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Velkommen inn

Welcome



Imofossen 
Photo: Rune Benonisen

Nasjonalparkene er noen av de  
viktigste naturområdene vi har! De  
representerer den varierte naturen i 
Norge som består av fjell, skog, kyst 
og havområder. De store verne- 
områdene sikrer at vi tar vare på sår-
bare planter, dyr og naturtyper, og at 
vi bevarer natur som har stor nasjonal 
eller internasjonal verdi. Nasjonal- 
parkene er populære turmål og  
utgjør en viktig del av naturarven og den  
nasjonale identiteten vår.

The national parks are some of the most 
important nature areas we have! They 
represent the varied nature in Norway 
that consists of mountains, forests, 
coasts, and sea. The large, protected  
areas ensure that we take care 
of vulnerable plants, animals, and 
habitats, and preserve nature that 
has great national or international 
value. The national parks are pop-
ular places to visit and form an  
important part of our natural heritage 
and national identity.

Norges  
nasjonalparker 

Norwegian  
National Parks

Reisa National Park
Photo: Halti nps / Nina Storm

www.norgesnasjonalparker.no

www.norgesnasjonalparker.no

Reisa nasjonalpark
Reisa nasjonalpark omfatter fjell- og viddeområder med både åpne og bratte dal-
sider, juv, bekkedaler, våtmarker og høyfjellsområder. Nasjonalparken byr på stor-
slåtte naturopplevelser både sommer og vinter, med gode forhold for jakt og fiske.

Hoveddalføret er selve Reisadalen. Isbreens og smeltevannets arbeid før og etter 
siste istid har gjort Reisadalen til et av de mest særegne dalførene vi har i Norge. 
Reisaelva, som er en god lakseelv, renner gjennom dalen fra de indre områdene og 
helt ut til kysten. Reisadalen preges av flere sideelver som renner ned i hovedelva 
i form av små og store fossefall som pryder dalsidene. Mollisfossen med sitt totale 
fall på 269 meter er et flott skue, og Nord-Norges høyeste foss. 

Nasjonalparken har et mangfold av naturtyper, planter, dyr og fugler. Området er 
rikt på kulturminner, både samiske, kvenske og norske. Det finnes spor av bruk 
som går ca. 3800 år tilbake i tid, trolig knyttet til villreinjakt. I dag er det samisk 
reindrift i området, med i overkant av 20 000 reinsdyr som trekker gjennom om-
rådene hver vår og høst.

Reisa National Park
Reisa National Park consists of mountain plateaus, open and steep valleys, gorges, 
mires, wetlands, and high mountain areas. The national park offers beautiful  
nature experiences both summer and winter, with good conditions for hunting 
and fishing.

The main valley is Reisadalen. The work of the glacier and meltwater before and 
after the last ice age has made Reisadalen one of the most distinctive valleys we 
have in Norway. The river Reisaelva, which is a great salmon river, flows through 
the valley from the inland areas and all the way to the coast. Reisadalen is charac-
terized by several tributaries that flow into the main river in the form of small and 
large waterfalls that adorn the valley sides. Mollisfossen with its total waterfall of 
269 meters is a wonderful sight and is the tallest waterfall in Northern Norway.

The National Park has a rich diversity of nature, plants, animals, and birds. The 
area is rich in cultural heritage, both Sami, Kven and Norwegian. There are traces 
of use that go back approx. 3800 years, probably related to wild reindeer hunt-
ing. There is Sami reindeer husbandry in the area today, with just over 20,000 
reindeer migrating through the areas every spring and autumn.
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Hytter Norge | Cabins Norway:
        www.reisanasjonalpark.no

Hytter Finland | Cabins Finland:
         www.nationalparks.fi

Hytter | Cabins
Langs nordkalottruta er det flere hytter og 
gammer som kan brukes av besøkende. 
Noen hytter er til leie, mens andre er 
åpne for fri bruk.

Along the Nordkalott Trail there are 
many cabins and huts that can be used 
by visitors. Some are possible to rent, 
while others are open and free to use. 

Åpen hytte | Open cabin

Åpen gamme | Open turf hut

Låst utleiehytte |
Locked rental cabin

Betjent turisthytte |
Serviced cabin

Somashytta

Ovi Raishiin

 
Sieimmastua og  
Sieimmahytta

Vuomatakkahytta

Nedrefosshytta

Imogammen

Luvddiidgammen

Ráisjávri Nilut

Reisavannhytta

31 km

9,5 km

10,5 km

5 km

4 km

3,5 km

17 km

6 km

Sieimmastua
Photo: Magnus Barmoen

Ovi Raishiin – Døra inn til Reisadalen

Ovi Raishiin er et informasjons- og et utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark. Her 
er det plakatutstillinger, kart, utsiktspunkt, informasjon, bord, benker, bålplass,  
toalett, parkeringsplass og enkel tilgang til turer i nærområdet. Området er til-
gjengelig for besøkende hele året og betjent på faste dager om sommeren.  
Anlegget ligger like ved Øvre Kirkestilla i Reisadalen, 48 km fra Storslett. 

Ovi Raishiin – The door into Reisadalen valley

Ovi Raishiin is an information- and viewpoint for Reisa National Park. Here you 
can find posters, maps, viewpoint, information, tables, benches, campfire sites, 
toilets, parking spaces and easy access to hikes in the local area. The area is 
available for the public all year round and has a host on fixed days in the summer. 
The facility is located close to Øvre Kirkestilla in Reisadalen, 48 km from Storslett.

Kvensk kulturformidling
Teaching about Kven culture

Photo: Kim D. Hansen

Utstilling på Ovi Raishiin
Exhibition at Ovi Raishiin
Photo: Halti nps / Nina Storm

Arrangement på Ovi Raishiin
Event at Ovi Raishiin
Photo: Halti nps



Hvordan komme seg til Reisa nasjonalpark
Det er flere innfallsporter til Reisa nasjonalpark. Hvilken som er best avhenger 
av hvor du reiser fra, hvilke opplevelser du er ute etter og hvor lang tid du har til 
rådighet. Her ser du de mest brukte:

Ankomst fra Storslett E6 – Startsted Saraelv – Øvre Kirkestilla – Ovi Raishiin 

Ta av fra E6 på Storslett og følg Fv. 865 oppover Reisadalen 44 km til Bilto. Følg 
grusveien herfra videre 3.5 km til Saraelv. Fra Saraelv er det 0.8 km etter sommer-
åpen skogsvei til Øvre Kirkestilla og 0.9 km til Ovi Raishiin. 

Øvre Kirkestilla har parkeringsplasser, bord, benker, bålplass, toalett og snuplass 
for busser. Her er oppmøteplass for de fleste elvebåtturene på Reisaelva, og start-
punkt for Historisk vandrerute i Reisadalen. Det går sti 150 m opp til Ovi Raishiin 
herfra.

Bommen på skogsveien like forbi Ovi Raishiin er stengt for bil fra våren og fram 
til begynnelsen av august. Etter dette er det fri ferdsel, men vær oppmerksom på 
lav standard på veien.

Ankomst fra Birtavarre E6 og Kåfjorddalen – Startsted Guolasjávri 

Utgangspunkt for turer i fjellområdene vest for Reisadalen til Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde, fjellet Halti og videre inn i Reisa nasjonalpark. Veien er kun 
åpen på sommeren og har lav standard.

Ankomst fra Kautokeino E45 – Cuonovuohppi Fv. 7982 – Startsted Ráisjávri/ 
Biedjovággi  
Ráisjávri er et godt utgangspunkt for å utforske Reisa nasjonalpark. Vinterstid 
brøytes det kun til Cuonovuohppi, 14 km fra Kautokeino. Sommeråpen vei (lav 
standard) går i retning Biedjovággi ca. 30 km.

Ankomst fra Kilpisjärvi i Finland – Startsted Kilpisjärvi Visitor Centre 

Godt utgangspunkt for å koble seg på den nordligste delen av Nordkalottruta, 
besøke fjellet Halti, fjellet Saana og Treriksrøysa. Den vanligste vandringsruta 
går etter merket sommer- og vinterløype via Saarijärvi til Somájávri og inn i  
Ráisduottarháldi landskapsvernområde og Reisa nasjonalpark.
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How to get to the National Park?
There are multiple entrance points to Reisa National Park. The best one depends 
on where you are travelling from, what experiences you are looking for and how 
much time you have available. Here are some of the most used:

Arriving from Storslett E6 – Starting point Saraelv – Øvre Kirkestilla – Ovi Raishiin 

Take off from E6 at Storslett and follow Fv. 865 up Reisadalen 44 km to Bilto.  
Follow the gravel road from here 3.5 km to Saraelv. From Saraelv follow the  
summer road 0.8 km to Øvre Kirkestilla and 0.9 km to Ovi Raishiin.

Øvre Kirkestilla has parking spots, tables, benches, campfire sites, toilets and 
a turning spot for buses. This is the meeting point for most river boat trips on  
Reisaelva river, and the starting point for the Cultural Heritage Trail in Reisadalen. 
There is a 150 m long gravel path from here up to Ovi Raishiin.

The gate crossing the forest road just past Ovi Raishiin is closed for cars from 
spring to the 5th of August. Outside these dates the road is free to use but be 
aware of the road’s low standard. 

Arriving from Birtavarre E6 and Kåfjorddalen – Starting point Guolasjávri 

Starting point for hikes in the mountain areas west of Reisadalen to Ráisduottar-
háldi landscape conservation area, the mountain Halti and further into Reisa  
National Park. The road is only open in summer and has low standard.

Arriving from Kautokeino E45 – Cuonovuohppi Fv. 7982 – Starting point Ráisjávri 
/ Biedjovággi 

Ráisjávri is a good starting point for exploring Reisa National Park. In winter, snow 
is only shovelled to Cuonovuohppi, 14 km from Kautokeino. Summer open road 
(low standard) continues in the direction of Biedjovággi approx. 30 km.

Arriving from Kilpisjärvi in   Finland – Starting point Kilpisjärvi Visitor Center 

Good starting point for connecting to the northernmost part of the Nordkalott 
Trail, visiting the mountain Halti, the mountain Saana and the Three Country 
Cairn. The most common hiking route follows the marked summer and winter trail 
via Saarijärvi to Somájávri and into Ráisduottarháldi landscape conservation area 
and Reisa National Park.

Photo: Nina Storm

Photo: Kim Daniel Hansen

Det er flere aktører i Reisa som tilbyr 
elvebåtturer og transport på Reisaelva.

There are multiple operators that  
offer river boat trips or transport on  
Reisaelva river.

Det er gode forhold for kanopadling på 
Reisaelva. Ta med din egen kano eller 
lei kano hos en lokal operatør. 

The river Reisaelva have good condi-
tions for canoeing. Bring your own  
canoe or rent one from one of the local 
operators.



Transport muligheter
Det er ingen offentlig transport til de øvre delene av Reisadalen. Den enkleste 
måten å oppleve Reisadalen på, er med egen bil eller leiebil. Det er også mulig å 
sykle oppover eller ta Taxi fra Storslett. 

Fra Storslett går det buss helt til Kautokeino via Alta. Fra Kautokeino kan du om 
sommeren ta Taxi videre til Guorbavuopmi / Leamšejávrrit og gå herfra ca. 4 km 
til Ráisjávri. Om vinteren går Taxien kun til Cuonovuohppi som ligger i enden av 
vinterbrøytet vei (Fv. 7982).

Du kan bestille elvebåttransport i Reisadalen fra Øvre Kirkestilla og opp i Reisa 
nasjonalpark, og bestille henting etter avtale. Fra Saraelv er det mulig å bestille 
Taxi tilbake til Storslett. 

Transport options
There is no public transport to the upper parts of Reisadalen valley. The  
easiest way to experience Reisadalen is with a personal car or a rental car. It is also  
possible to bike or take a taxi from Storslett.

From Storslett the buss runs all the way to Kautokeino via Alta. From Kautokeino 
in summer it is possible to take a taxi onwards to Guorbavuopmi / Leamšejávrrit 
and walk from here approx. 4 km to Ráisjávri. In winter, the taxis only run to 
Cuonovuohppi which is located at the end of the snow shovelled road (Fv. 7982).

You can book transport with riverboats in Reisadalen valley from Øvre Kirkestilla 
into Reisa National Park and get picked up by appointment. From Saraelv it is 
possible to book taxi back to Storslett. 

Nyttig informasjon og nettsteder | Useful information and websites:

Halti nasjonalparksenter
På Halti får du informasjon, formidling og opplevelser om natur, kultur, friluftsliv, 
Reisa nasjonalpark og andre verneområder i regionen. Her finner du utstillinger, 
filmer, brosjyrer, kart og annet infomateriell som bidrar til en god besøksopplevelse 
i området. Halti nasjonalparksenter AS ble autorisert som besøkssenter for Reisa 
nasjonalpark i 2004, og ble i 2011 godkjent som et Forvaltningsknutepunkt. På 
Halti finner du også bibliotek, kultursal, museum, kvenkultursenter og nærings-
hage. Senteret ligger rett ved E6 på Storslett ved siden av Reisaelva.

Velkommen på besøk!

Halti National Park Center
At Halti you get information, learning and experiences about nature, culture, out-
door activities, Reisa National Park, and other protected areas in the region. Here 
you will find exhibitions, films, brochures, maps, and other information material 
that contribute to a great visitor experience in the area. Halti National Park Center 
AS was authorized as a visitor center for Reisa National Park in 2004 and approved 
as a nature management connection point in 2011. At Halti you will also find a  
public library, cultural hall, museum, Kven cultural center and small business  
centre. The center is located right by E6 in Storslett, next to Reisaelva.

Welcome!
www.tromskortet.no
www.visit-lyngenfjord.co

Nordreisa Taxi: +47 77 76 53 51 
Kautokeino Taxi: +47 90 15 16 71

www.reisanasjonalpark.no 
www.halti.no 

Halti nasjonalparksenter
Halti National Park Center

Photo: Ørjan bertelsen

+47 775 88 250

info@reisanasjonalpark.no



Ovi Raishiin           Sieimma Mollis 
Lengde: ca. 17 km etter merket sti

Denne turen går via Sieimma ved nasjonalparkgrensen, og videre opp langs  
Reisaelva til den flotte Mollisfossen (269 m). Ved Sieimma finner du de  
mystiske bergmaleriene, bålplasser, tilrettelagte rasteplasser og hytter. Stien 
er tydelig merket, har lite stigning og er enkel å følge.

Fra Ovi Raishiin følger du grusveien ca. 4 km til Furuholmen. Herfra går turen 
videre 5 km enten nede ved elva eller gjennom skogen på moreneryggen (følg 
skilting). Ved Sieimma kan du se bergmaleriene ved å låne Statskog sin robåt og 
krysse Reisaelva, som også gir tilgang til den åpne hytta på østsiden. Vær varsom 
hvis det er mye vann i elva. 

Fra Sieimma er det ca. 2 km til Dissaltakkafossen, som kan være krevende å krysse 
på våren når det er mye smeltevann i elva. Herfra er det ca. 6 km videre til Mollis- 
fossen. Vær oppmerksom på at Mollisfossen ligger på østsiden av Reisaelva, mot-
satt side av turstien som går på vestsiden. Det er ikke bru eller båt her for å krysse 
elva. Mollisfossen er likevel et flott syn også fra denne siden og fotomulighetene 
er gode.

Length: approx. 17 km along marked trail.

This hike goes via Sieimma by the national park border, and further up along 
Reisaelva river to beautiful Mollisfossen (269 m). At Sieimma you will find the 
mysterious rock paintings, campfire sites, picnic areas and cabins. The trail is 
clearly marked, has little incline and is easy to follow.

From Ovi Raishiin you follow the gravel road for approx. 4 km to Furuholmen. 
From here, the trail continues 5 km either down by the river or through the forest 
on the moraine ridge (follow the signs). At Sieimma you can see the rock pain-
tings by borrowing Statskog’s rowing boat and crossing the river Reisaelva, which 
also gives access to the open cabin on the east side. Be careful if there is a lot of 
water in the river.

From Sieimma, Dissaltakka waterfall is located approx. 2 km away and the trail 
can be demanding to cross in spring when there is a lot of meltwater in the river. 
From here the waterfall Mollisfossen is approx. 6 km away. Be aware that Mollis- 
fossen is located on the east side of Reisaelva, opposite side of the hiking trail that 
runs on the west side. There is no bridge or boat here to cross the river. Mollis- 
fossen is still a great sight from this side and the photo opportunities are good.
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Mollis           Nedrefoss     Luvddiidjohka 
Lengde: ca. 14 km etter merket sti.

Fra Mollis går turen videre sørøstover, i et landskap med bratte dalsider, rik 
bjørke- og furuskog som stiger oppover mot vidda. Det er lite stigning fram 
til Nedrefoss, før det går oppover ved Imo. Underveis krysser du bekkene  
Avvejohka og Imojohka. 

Fra Mollis følger du stien ca. 3 km til Vuomatakkahytta som er en liten åpen hytte 
det er mulig å overnatte i. Herfra er det ca. 5 km videre sørøstover til Nedrefoss-
hytta.

For å gå videre til Luvddiidjohka krysser du hengebrua over Reisaelva ved  
Nedrefoss og følger stien langs østsiden av elva til Øvrefoss. Følg stien merket 
Nordkalottruta til du kommer til et stikryss oppe i lia som viser retningen til  
Imofossen og Imogammen. Videre herfra er det ca. 3 km igjen til Luvddiidjohka der 
du finner en liten åpen gamme 0.5 km øst for stien, der det er mulig å overnatte. 

Length: approx. 14 km along marked trail.

From Mollis, the hike continues southeast, in a landscape with steep valley sides, 
rich birch and pine forest that ascend towards the mountain plateau. There is  
little incline to Nedrefoss, before going uphill by Imo. Along the way you cross the 
streams Avvejohka and Imojohka.

From Mollis the hike continues for approx. 3 km to Vuomatakkahytta, which is 
a small open cabin where you can stay overnight. From here Nedrefosshytta is  
approx. 5 km further southeast.

To continue onwards to Luvddiidjohka, cross the suspension bridge over Reisa-
elva at Nedrefoss and follow the trail along the east side of the river to Øvrefoss. 
Follow the trail marked Nordkalott Trail up the hill until you come to a crossroad 
that show the direction to Imofossen and Imogammen. From here Luvddiidjohka 
is approx. 3 km away. There you will find a small open turf hut 0.5 km east of the 
trail, where it is possible to spend the night.
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Natur og kultur
Folk av norsk, kvensk og samisk avstamming har brukt naturen i Reisa i lang tid. 
Dette har etterlatt seg synlige og usynlige spor i landskapet i form av stedsnavn, 
kulturminner og historier.

I dalen finnes rester etter flere tjæremiler. Ved Sieimma kan man se bergmalerier 
som trolig er 3800 år gamle. Lengre oppe i dalen kan du finne spor etter jakt på 
villrein, samiske árran (bålplasser), fangstgroper og skyteskjul. Det er gjort funn 
av jaktredskaper som kan dateres til tidlig metalltid (1800 f.Kr.).

Trolig var det finske innvandrere som brakte med seg den lange og smale elve-
båten til Reisa. Båten ble opprinnelig bygd som stakebåt, men er nå motordrevet. 
Historisk har Reisaelva vært en viktig ferdselsåre for folk på vandring mellom 
innland og kyst, eller på vandring til jaktområder og fiskeområder oppe i dalen. 
Også i dag ferdes mange på elva med båt og kano.

Kulturminnene har fått stå i fred i flere tusen år, og det er alles ansvar å bidra til 
at de bevares, slik at de kan fortelle sin historie også til fremtidige generasjoner. 

Nature and culture
People of Norwegian, Kven and Sami descent have utilized the nature in Reisa for 
a long time. This has left visible and invisible traces in the landscape in the form 
of names of places, cultural heritage, and stories.

In the valley there are many remains of tar miles. At Sieimma you can see rock 
paintings that are probably 3800 years old. Further up in the valley you can find 
traces from hunting of wild reindeer, Sami árran (campfire sites), hunting pits and 
shooting hides. Hunting tools have been found that can be dated to the early 
metal age (1800 BC).

It was probably Finnish immigrants who brought the long and narrow river boat to 
Reisa. The boat was originally built as a punting boat but is now motorized. His-
torically, the river Reisaelva has been important for transport, for people traveling 
between inland and coast, or when moving to hunting areas and fishing areas 
up in the valley. Even today, many people travel on the river by boat and canoe.

The cultural heritage sites have been left alone for several thousand years, and it 
is everyone’s responsibility to help preserve them, so they can tell their story to 
future generations as well.

Historisk vandrerute i Reisadalen
Et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren gjør gamle 
ferdselsveier i Norge bedre kjent og mer brukt. Disse utvalgte rutene gir deg flotte 
friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Vår rute følger Nordkalottruta fra Saraelv / Øvre Kirkestilla, 
via Nedrefoss og Imo, til Ráisjávri. Underveis kan du oppleve 
og lære mer om historien og kulturen som har preget Reisa- 
dalen gjennom tiden. Vandreruta er merket med skilt og info-
bokser. 

Cultural Heritage Trail - Reisadalen valley
A collaboration between the Norwegian Trekking Association and the National 
Heritage Board makes old travel roads in Norway better known and more used. 
These selected routes give you great outdoor experiences in combination with 
unique cultural heritage.

This route follows the Nordkalott Trail from Saraelv / Øvre Kirkestilla, via  
Nedrefoss and Imo, to Ráisjávri. Along the way, you can experience and learn 
more about the history and culture that has influenced Reisadalen through time. 
The hiking route is marked with signs and info boxes.

Kulturminne infoboks
Cultural Heritage info box  

Photo: Marianne Bilden

Kulturminne infoboks
Cultural Heritage info box  

Photo: Marianne Bilden

Bergmalerier ved Sieimma
Rock paintings at Sieimma 
Photo: Rune Benonisen

Bergmalerier ved Sieimma
Rock paintings at Sieimma 
Photo: Rune Benonisen



Mollisfossen
Photo: Marianne Bilden

Luvddiidjohka           Ráisjávri      
Lengde: ca. 23 km etter merket sti.

Turen går gjennom et variert fjell- og viddelandskap med en mosaikk av myrer, 
innsjøer, lave fjell og lav bjørkeskog til du når vannet Ráisjávri. 

Ved Luvddiid kan du se historiske spor etter samiske boplasser. Terrenget er lett-
gått, men i noen områder kan det være fuktig myr. Ved Boazoroaivi finner du 
historiske spor etter jakt og fangst av villrein. Underveis er det nødvendig å vade 
over elvene Njárgajohka og Čiekŋaljohka. Husk å ta hensyn til rein hvis du møter 
de. Det er flere hytter ved Ráisjávri som kan leies. 

Length: approx. 23 km along marked trail.

The hike goes through a varied mountain plateau landscape with a mosaic of 
marshes, lakes, low mountains, and low birch forest until you reach lake Ráisjávri. 

At Luvddiid you can see historical traces of Sami settlements. The terrain is easy 
to hike, but some areas can have wet mires. At Boazoroaivi you will find historical 
traces after hunting and trapping of wild reindeer. Along the way it is necessary 
to wade across the rivers Njárgajohka and Čiekŋaljohka. Remember to show con-
sideration to reindeer if you encounter them. There are several cabins at Ráisjávri 
that can be rented.

Informasjonspunkt / Information point

Parkering / Parking

Kulturminne / Cultural heritage

Tursti / Hiking trail

Vadested / River crossing

Låst utleiehytte / Locked rental cabin

Gamme / Turf hut

Betjent hytte / Serviced cabin

Kartinformasjon

Levert av thematicmapping.org – Kartdata: ©Kartverket



Utkikkspunkt / View Point

Parkering / Parking

Annen tursti / Other Trail

Annen vei / Other Road

Nordkalottruta / The Nordkalott Trail

Åpen hytte / Open Cabin

Gamme / Turf hut

Låst utleiehytte / Locked rental Cabin

Gapahuk / Lean-to-shelter

Bålplass / Fireplace

Kulturminne / Cultural heritage

Informasjonspunkt / Information point

Fotopunkt / Photo Point

Merket tursti / Hiking Trail, marked

Hovedvei / Main Road

Reisa nasjonalpark | Reisa National Park

Kartdata: ©Kartverket, ©Miljødirektoratet
Kartografi: ©Fylkesmannen i Troms og Finnmark



Vandring langs Nordkalottruta
Nordkalottruta er en 800 km lang vandrerute som ble etablert i 1993, og går fra 
Kautokeino til Kvikkjokk i Sverige eller Sulitjelma i Norge. Den nordligste delen av 
Nordkalottruta strekker seg fra de store viddene ved Kautokeino, gjennom frodige 
Reisadalen, til karrig og barsk høyfjellsnatur ved Finlands høyeste fjell Halti.

Nordkalottruta krysser grensen mellom Norge, Sverige og Finland flere ganger 
og du finner flere nasjonalparker underveis. Landskapet her har vært i bruk til 
livberging og rekreasjon siden steinalderen, og det er i dag aktiv reindrift over 
store deler av området.

Sommeren er høysesong for vandring langs Nordkalottruta, turen krever gode 
forberedelser og erfaring. Fasiliteter og merking langs ruta er av varierende  
kvalitet og man må kunne orientere seg selv underveis. Det er flere hytter langs 
ruta til leie eller åpne for fri bruk. 

Hiking along the Nordkalott Trail
The Nordkalott Trail is an 800 km long hiking trail that was established in 1993 
and runs from Kautokeino to Kvikkjokk in Sweden or Sulitjelma in Norway. The 
northernmost part of the Nordkalott Trail stretches from the great mountain  
plateaus in Kautokeino, through the lush valley in Reisa, to the barren and harsh 
mountain landscape around Finland’s highest mountain Halti.

The Nordkalott Trail crosses the border between Norway, Sweden, and Finland 
several times and you pass several national parks along the way. The landscape 
has been used for life support and recreation since the Stone Age, and today 
reindeer husbandry takes place in most of the area.

The summer is peak season for hiking 
along the Nordkalott Trail, but the hike  
requires good preparation and experience.  
Facilities and trail markings along the way 
are of varying quality and you must be able 
to orientate yourself along the way. There 
are several cabins along the trail that may 
be rented or are open for everyone to use. Utsikt mot Reisadalen

View into Reisadalen valley
Photo: Nina Storm

Vading over Njárgajohka
River crossing over Njárgajohka

Photo: Halti nps / Nina Storm
Sarafossen

Photo: Halti nps



Ovi Raishiin            Sarafossen            Somájávri
Lengde: ca. 31 km etter merket sti.

Denne turen tar deg gjennom et flott fjellterreng, forbi Sarafossen og videre 
inn i Ráisduottarháldi landskapsvernområde ved grensen til Finland. Stien er 
merket som en del av Nordkalottruta. 

Følg grusveien fra Ovi Raishiin 2 km nedover dalen til en skiltet parkering og ta 
vestover opp mot Sarafossen og Somájávri etter stien som er litt bratt i starten. 
Etter ca. 1 km kommer du til Sarafossen, som er en av de høyeste fossene i Nord-
reisa, og et mektig skue. Herfra fortsetter stien videre vest for fjellet Skáide- 
cohkka (956 moh.) og sørover forbi flere vann og inn i Ráisduottarháldi land-
skapsvernområde. Det er hytte både på Ovi Raishiin og ved Somájávri, men ingen 
andre hytter underveis.

Length: approx. 31 km along marked trail.

This hike takes you through beautiful mountain terrain, past Sarafossen waterfall 
and further into Ráisduottarháldi landscape conservation area on the border to 
Finland. The trail is marked as part of the Nordkalott Trail.

Follow the gravel road from Ovi Raishiin 2 km down the valley to a signposted car 
park, head west up towards Sarafossen and Somájávri, following the trail that can 
be a bit steep in the beginning. After approx. 1 km you reach Sarafossen, which 
is one of the highest waterfalls in Nordreisa, and a mighty sight. From here, the 
trail continues west of the mountain Skáidecohkka (956 masl) and south past 
several lakes and into Ráisduottarháldi landscape conservation area. There are 
cabins both at Ovi Raishiin and by Somájávri, but there are no other cabins along 
the way.

Bål kos
Campfire

Photo: Halti nps

Sti til Sarafossen
Sarafossen trail
Photo: Nina Storm
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På toppen av Ráisduottarháldi
On the top of Ráisduottarháldi

Photo: Rune Benonisen

Landskapsvernområdet ligger i et høy-
fjellsområde langs grensen til Finland. 
Her er det en rik fjellflora med mange 
sjeldne planter. Landskapet har tydelige 
spor etter forrige istid, og bevaring av 
disse kvartærgeologiske sporene er ett 
av formålene med vernet. Fjellet Ráis-
duottarháldi (1361 moh.) byr på god ut-
sikt over et landskap som både historisk, 
og i dag, preges av samisk reindrift. Fra 
toppen ser du Finlands høyeste fjell Halti 
(1326 moh.) som ligger knappe 2 km 
unna, og grensevardene som markerer 
riksgrensen mellom Norge og Finland.

Ráisduottarháldi landscape protected 
area is located in the mountain areas 
along the Finish border. A rich mountain 
flora which includes many rare plants 
can be found here. The landscape has 
clear traces of the last Ice Age, and the 
conservation of these geological fea-
tures from the Quaternary Period are 
one of the reasons behind the protec-
tion. Ráisduottarháldi mountain (1361 
masl) offer great views over a land-
scape that is both historically and cur-
rently influenced by Sámi reindeer hus-
bandry. From the summit, you can see 
Finland’s highest mountain called Halti 
(1326 masl), which is just 2 km away and 
the cairns that mark the national border 
between Norway and Finland.

Ráisduottarháldi  
landskapsvernområde

Ráisduottarháldi  
landscape protected area

Ráisduottarháldi
Photo: Rune Benonisen

Reisa nasjonalparkstyre
Reisa nasjonalparkstyre har ansvar for forvaltningen av Reisa nasjonalpark, og Ráis-
duottarháldi landskapsvernområde. I samarbeid med forvalterne sørger styret for 
at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

National Park Board
The National Park Board is responsible for the management of Reisa National 
Park, and Ráisduottarháldi landscape protected area. In collaboration with the 
nature managers, the board ensures that the protected areas are managed  
according to national goals and international obligations.

Statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) driver med oppsyn, kontroll, informasjon og veiledning, 
i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. SNO har oppsyn 
med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel. I Reisa nasjonalpark 
utføres oppsynet av Statskog - Fjelltjenesten på oppdrag fra SNO.

Kontakt Statens naturoppsyn SNO på SMS: + 47 950 01 881

Norwegian Nature Inspectorate
The Norwegian Nature Inspectorate (SNO) conduct supervision, monitoring,  
control, give information, and guidance, in addition to registration, documentation, 
care and facilitation. SNO supervises protected areas, cultural monuments, hunt-
ing, fishing, and motor traffic. In Reisa National Park the supervision is carried out 
by state owned Statskog - Fjelltjenesten on behalf of SNO.

Contact the Norwegian Nature Inspectorate: Send SMS: + 47 950 01 881

www.nasjonalparkstyre.no/reisa



Reindrift i Reisa
Reisadalen og fjellområdene rundt har i flere tusen år vært preget av reinsdyrene 
og menneskets forhold til dem. I dag er det to reinbeitedistrikt som har vår- og 
sommerbeiter i Reisadalen, og seks reinbeitedistrikt flytter flokkene sine gjen-
nom området om våren og høsten. Reinen er sårbar for forstyrrelser fra ferdsel 
og annen aktivitet, og trenger ro for å trives. Det er viktig å ta hensyn spesielt i 
kalvingsperioden i mai–juni og i brunstperioden september–oktober. 

•	 Hunder, droner og høye lyder kan skremme reinsdyrflokken.
•	 Ser du en flokk – sett deg ned og vent på god avstand til den har passert, 

eller gå en lang omvei om den er i ro.
•	 Hold spesielt god avstand under kalvingstiden. De fleste simler har kalvet 

innen andre uka i juni.
•	 Kalvene er aldri alene – ikke «hjelp» en ensom kalv. Simla kan lete i opptil 

en uke etter en bortkommen kalv.

Reindeer husbandry in Reisa
For thousands of years, Reisadalen valley and the surrounding mountain areas 
have been influenced by migrating reindeer and man’s relationship with them. 
Currently, there are two reindeer districts that have spring and summer pastures 
in Reisadalen valley, and six reindeer districts move their herds through the area 
during spring and autumn. The reindeers are vulnerable to disturbances from 
visitors and other activities, and they require peace and quiet to thrive. It is im-
portant to show consideration especially during the calving period in May–June 
and in the rutting season in September–October.

•	 Dogs, drones, and loud noises may scare the reindeer herd.
•	 If you see a herd – sit down and wait a good distance away until it has 

passed or take a wide detour if the herd is resting.
•	 Make sure you keep good distance during the calving period. Most females 

have given birth by the second week of June.
•	 The calves are never left alone – do not try to ‘help’ a lonely calf. Female 

reindeer are known to spend up to a week searching for a stray calf.

Reinsdyr ved Sieimma
Reindeer by Sieimma

Photo: Asgeir Blixgård

Reinraiden 1964
Reindeer Sledding 1964
Photo: Stein Kraugerud

Reinsdyr i Käsivarsi villmarksområde
Reindeer in Käsivarsi Wilderness Area

Photo: Seija Olkkonen



Ta vare på naturen – den er for alltid!
Allemannsretten i Norge gir alle adgang til norsk natur. Du kan ferdes i skog og 
mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells – uavhengig hvem som 
eier grunnen. Du kan høste fritt av naturen – saltvannsfisk, bær, sopp og blomster, 
men også opplevelser og inntrykk. Men husk også at det er plikter og ansvar 
knyttet til bruken av vår felles natur. Naturen er sårbar, og vi må alle gjøre vårt for 
å ta vare på den og vise hensyn der vi ferdes.

•	 Husk å rydde opp etter deg og ta med deg alt av søppel. 
•	 Vis hensyn ovenfor plante- og dyreliv, husdyr og tamrein som er på beite. 
•	 Vis hensyn og sjekk de spesifikke reglene for bruk av drone. Droner og 

høye lyder kan skremme dyrelivet og være sjenerende for andre turgåere. 
•	 Ta gjerne med hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august. 
•	 Respekter de spesifikke reglene i verneområdene, les informasjon og skilt 

underveis.
•	 Det er generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september, men du kan 

likevel fyre bål hvis det åpenbart ikke er noen risiko for brann. Friske trær 
er fredet så bruk kun nedfalt kvist eller ved som er lagt frem. Ta gjerne 
med egen ved hvis du kan. Husk å slukke bålet grundig.

•	 Bruk etablerte stier, rasteplasser og teltplasser der det er mulig.
•	 Vis hensyn og sett deg inn i de ulike reglene for motorisert ferdsel og for 

bruk av el-sykler. 

Det er vårt ansvar å vise hensyn og ta vare på naturen, slik at folk også i  
fremtiden kan ha glede av friluftsliv og de fantastiske opplevelsene naturen gir.

Take care of nature because nature is forever!
The common right of access in Norway gives everyone the right to roam in the 
Norwegian nature. You can travel in forests and fields, along rivers, on lakes, along 
the coast and in the mountains - regardless of who owns the land. You can harvest 
freely from nature - saltwater fish, berries, mushrooms, and flowers, but also ex-
periences and impressions. Do not forget that there are also duties and respon-
sibilities associated with the use of our shared nature. Nature is vulnerable, and 
we must all do our part to take care of it and show consideration where we travel.

•	 Remember to clean up after yourself and take all rubbish with you.
•	 Show consideration for plant and animal life, livestock and reindeer that 

are grazing. 
•	 Show consideration and check the specific rules and regulations for using 

drones. Drones and loud noises can scare wildlife and bother other hikers.
•	 Bring your dog but remember that all dogs need to be kept on a leash 

between 1st of April and 20th of August.
•	 Respect the rules and regulations in the protected areas, read up on infor-

mation and signs along the way.
•	 There is a general fire ban between 15th of April and 15th of September, 

but you can still light a fire if there is no obvious risk of fire. Fresh trees are 
protected, so only use fallen twigs or available firewood. Bring your own 
firewood if possible. Remember to extinguish the fire properly.

•	 Use established trails, picnic areas and tent sites where possible.
•	 Show consideration and familiarize yourself with the various rules for 

motorized traffic and for the use of electric bicycles. 

It is our responsibility to show consideration and take care of nature, so that 
people can enjoy outdoor life and the wonderful experiences nature provides 
also in the future.

Somájávri mot Finland
Somájávri towards Finland
Photo: Asgeir Blixgård

Nordlys
Northern lights
Photo: Ørjan Bertelsen



Sikkerhet på tur
Lengre turer i naturen krever god planlegging 
på forhånd. Du er selv ansvarlig for å vurdere 
din egen form og kapasitet for de ulike turene. 
Våre kart og tekster er kun veiledende in- 
formasjon, du må gjøre egne veivalg i terrenget. 

•	 Ofte er det dårlig eller ingen mobil-
dekning i turområdet. 

•	 Bruk kart og kompass. Ta med GPS eller 
satellittsender hvis du har. 

•	 Ta med førstehjelpsutstyr for gnagsår, 
sår, kuttskader, brudd, smertestillende 
osv.

•	 Gi beskjed til noen om hvor du plan-
legger turen.

•	 Været endrer seg raskt – vær forberedt 
på kaldt vær og snø i fjellet også om 
sommeren.

•	 Ta med ekstra mat, drikke og klær 
i tilfelle du må være lengre ute enn 
planlagt.

•	 Fornuftig utstyr å ha med kan være for 
eksempel ullundertøy, tørt skift, varm 
jakke, skalljakke, skallbukse, godt fottøy 
med ankelstøtte, vindsekk, hansker, lue, 
solkrem, solbriller, kniv og myggmiddel.

•	 Vær varsom og bruk fornuft når du er 
ute på tur. Ha respekt for naturen, års-
tiden, deg selv og turkameratene dine. 

I Norge er redningstjenester gratis. Ring 
nødnummeret 112 så vil Politiet koordinere 
redningsoperasjonen hvis det er behov.

God planlegging gir gode turopplevelser!

Safety while exploring
Longer excursions in nature require planning 
in advance. You are responsible for assessing 
your own fitness and capacity for the various 
hikes. Our maps and texts are only a guide, and 
you have to make your own assessments in the 
terrain.

•	 There is often poor or no mobile  
coverage in the hiking areas.

•	 Use a map and compass. Bring a GPS or 
an InReach if you have one.

•	 Bring first aid equipment for blisters, 
wounds, cuts, fractures, painkillers etc.

•	 Let someone know where you are plan-
ning to go.

•	 The weather changes quickly – be  
prepared for cold weather even in  
summer and snow in the mountains.

•	 Bring extra food, drink, and clothes in 
case you need to stay out longer than 
planned.

•	 Reasonable equipment to bring can be 
woolly clothes, dry change, warm jacket, 
waterproof jacket, waterproof trousers, 
good footwear with ankle support, 
windbag, gloves, hat, sunscreen, sun-
glasses, knife, and mosquito repellent.

•	 Be careful and use common sense while 
hiking. Have respect for nature, the sea-
son, yourself, and your fellow travellers.

 
In Norway, rescue services are free. Call the 
emergency number 112 and the Police will 
coordinate the rescue operation if needed.

Good planning results in great hiking  
experiences!Vintertur fra Norge til Finland

Winter trip from Norway to Finland
Photo: Ann H. Nikolaisen



Fiske i Reisa
Reisa har gode forhold for fiske i både vann og elver. Reisaelva er et nasjonalt  
laksevassdrag, hvor du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye helt opp til Imofossen, 
ca. 90 km fra kysten. Det er egne regler for dette laksefisket. I andre elver og i 
fjellvann er det gode fiskemuligheter både på sommeren og ved isfiske på vinte-
ren. Fiskearten er hovedsakelig røye, men noen vann har også ørret, sik og harr. 
 
Husk å kjøpe fiskekort og undersøk reglene for det området du ønsker å fiske i.

Fiskekort og informasjon for Reisaelva: 

Fiskekort og informasjon for andre vann (Statskog Norgeskort):

Smittevern
Unngå spredning av parasitter. Reisa- 
elva er en frisk elv, men det finnes  
parasitter i andre elver og på finsk side. 
Hjelp oss med å forhindre spredning 
av parasitten Gyrodactylus salaris ved 
å desinfisere alt fiskeutstyr før bruk i  
elvene og andre fiskevann. Des-
infiser også drikkeflasker, vann-
flasker, kanoer og annet utstyr 
som kan inneholde rester av vann 
som medbringes eller tas med over 
grensen ved vandringer og ferdsel. 
 
Oppdatert informasjon om parasitten 
og desinfisering finner du på:

Infection control
Reisaelva is a healthy river, but there 
are parasites in other rivers and on 
the Finnish side. Help us prevent 
the spread of the parasite Gyrodac-
tylus salaris by disinfecting all fish-
ing equipment before use in rivers 
and other fishing lakes. Also disinfect 
drinking bottles, water bottles, canoes 
and other equipment that may contain 
leftover water and that is carried or  
taken across the border while hiking or 
travelling.
 
Updated information about the para-
site and disinfection can be found at:

Jakt
Reisa nasjonalpark har gode forhold 
og flott terreng for jakt. Jaktaktivi-
teten i Reisa nasjonalpark innebærer 
elgjakt og småviltjakt på hare, rype og 
noen skogsfugler. Alle som ønsker å 
jakte må være registrert i Norsk jeger-
register og må ha betalt jaktkortavgift 
for inneværende jaktår. All jakt i Reisa 
nasjonalpark og Ráisduottarháldi land-
skapsvernområde er organisert av 
Statskog.
 
Undersøk reglene for det området du 
ønsker å jakte i. Mer informasjon 
finner du på: 

Hunting
Reisa National Park have great con-
ditions and terrain for hunting. The 
hunting activity in Reisa National Park  
involves moose hunting and small 
game hunting of hare, grouse, and 
some forest birds. Everyone who wants 
to hunt must be registered in the  
Norwegian Hunter Register and must 
have paid a hunting card fee for the  
current   hunting   year.  All  hunting  in   
Reisa National Park and Ráisduottar-
háldi landscape conservation area is 
organized by Statskog.
 
Examine the rules for the area you 
want to hunt. More information can be 
found at:

Fishing in Reisa
Reisa have great conditions for fishing in both lakes and rivers. Reisaelva is a 
National salmon river, where you can fish for salmon, sea trout and sea char all the 
way up to Imofossen, approx. 90 km from the coast. There are specific regulations 
for this salmon fishing. In other rivers and in mountain lakes there are good fishing  
opportunities both in summer and by ice fishing in winter. The fish species is 
mainly char, but some waters have trout, European whitefish, and grayling. 
 
Remember to buy a fishing license and examine the rules and regulations for the 
area you want to fish.

Fishing license and information for Reisaelva river: 

Fishing license and information elsewhere (Statskog Norgeskort):

www.reisaelva.no

www.reisaelva.no www.statskog.no

www.statskog.no

www.reisaelva.no

www.reisaelva.no

www.inatur.no

www.inatur.no

Fiske i fjellvann
Fishing in mountain waters

Photo: Nina Storm



Vinter i Reisa
Reisa har flotte forhold for skiturer på fjellet eller i Reisadalen. Om vinteren er Rei-
sa nasjonalpark et vakkert syn med frosne fosser, snø og issøyler. Ráisduottar- 
háldi landskapsvernområde har også gode skiforhold. Her går det en merket 
snøscooterløype inn til Somájávri. Det er ikke oppkjørte skiløyper i nasjonal-
parken eller i landskapsvernområdet.

Det er populært å gå på ski mellom hyttene i Reisadalen eller oppe på fjellet. Utover 
i februar, mars og april er forholdene på sitt beste og dalen byr på flotte opplevelser. 
Vær oppmerksom på at elva kan være delvis åpen store deler av vinteren, og at det 
er tidvis krevende snøforhold i dalen og dalsidene med løs og dyp snø. Høgfjells-
områdene kan være svært værharde og man må planlegge lengre turer godt.

Kontakt gjerne Halti nasjonalparksenter for oppdatert informasjon om vær og føre-
forhold før du starter turen.

Winter in Reisa
Reisa have great conditions for skiing in the mountains or in Reisadalen valley. 
In winter, Reisa National Park is a beautiful experience with frozen waterfalls, 
snow, and ice columns. Ráisduottarháldi landscape protected area has good 
skiing conditions also. There is a marked snowmobile trail here into Somájáv-
ri. There are no groomed skiing trails in the National Park or in the landscape  
protected area.

It is popular to ski between the cabins in Reisadalen valley or up in the mountains. 
Throughout February, March and April, the conditions are best, and the valley offers 
great experiences. Be aware that the river can be partially open in winter, and the 
snow conditions can be demanding in the valley and the valley sides with loose and 
deep snow. The high mountain areas can have challenging weather conditions, so 
you must plan longer trips properly.

Feel free to contact the Halti National Park Centre for updated information about 
weather and skiing conditions before you start the trip.

Skitur til Arthurgammen
Skiing to Arthurgammen
Photo: Halti nps

Foss ved Rautusuanto
Waterfall by Rautusuanto
Photo: Halti nps / Nina Storm

Skitur til Jiertáfossen
Skiing to Jiertáfossen waterfall
Photo: Halti nps / Nina Storm

info@reisanasjonalpark.no



Háldi grensesamarbeidsområde  
Háldi grensesamarbeidsområde er et samarbeid mellom Metsähallitus i Finland 
og Reisa nasjonalparkstyre i Norge. Formålet med samarbeidet er å bedre in-
formasjon, bedre forvaltning, ta vare på felles natur- og kulturverdier i området, 
og sikre bærekraftig bruk over landegrensene. Samarbeidet og etableringen er  
organisert etter modellen fra EUROPARC Federation, som er en nettverks- 
organisasjon for verneområder og myndigheter.

Háldi grensesamarbeidsområde består av Käsivarsi villmarksområde i Finland 
og Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge.  
Samarbeidstiltakene inkluderer også naturområder utenfor verneområdene mot 
Kilpisjärvi, Kåfjord, Nordreisa og Kautokeino.

Háldi Transboundary cooperation area
 
Háldi Transboundary cooperation area is a cooperation between Metsähallitus 
in Finland and Reisa National Park Board in Norway. The purpose of the colla-
boration is to improve information, management, preserve common natural and 
cultural values   in the area, and ensure sustainable use across national borders. 
The cooperation and establishment are organized according to the model from 
the EUROPARC Federation, which is a network organization for protected areas 
and authorities.

The Háldi transboundary cooperation area consists of the Käsivarsi wilderness 
area in Finland and Reisa National Park and the Ráisduottarháldi landscape  
protected area in Norway. The cooperation management also include nature 
areas outside the protected areas towards Kilpisjärvi, Kåfjord, Nordreisa and 
Kautokeino.

Finland
Nordkalottruta fortsetter fra Somájávri på norsk side over til Finland og inn i  
Käsivarsi Villmarksområde. Ved Kilpisjärvi besøkssenter finner du informasjon om  
natur, aktiviteter, severdigheter, verneområder, historie, regler og veiledning,  
lokale forhold og andre tjenester. 

The Nordkalott Trail continues from Somájávri on the Norwegian side over to 
Finland and into the Käsivarsi Wilderness Area. At Kilpisjärvi Visitor Centre you 
will find information about nature, activities, sights, protected areas, history, rules 
and guidance, local conditions, and other services.

Værmelding | Weather forecast:  www.yr.no

Snøskred, flom, is | Avalanche, floods, ice:  www.varsom.no

Smittevern / husdyr | Disease / lifestock:  www.mattilsynet.no

Nordreisa kommune | municipality:  www.nordreisa.kommune.no

Kåfjord kommune | municipality:  www.kafjord.kommune.no

Kautokeino kommune | municipality:  www.guovdageainnu.suohkan.no 

Kart på internett | web based map:  www.norgeskart.no 

Tur forslag | hiking suggestions:  www.ut.no        www.utinord.no 

Informasjon | Information

Photo: Halti nps

Nasjonalparkstyret
Reisa nasjonalpark/
Ráisduottarháldi
landskapsvernområde

info@reisanasjonalpark.no |  info@halti.nowww.reisanasjonalpark.no

www.nationalparks.fi/kasivarsi 
www.nationalparks.fi/kilpisjarvivisitorcentre

+358 206 39 7990 
kilpisjarvi@metsa.fi 

Kilpisjärvi besøkssenter
Kilpisjärvi Visitor Centre
Photo: Maarit Kyostila



Reisa nasjonalpark

Velkommen

Støvregn fra Mollis-fossen 

når gressvollen der vi sitter, 

står som en kjølig-grå teltvegg, 

hvor mygg og knott må gi tapt. 

Her, mellom blomster, er bålet. 

Sorgløs i lusekoften 

stirrer du ut i kvelden, 

i takk mot alt som er skapt.

Skrevet av Nordahl Grieg til Viggo Hansen

Dust rain from Mollis waterfall 

reaches the grass wall where we sit, 

stands like a cool-gray tent wall, 

where mosquitoes and gnats must give up. 

Here, between flowers, is the fire. 

Carefree in the lusekofte 

you stare out in the evening, 

in thanks to all that has been created.

Written by Nordahl Grieg to Viggo Hansen

Welcome

Statens naturoppsyn | Norwegian Nature Inspectorate: Send SMS: + 47 950 01 881
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