
 

 

Vinter i Reisa nasjonalpark   

Lyset er tilbake og det har begynt å ferdes mere folk i Reisadalen. Fjelltjenesten har vært i arbeid oppe i parken 
for å fylle på med ved på rasteplassene og hyttene. Vi kan melde om at isen på elva er mer ujevn og ustabil enn 
vanlig. Det er mange åpne partier og folk bør være mer aktpågivende enn vanlig ved turer og ferdsel.  

 

Haltiskolen, et skoletilbud for grunnskolen, er klar for å ta i mot de første skoleklassene. Her samarbeider      
nasjonalparksenteret med Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter for å tilby tverrfaglige skoledager på 
Halti innen «Mat – Mangfold – Miljø». 

 

Stadig flere skiløpere på langtur besøker Ovi Raishiin på sine ferder øst- eller vestover. Nå i februar kvikner   
friluftslivet til og vi har en rekke grupper på besøk. 

 

Lengre dager og lysere tider gir mer aktivitet ute og vi har gjennomført årets første skredseminar på Halti, et 
samarbeid med Nord-Troms Turlag og andre. Torsdag 13. februar ble en kveld med interessante innslag og  
tema på Halti, samt demonstrasjoner av utstyr for vinterfriluftsliv. Litt senere på vinteren blir det utedager på 
Kvænangsfjellet sammen med skolene, vinterfriluftsliv og sikkerhet. 
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Temakveld Halti Interreg  

Elina presenterer Kilpisjävri: Handel, forskning og turisme 

I anledning temakveld Halti Interreg 27. februar på Halti forteller Elina Hutton om Kilpisjävris 
historie, næringsliv og fremtidens turisme.  

Elina presenterer Kilpisjävri:                   
Handel, forskning og turisme 
 

Elina Hutton skriver sin doktorgrad om sosiale medi-

ers påvirkning på naturbruk og jobber for Reisa na-

sjonalpark på prosjektet Halti Interreg.  

 

Jeg er interessert i naturforvaltning i møte med 

ny og økt bruk. 

 

27. februar presenterer hun hjembygda Kilpisjävris 

historie, næringsliv og kultur for norske og finske 

gjester på Halti i Storslett. Kilpisjävri har rundt 150 

fastboende. Blant dem er det èn pensjonist og null 

arbeidsledige. Lokalsamfunnet opprettholder en sko-

le, butikk og tollstasjon og hovednæringen blant de 

fastboende er turisme. 

 

Handel er fremdeles en viktig inntekt, da særlige 
på grunn av nordmenn på hyttetur eller   
reise. Det er flere norske hyttefolk på      
Kilpisjävri enn finske fastboende. 

 
Kilpisområdet har i århundrer vært samisk, med jakt 
og etter hver reindrift som viktigste næring. Bygda 
Kilpisjävri vokste derimot fram på slutten av 1800-
tallet og ble til gjennom handel, forskning og turisme. 
 

Siden 1600-tallet reise tornedalske handelsrei-
sende langs den islagte elva nordover for å 
delta på det store markedet i Skibotn. Halti-
området har en lang historie med reisende. 

 
På samme tid økte den finske interessen for områ-
dets unike naturlandskap. Nesten all natur rundt    
Kilpisjävri er vernet under forskjellige kategorier, og 
det første verneområdet, Malla, ble til året etter Finn-
lands uavhengighet i 1917. Biologisk mangfold innen 
et relativt lite og enkelt framkommelig område førte til 
et Kilpisjävri ble et viktig forskningsområde. 
 

I Kilpisjävri finner man en unik nærhet til variert 
subarktisk plante- og ferskvannsliv. Her var 
man tidlig ute med forskning, og har regi-
strert arter uavbrutt siden 1930-1950-tallet. 
Dette er stadig mer interessante data som 
blant annet brukes i klimaforskning. 

 
Haltis første turistgruppe kom i 1930, i form av tre 
kvinner fra Helsinki. Som i Norge stod mellomkrigsti-
den i nasjonalismens og landsbyggingens tegn. Frisk 
luft i hjemmlandets frie natur var inn. Kvinnene reiste 
fra Helsinki til Tromsø, så gjennom Skibotn til     
Kilpisjavri og derfra med rein-skyss til Haltitoppen. 
 

Reisen ble til en bok som senere ble til film. Alle 
finner kjenner til Halti. 

 
Den tradisjonelle turismen består og vokser. På vin-
teren er snøforholdene stabil og gode for ski og sku-
ter. På sommeren kommer vandreturistene fra Norge, 
Finland og i økende grad fra Sentral-Europa. 
 

Nye aktiviteter som nordlysjakt og trugeturer 
vokser i omfang. Vi ser etablering av nye 
bedrifter som guidning og økning i de etab-
lerte service- og overnattingsnæringene. 
Med dette kommer utfordringer, men vi  
finner mye god vilje blant lokalbefolkningen. 
For eksempel jobber en gruppe frivillige 
med å forbedre og utvide etablerte løypenett 
for ski! – Elina 

 
Målet er gode opplevelser og aktiviteter for alle, lo-
kalbefolkning som tilreisende. 
  
 



 

 

Skredkveld på Halti   

 
Halti nasjonalparksenter var vertskap for skred-
kveld i februar på Halti. Sammen med Nord-
Troms Turlag fikk vi en flott og nyttig temakveld 
med over 85 besøkende. 
 
Jan Arild Hansen fra skredvarslingen Varsom og 
Stig Rasmussen fra Lensmannskontoret i Nordrei-
sa bidro med flotte og engasjerende innlegg.  
 
I hallen og på formidlingsrommet Kaisa hadde vi  
utstilling av utstyr og litteratur som hører med til 
en slik kveld. 

 

 

Se Varsom.no for mer om skred og varsling.  



 

 

Samenes nasjonaldag på 

Halti  

Barn fra Moan skole lagde samisk utstilling i 
Halti nasjonalparksenters formidlingsrom.  

Nordreisa kommune og Nord-Troms museum stod 
bak arrangementet i anledning samisk nasjonaldag 
på Halti.  
Allerede mandag 3. februar startet samisk uke på 
Halti, og Halti nasjonalparksenters formidlingsrom 
Kaisa viste samisk utstilling av elever på Moan  
skole.  
 

Programmet for samisk nasjonaldag startet på 
Halti kl. 17.00 i Halti kulturscene. Ordfører Hilde 
Nyvoll og Sametingsråd Hans Ole Eira holdt taler, 
og vi fikk mange kulturelle innslag av sang, fortel-
ling og joik. 
 

Reisa nasjonalpark har tallrike samisk stedsnavn og 
kulturminner, og hvert år bruker over 20 000 rein 
områdene til beite eller trekk.  Les mer om nasjo-
nalparkens kultur og historie på vår nettside, eller 
planlegg en tur langs Historisk vandrerute      
Reisadalen! 

Reisa nasjonalpark gratulere med dagen.  
 
Lihkku Beivviin! 

Følg oss og vårt arbeid på  

Nettside: www.reisanasjonalpark.no 

Facebook: @reisanasjonalpark 

Instagram: @reisa_nasjonalpark 

 

Epost: info@reisanasjonalpark.no  

https://reisanasjonalpark.no/om-nasjonalparken/
https://ut.no/turforslag/1130/historisk-vandrerute-reisadalen-saraelv-raisjavri
https://ut.no/turforslag/1130/historisk-vandrerute-reisadalen-saraelv-raisjavri

