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Velkommen til Reisa

Reisaelva, som er en av landets 
få storlakseelver renner gjennom 
nasjonalparken. Elva har trolig fått 
navnet fra det norrøne ordet rísa, 
som betyr «å stige». Det viser trolig 
til at elva kan endre vannstand og 
vannføring svært raskt i perioder med 
mye nedbør. Reisaelva har formet 
dalen som en canyon etter siste istid, 
med en rekke sideelver som renner 
ned i hovedelva i form av fossefall. Den 
mest iøynefallende er Mollisfossen, 
med et samlet fall på hele 269 meter.

Ráisduottarháldi landskapsvernområde 
ligger i et høgfjellsområde langs 
grensen til Finland. Du kan gå til fjellet 
Ráisduottarháldi på 1361 moh., hvor 
du får god utsikt over området. Herfra 

er det bare 2 km til Halti (1326 moh.), 
Finlands høyeste fjell, som ligger like 
utenfor verneområdet.
Nordreisa blir kalt stedet for «de tre 
stammers møte». Folk av norsk, kvensk 
og samisk avstamning har til alle tider 
benyttet seg av ressursene i området. 
I dalen finnes rester etter ferdsel og 
livberging, blant annet flere tjæremiler, 
árran (bålplass) og fangstanlegg 
for villrein. Ved Sieimma kan du se 
bergmalerier som er fra tidlig metalltid, 
trolig opp mot 3800 år gamle. 

Reisa nasjonalpark byr på mange 
spennende naturopplevelser, både 
sommer og vinter. Området kan 
oppleves til fots, i kano, elvebåt eller 
fra hesteryggen.

Reisa nasjonalpark omfatter et fjell- og dalområde, bestående av 
canyon, bekkedaler, våtmarker og høgfjellsområder. Reisaelva, 
fossene, elvebåtturer og gode forhold for jakt og fiske, er noe av 
det området har å by på.



Mollisfossen er et flott syn.

Reisaelva kan også nytes med elvebåt.
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Opplevelser

Vandring
Nordkalottruta, som også er en del av 
E1, går gjennom nasjonalparken. Vest for 
Reisadalen er ruta innom både Finland, 
Norge og Sverige. Den delen av ruta som 
går i Reisadalen (Saraelv – Ráisjávri) har 
også status som historisk vandrerute. 
Langs ruta finnes flere hytter som du 
kan benytte. Noen er åpne mens andre 
må reserveres på forhånd.  

Kanopadling
Å padle på Reisaelva med bratte dalsider 
på 100 meter på begge sider er en flott 
opplevelse. Turen mellom Nedrefoss og 
Saraelv er ved normal vannstand vanligvis 
enkel å padle siden det er mange lange 
stiller og få vanskelige stryk.

Fiske
I Reisaelva kan du fiske laks opp til 
Imofossen. Hvert år tas det storlaks på 
over 20 kilo. Det er også populært å 
fiske i fjellvannene i området både på 
sommer- og vinterstid. 

Jakt
Det foregår både elg- og småviltjakt 
i nasjonalparken, og området ved 
Reisavann er spesielt populært til 
småviltjakt. 

Det varierende landskapet i Reisa gir mange muligheter for 
minnerike opplevelser både sommer og vinter. På sommerstid 
er dalføret lett tilgjengelig, og du kan følge stien langs elva eller 
benytte tradisjonell elvebåt eller kano på elva.

Elvebåt
Den tradisjonelle elvebåten i Reisa 
er spesialtilpasset Reisaelva. Turer 
med disse elvebåtene er et viktig 
turistprodukt i Reisa nasjonalpark. 
Elvebåt er en flott måte å oppleve 
Reisadalens unike vassdragsnatur på, og 
gir samtidig et innblikk i en viktig del av 
den lokale kulturhistorien.

Ski
På vinteren er det fint å gå på ski mellom 
hyttene i Reisadalen eller på fjellet. 
Isen på Reisaelva er ofte godt farbar i 
perioden januar til mars. Fossene i dalen 
står da som frosne søyler i fjellveggene. 

Skuterløype
Fra Sappen/Gahperus til Somájávri går 
det en rekreasjonsløype for bruk av 
snøskuter. Løypa åpnes av kommunen 
hver vinter i desember/januar og  
stenges 1. mai.



Fine forhold for skiturer vinterstid.

Fiske i Reisaelva.

Kanopadling er en spennende måte å 
oppleve nasjonalparken på.
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Hvor ligger Reisa
nasjonalpark?

Nordreisa kommune, Troms.

Hvordan kommer  
jeg meg dit?

Fly fra Tromsø til Sørkjosen lufthavn og taxi til Storslett. Med bil 
eller buss langs E6 fra Alta eller Nordkjosbotn/Tromsø, eventuelt 
E8 og Rv 91 via Lyngseidet. Fra Storslett er det 46 km med bil til 
Saraelv som er startsted for turer opp Reisadalen. 
Startsted Guolasjavri: Fra Biertavarre i Kåfjord er det 10 km til 
Ankerlia langs FV333. Deretter anleggsvei til Guolasjavri ca. 17 km. 
Startsted Ráisjávri: Fra Kautokeino med bil ca. 30 km mot 
Biedjovaggi. Deretter 4 km vandring til Reisavannhytta. Alternativet 
er å følge Nordkalottruta fra Kautokeino til Reisavnnhytta.

Nasjonalparklandsby Storslett

Besøkssenter
nasjonalpark

Halti nasjonalparksenter, Storslett  
www.reisanasjonalpark.no

 Utkikkspunkt Ovi Raishiin – Visitor point Reisadalen, Saraelv

Startsteder Ovi Raishiin – Visitor point Reisadalen
Guolasjavri – via Kåfjorddalen
Reisavann – via Kautokeino
Kilpisjärvi (Finland) – Nordkalottruta

Turistinformasjon Halti turistinformasjon 
tlf: (+47) 775 88 250 
e-post: info@reisanasjonalpark.no

Verneområder  
i nærheten

Ráisduottarháldi landskapsvernområde
Javreoaivit naturreservat
Reisautløpet naturreservat
Spåkenesøra naturreservat
Lindovara naturreservat
Pihkahistamaelva naturreservat
Gearpmesorda naturreservat
Käsivarsi villmarksområde (Finland)

Forvaltning og oppsyn Statens naturoppsyn:
Send SMS til tlf: 950 01 881

Mer informasjon www.norgesnasjonalparker.no
www.reisanasjonalpark.no

Fakta & informasjon
Reisa nasjonalpark ble opprettet i 1986, og dekker 803 km2
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Plante- og dyreliv

Plantelivet
Det er registrert 385 plantearter 
i nasjonal parken. Antallet er høyt 
både i nordnorsk sammenheng og på 
landsbasis. Mange av artene finner du på 
myra, i skogen og langs elvene, som for 
eksempel brannull, myrsildre, åkerbær, 
finnmarksjonsokblom og kveinhavre. 
Lengst sør i nasjonalparken står den 
eneste naturlige forekomsten av norsk 
gran i Troms fylke, den består av kun  
tre trær.

Dyrelivet
Området har et rikt dyreliv. Spor etter elg, 
gaupe og jerv er ikke uvanlig å finne på 
tur i nasjonalparken. Det hender også at 
brunbjørn streifer i området. I Reisaelva 
har selarten steinkobbe blitt observert.

Fisk
Reisavassdraget er et av de mest 
verdifulle vassdragene for laks, sjøørret 
og sjørøye i Troms. Abbor, sik og gjedde 
finnes også her.

Nasjonalparkens geografi og klima, i kombinasjon med store 
variasjoner i berggrunn og landskap, gir et svært rikt plante- og 
dyreliv i området.

Fuglelivet
Den varierte naturen i Reisa skaper 
muligheter for mange ulike fuglearter. 
Totalt er det registrert 122 fuglearter 
her, men det er rovfuglene som Reisa er 
kjent for. De bratte klippeveggene gir 
god tilgang på hekkemuligheter og her 
hekker blant annet kongeørn, fjellvåk og 
jaktfalk. I myrområdene ved Reisavann 
kan man finne sjeldne østlige arter som 
lappspove, sotsnipe og kvartbekkasin. 

Reindrift
Store deler av nasjonalparken blir 
benyttet til reindrift, og over 20 000 
tamrein bruker områdene. Reinen 
reagerer på ferdsel og skyr gjerne 
områder med mye folk og/eller hunder. 
Det er derfor viktig at alle besøkende i 
Reisa nasjonalpark tar hensyn til reinen, 
spesielt i kalvingstiden (mai–juni) og 
brunstperioden (oktober-november).



Åkerbær er en av mange arter du 
finner i nasjonalparken.

Reinsdyr i samlet flokk.

Jaktfalken er vår største falk. Den er en 
av mange rovfugler som hekker i Reisa.
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Landskap
Landskapet i nasjonalparken er svært 
variert, fra en trang elvedal i nordvest, 
til store myr- og fjellområder i sør mot 
vidda. Isbreens skuring og smeltevannets 
arbeid gjennom og etter siste istid, 
har gjort Reisadalen til et av de mest 
spektakulære dalførene vi har i Norge. 

Fra vidda ved Kautokeino i Finnmark, 
med sine vidstrakte fjellheier og myrer, 
går Reisaelva via trange gjel ved Imo ned 
i dalen, der dalbunnen flater ut og elva 
roer seg. På riksgrensen mot Finland 
ligger fjellmassivet Ráisduottarháldi. I 
landskapsvernområdet med samme navn 
er det store kvartærgeologiske verdier, 

noe som er bakgrunnen for at området 
er vernet. Reisadalen er i det hele tatt 
full av spor etter issmelting fra siste istid.

I Reisa nasjonalpark finnes bergarter 
som er 2,6 milliarder år gamle, og 
man kan lese av den geologiske 
historien i bergveggene oppover 
dalen. Ved Nedrefoss kan du se disse 
urtidsbergartene stikke frem, i tillegg 
til lange rullesteinsåser som isbreen 
har lagt igjen etter siste istid. Et av 
de flotteste synene i nasjonalparken 
er Mollisfossen, som har det høyeste 
vannfallet i Nord-Norge. 

Reisadalen sett fra Luvddiidvuopmi.
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Velkommen på tur i nasjonalparken! Her er det rom for mange 
om vi tar hensyn til folk og dyr rundt oss. Nasjonalparkene er det 
beste av norsk natur. Vernet bidrar til å ta vare på landskapet 
og leveområdene for et mangfold av dyr og planter. Slik kan vi 
fortsette å samle gode turminner også i framtida.

Velkommen inn, 
ta vare på naturen 

Allemannsretten. Du kan gå der du 
vil, enten på beina eller på ski. Du kan 
også sykle og ri på etablerte stier. 
Husk at reinsdyrene er sårbare for 
forstyrrelser under kalvingen på våren 
og i brunstperioden på høsten. Rast der 
du vil, men husk at særlig under yngle- 
og hekketiden (mars-juni) er enkelte 
arter spesielt sårbare. Ved forstyrrelser 
kan fugler sky reiret og forlate ungene 
sine. Du kan slå opp teltet der du vil så 
lenge det er over 150 meter fra bebodd 
hus eller hytte.

I Reisa finner man spor etter 
menneskers bruk over tusenvis av år. 
La derfor kulturminner som tjæremiler, 
fangstgroper og bergkunst stå i fred. 
Lær mer om kulturminnene langs den 
historiske vandreruta som går  
gjennom dalen.

Søppel. Husk å rydde opp etter deg og 
ta med deg søppel hjem.

Bål kan du tenne hele året, også mellom 
15. april og 15. september, på steder der 
det åpenbart ikke kan føre til brann. 
Bruk etablerte bålplasser eller tenn bål 

der det ikke setter varige spor. Benytt 
nedfalt kvist eller ved som er lagt frem. 
Det er ikke tillatt å hugge trær.

Jakt og fiske. I nasjonalparken 
kan du jakte og fiske som i sjø- og 
utmarksområder ellers etter gjeldende 
lovgivning. Det er ikke lov å bruke 
levende fisk som agn.

Plukk gjerne bær og sopp til eget bruk. 
Siden det finnes flere sjeldne plantearter 
her, og noen av disse er vanskelig å 
kjenne igjen, er det viktig at du ikke 
plukker annet enn nettopp bær og sopp.

Framkomstmiddel med motor 
er i utgangspunktet forbudt i 
nasjonalparken. El-sykkel sidestilles med 
motorkjøretøy i verneområder og må ha 
særskilt tillatelse for å kunne brukes. 
Tradisjonell elvebåt med påhengsmotor 
er tillatt å bruke også i nasjonalparken.

Ta gjerne med hund, men i perioden 
1. april til 20. august gjelder båndtvang.

God planlegging gir gode 
turopplevelser!
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Kartinformasjon  
 Reisa nasjonalpark

Halti-bygget på Storslett har besøkssenter for Reisa nasjonalpark. 
Her kan du få informasjon om nasjonalparken, i tillegg til blant 
annet turistinformasjon, bibliotek, kulturhus og museumsbutikk. 
Her finnes også Nord-Troms museum sin utstilling «Møter» om folk, 
natur og kultur i Nord-Troms.

Storslett ligger rett ved E6 og er sammen med Sørkjosen 
regionsenter i Nord-Troms. Tilbudene for handel og servering 
er stort til å være et sted med 3000 innbyggere. Storslett er 
utgangspunkt for fine vandrerurer eller skiturer i fjellene og 
skogsområdene nært sentrum. Storsteet – Stuora ánat (1024) og 
Jyppyrä (876) er to av de mest markante fjellene. Reisaelva har sitt 
utløp ved Storslett.

47 km fra Storslett finner du Ovi Raishiin. Dette er et kvensk navn 
og betyr «porten til Reisadalen». Anlegget er åpent for bruk hele 
året, og har fasiliteter som informasjon, fjellbibliotek, rasteplasser 
og toalett. For de som har DNT-nøkkel er det også mulig å 
overnatte på Nordkalottstua i sommersesongen. Herfra kan du 
starte turen din inn i Reisa nasjonalpark.

Dette er et kart utviklet for merkevaren 
Norges nasjonalparker. Alle norske 
verneområder, uavhengig av verne-
kategori, er en del av denne merkevaren. 
Disse kartene er utviklet ut fra kunnskap 
om hvordan verneområdet blir brukt og 

hvilke områder som er sårbare for besøk 
- grunnlaget for besøksforvaltningen. 
Dette kartet er ikke et turkart, men gir 
deg en oversikt over tilbudene i det 
aktuelle verneområdet og området rundt.

Velkommen inn i naturen

Besøkssenter nasjonalpark
Storslett

Nasjonalparklandsby
Storslett

Utkikkspunkt
Ovi Raishiin

Parkering

Turisthytte ubetjent

Fotopunkt

Åpen bu

Sommerstier

Scooterløyper

Informasjon

Utkikkspunkt


