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1. Generell informasjon
1.1 Navn på prosjekt

HALTI – Etablere samarbeid for et grenseløst
aktivitetsområde

1.2 Kode (NYPS)

NYPS 20201475

1.3 Periode

1809-1812

1.4 Rapport

☒ Delrapport ☐ Endelig rapport

1.5 Vedlegg

☐a) ☐b) ☐c) ☒d) Budsjett Norge ☒e) Annet

1.6 Organisasjon

Metsähallitus

1.7 Internett og sosiale
media
1.8 Kontaktperson

http://www.metsa.fi/fi/web/guest/halti

1.9 E-post

Pertti.itkonen@metsa.fi

Pertti Itkonen

2. Aktiviteter

Beskrivelser

WP2

2.periode begynte med å rapportere 1.periode.

Prosjektledelse

Samarbeidsavtaler ble ferdigstilt og vedlagt til den første
delrapporten.
Metsähallitus og Natural Resources Institute Finland (Luke) sendte
sine rapporter til FLC-revisorene i slutten av september. Begge
bruker organisasjonens revisorer, KPMG. Revisorene til FLC kom
med sine uttalelser i begynnelsen av november. Prosjektlederen
utarbeidet delrapporten og betalingsanmodning til Länsstyrelsen i
Norrbottens og Lapplands regionale råd ved nyttår.
Den norske koordinatoren av Prosjekt Halti, nasjonalparkforvalter i
Reisa nasjonalpark, har utarbeidet rapporten og
betalingsanmodning til norske partnere.
Prosjektgruppa hadde et møte i Hætta 13.11.18. I tillegg har
partene i prosjektet hatt flere møter angående aktiviteter. Det har
også vært gjennomført nettmøter.
Styringsgruppa hadde første møte 7.11.2018 i Kilpisjärvi, og
godkjente rapporten og betalingsanmodningene fra den første
perioden. I løpet av perioden har flere aksjoner kommet i gang.
Resultatene vil bli ferdig i løpet av 2019.
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Synkronisering av internettjenester ble startet gjennom en
Kommunikasjon undersøkelse av eksisterende nettsteder som gir informasjon om
Halti-området. Undersøkelsen var delt inn i målgrupper: finsk,
norsk og internasjonal.
Det vil fortsatt bli arbeidet med å planlegge en driftsmodell for
hvordan man kan harmonisere og oppdatere informasjon levert av
flere operatører og nettsteder. Muligheter for å oppnå besøkende
ved hjelp av eksisterende mobiltelefonapplikasjoner vil også bli
kartlagt.
Ut fra en undersøkelse av eksisterende materiale og topografiske
data på begge sider av grensen, ble det satt i gang planlegging av
informasjonsmateriale. Det ble gjennomført møter med det svenske
selskapet Calazzo, for å publisere kart og guidebøker.
Det ble ansatt en prosjektmedarbeider for å planlegge
informasjonsmateriale for Halti nasjonalparksenter 20.02.201931.05.2020.
WP1

Planlegging av Halti-samarbeidsområde etter Europarc
WP3
Organisering av Transboundary Park-modellen ble startet.
Planleggings- og søknadsprosessen vil bli bistått av finsk og norsk
samarbeid
stab med ansvar for Inari-Pasvik Transboundary Park.
Planlegging av en besøksundersøkelse ble startet. Undersøkelsen
WP4
vil dekke alle årstider og gjelde for hele målområdet gjennom året
Besøks2019. Standardundersøkelsen til Metsähallitus vil bli supplert med
forvaltning
tilleggsinformasjon som er nødvendig for prosjektet.
Sporingsinformasjon er viktig og vil bli kartlagt.
Det ble ansatt en prosjektmedarbeider med ansvar for planlegging
av besøksstrategi for Reisa nasjonalpark 15.01.2019 - 31.05.2020
WP5
Utvikling
av digitale
verktøy

Aktivitetene i WP5 vil komme i gang i løpet av 2019 når resultatene
og ressursene fra BuSK-prosjektet og partnere tilgjengelige.

2.1 Aktiviteter og reiser utenfor prosjektets område
Ingen aktiviteter i løpet av perioden.

3. Deltakelse og markedsføring av virksomheten
Prosjektlederen og noen av prosjektpartene hadde 15.09.18 et møte med lokale
reindriftsutøvere og turismeoperatører i forbindelse med åpningen av Historisk
vandrerute i Reisadalen. Det ble også holdt et møte i Hætta 22.11.18.
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4. Lokal verdiskapning
Prosjektet har gitt økt informasjon til prosjektpartnerne angående administrasjon,
forvaltning og bruk av vernede områder.

5. Horisontal samordning
Prosjektet har rekruttert tre nye kvinnelige ansatte. Dette utjevner kjønnsbalansen
blant de ansatte i prosjektet.
Besøksundersøkelsen som vil bli gjennomført i Prosjekt Halti 2019, gir informasjon
om rekreasjonsbruk av området. I den sammenheng vil undersøkelsen også gi
informasjon om kjønnsforskjeller.
Informasjonen er nyttig i arbeidet med å utvikle forvaltning og tjenester, for eksempel
med tanke på likestilling. Det har vært en økning i andelen av kvinner som deltar i
tradisjonelt mannsdominerte aktiviteter, som for eksempel snøscooterkjøring og
fiske.
FN har erklært at 2019 er det internasjonale året for urfolkspråk. Prosjektet vil
produsere informasjonsmateriale på nordsamisk og noe også på kvensk. Denne typen
offentlig informasjon er viktig for lokalbefolkningen. Det er også viktig å markere
eksistensen og verdien av disse språkene til besøkende. I den sammenheng vil det bli
planlagt ekstra aktiviteter for dette året i neste styremøte.
https://en.iyil2019.org/

6. Resultater, avvik og gode eksempler
Prosjektet ble forsinket i startfasen. Denne forsinkelsen vil i hovedsak bli hentet inn i
løpet av neste periode.

7. Tilsyn, evaluering og erfaring
I arbeidet med prosjektet viser det seg at det er ulik kunnskap om regulering av
friluftsaktiviteter. Dette gjelde særlig kryssing av åpne grenser mellom Finland, Norge
og Sverige. Det ble bestemt at det skal gjennomføres en undersøkelse i løpet av neste
periode. Resultatene fra denne undersøkelsen vil gi materiale for å kunne utvikle
forvaltning og informasjonstjenester.
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8. Samarbeid og synergi
Prosjektet har hatt tett samarbeid med Interreg NPA-BuSK -prosjektet (Building
Shared Knowledge Capital). Dette samarbeidet har blitt forlenget til slutten av august
2019. Prosjektlederen deltok på BuSK-prosjektmøtet på Island 23.-25.10.2018.
Reisekostnader og arbeidstid ble finansiert av BuSK-prosjektet. Prosjekt Halti vil ta i
bruk resultater og erfaringer fra BuSK- prosjektet.

9. Erfaringer, kommentarer and tilbakemeldinger fra forrige periode
Arbeidet med den første rapporten tok lengere tid enn forventet på grunn av FLCgodkjenning av finske partnere.
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