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Prosjekt Halti – etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde

Fjellområdene rundt Halti (Raisdouttarháldi i Norge) har store natur- og kulturverdier. Flere
verneområder har blitt etablert på begge sider av grensen. Som det høyeste punktet i Finland
har Halti vært en viktig turistdestinasjon siden 1920-tallet, spesielt for finske turister.
Både bygda Kilpisjärvi og lokalsamfunnene på norsk side, møtes i dag av et økende krav til
tilrettelegging for internasjonal turisme. Dette har ført til vekst i den lokale økonomien, men
det skaper også utfordringer for naturvern og den tradisjonelle landskapsbruken og kulturen,
særlig den samiske.
Formålet med Prosjekt Halti er å etablere et grenseoverskridende samarbeid mellom forvaltere
og operatører i området, for eksempel offentlige myndigheter, forskere, reindriftssamer,
turistbedrifter og lokalsamfunnene. Prosjektet har som hovedmål å fremme en bærekraftig bruk
av de ressursene som finnes i området. Vi ønsker å fremme en bruk som respekterer natur- og
kulturverdier. Samarbeidet fokuserer på felles grenseoverskridende tjenester og utfordringer.
Hovedpartner i prosjektet er Metsähallitus Parks & Wildlife Finland, Lapland unit.
Andre prosjektpartnere er:
Natural Resources Institute Finland - LUKE
Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde
Halti nasjonalparksenter AS
[ER1]Gáivuona suohkan – Kåfjord kommune
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Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kjerneområdet i prosjektet er de nordlige delene av Käsivarsi villmarksområde i Finland og Reisa
nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge, med funksjonelle tilknytninger
til Kilpisjärvi, Kåfjord og Storslett. Hele området er en del av Sápmi. Ingen nye verneområder vil
bli etablert, og prosjektet vil arbeide innenfor eksisterende forvaltningsplaner og infrastruktur.

Prosjektperioden er mellom 1.3.2018 og 31.5.2020, og arbeidet er organisert i fem
«arbeidspakker» som hver koordineres av en prosjektpartner: 1) kommunikasjon, 2) forvaltning,
3) organisering av Halti samarbeidsområde, 4) forberedelse av felles besøksstrategi og 5)
utviklingen av GIS forvaltningsverktøy, med flere aktiviteter i hver arbeidspakke. Prosjektet skal
resultere i følgende:






Forbedret kommunikasjon og samarbeid mellom forvaltere av naturressurser i området
Besøksstrategi som definerer bærekraftig, grenseoverskridende naturbasert turisme som
respekterer natur- og kulturverdiene
Felles informasjonsmateriell og veiledning av besøkende (kart, skilt, digitalt på nett,
utstillinger på Halti og Kilpisjärvi natursentre)
Nye forvaltningsverktøy basert på ny kartteknologi, analyseverktøy og databaser
Halti grenseoverskridende samarbeidsområde basert på Europarc-sertifisering

Prosjektet vil dra nytte av erfaringer fra samarbeid i Inari-Pasvik og Oulanka-Paanajärvi
grenseoverskridende parker mellom Finland, Norge og Russland, samt resultater fra det
pågående BuSK-prosjektet (Building Shared Knowledge) som benytter moderne GIS-verktøy i
undersøkelser av bruk og brukere i naturområder. I fremtiden vil svenske forvaltere og
operatører bli invitert til å delta i samarbeidet.
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Prosjektet er finansiert av European Union Interreg Nord Programme, finske og norske statlige
midler og prosjektpartnerne. Den totale finansieringen er € 417 557 i Finland og € 543 669 i
Norge.
Ytterligere informasjon:
Pertti Itkonen, prosjektleder, tlf. +358 400 193647, e-post pertti.itkonen@metsa.fi
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalterer, tlf. +47 906 60 709, e-post fmtrrub@fylkesmannen.no
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