbase kan det også lages mere
detaljerte kart med hvor det er tettest bestand, men som vedlagte materiale viser er det rimelig

nok ut mot kysten.

Andre forhold
Naturbase inneholder i hovedsak tilgjengelig registrert informasjon om natur og friluftslivsverdier i Steigen. Det må understrekes at det både er friluftsliv og naturverdier/biologisk
mangfold som ikke er kartlagt og at opplysningen i Naturbase, samt det oversendte materialet
ikke er utømmende.

Utover det har Steigen en voksende turistnæring der flere aktører satser på naturbasert reiseliv.
Vi har ikke oversikt over hvilke områder de benytter, men friluftskartleggingen gir nok en god
oversikt også for denne virksomheten.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune
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