
 

 

2019 i Reisa nasjonalpark  

Reisa nasjonalparkstyre, Storslett nasjonalparklandsby og Halti   
nasjonalparksenter takker for et godt år.  
 
Fjellene er kritthvite og isen begynner å sette seg på Reisaelva. 
Siste sjekk ved Kirkestilla nedenfor innfallsporten Ovi Raishiin vis-
te at det fremdeles er en del overvann, men det er ingenting ja-
nuarkulda ikke kan ordne.  
 
Snart snur sola og vi ønsker 2020 velkommen inn. 
  
I vårt nyhetsbrev oppsummerer vi 2019 og presenterer et par av 
årets tiltak.  
 
God jul og godt nytt år hilsen oss i Reisa nasjonalpark.   
 

Nyhetsbrev nr. 1 — desember  2019 

Rautosuanto en            

midtsommerkveld 

Foto: H.Blixgård 
 
Reisaelva slynger seg ned nasjonalparken.  
Denne sommeren arrangerte Halti nasjonal-
parksenter tur til Mollisfossen og padlet ned 
elva med kano. I 2020 håper vi å gjennomføre        
formidlingsvandringer for publikum i parken.  



 

 

Prosjekt Halti Interreg  

Reisa nasjonalparkstyre og Halti nasjonalparksenter deltar i       
prosjektet Halti Interreg for å etablere et varig grenseoverskriden-
de samarbeid.  

Interregprosjektet vil etablere et langsiktig 
samarbeid mellom forvaltningen av Käsivarsi 
villmarksområde i Finland, Reisa nasjonalpark 
og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i 
Norge. 
 
Fjellområdene rundt Halti har store natur- og 
kulturverdier. Prosjektet har som hovedmål å 
fremme en bærekraftig bruk av de ressursene 
som finnes i området.   
 
Samarbeidet med finsk Metsähallitus har som 
hovedmål å forhindre negativ påvirkning på 
natur, kultur og andre brukere, som følge av 
økt besøk i og til området. Samtidig er det vik-

tig å tilrettelegge for gode naturopplevelser for 
besøkende i området.  
 
Ved utgangen av 2019 sendes en søknad for å 
bli sertifisert som «Transboundrary area» un-
der Europarc Federation. Sertifiseringen vil bi-
dra til et godt system for samarbeid. 
 
Prosjektetarbeidet vil ferdigstilles innen august 
2020. 



 

 

Klopper og stige  

Reisa nasjonalparkstyre har gjort arbeid på 
stien Nordkalottruta. Det er laget nye klopper 
ved Rautosuanto. Stigen opp til Imoplatået er 
også byttet ut. 

Nytt toalett og vedsjå i 

Sieimma 

Det er stort forbruk av ved i nasjonalparken 
om sommeren. Brukerne er en blanding av fis-
kere, vandrere og lokale turfolk. Årlig er det 
spleiselag mellom Statskog, SNO og nasjonal-
parkstyret for drift i nasjonalparken. Vedfor-
bruket utgjør trolig rundt kr 100.000,- per   
sesong. 

Vedforsyningen er primært arbeid som gjøres 
for å unngå uønsket hogst rundt rasteplassene. 
Økt bruk av Sieimma gir  behov for bedre toa-
lettløsning. Vedforbruket gir behov for lager-
plass og nasjonalparkstyret bygger derfor ny 
vedskjå med toalett i Sieimma.   
(Foto: Chris Hugo Vangen) 

Tiltak mot erosjon ved 

Sieimma 

Nasjonalparkstyret har gjort skjøtselstiltak for å 
begrense erosjon ved elvebakken i Sieimma. 
Kokkosmatter og plugger skal holde på sand og 
gjord. Gjerdet skal lede trafikken inn på trappa 
som tåler ferdselen godt. 



 

 

Populært formidlingsrom på 

Halti nasjonalparksenter 

Halti nasjonalparksenters formidlings-
rom har vært i flittig bruk. Utstillinger og    
temakvelder har tiltrukket folk.  

• Årets første utstilling ble gjort i samarbeid 
med Nord-Troms museum til påsken 
2019. Temaet var «Skitur—før og nå». Vi 
viste frem skredutstyr og holdt kurs.  

• Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai 
ble feiret med «Åpen dag» og filmvisning. 

• Sommerutstillingen «Planteliv i Reisa-
dalen» satte fokus på biologisk mangfold.       
Utstillingen samsvarte med Nord-Troms 
museums «Naturligvis». 

• Utover høst og vinter gjennomførte Halti 
nasjonalparksenter flere temakvelder. Na-
turveileder Truls holdt et forrykende fore-
drag om fugler og fugleliv i Nord-Troms, 
og prosjektmedarbeider Ann-Hilde fortalte 
om det pågående prosjektet Halti Interreg. 

I romjula vil årets siste temakveld handle 
om hyttene i nasjonalparken.  

• Ny utstillingsvegg og glassdører ble       
installert. Vi spiller filmer fra nasjonalpar-
ken på storskjerm og ønsker alle besøken-
de     velkommen inn hver dag.  

• Årets siste innslag er følebokser!          
Føleboksene fylles med ting og tang fra 
lokal natur og kultur. Spennende og       
tiltrekkende for både barn og voksne.  

Følg oss og vårt arbeid på  

Nettside: www.reisanasjonalpark.no 

Facebook: @reisanasjonalpark 

Instagram: @reisa_nasjonalpark 

 

Epost: info@reisanasjonalpark.no  


