Vi vil bygge ned grensehindre i Halti-området
Grensen mellom Finland og Norge kan krysses fritt av blandt annet vandrere og andre
friluftsfolk. For myndigheter og operatører på begge sider skaper imidlertid grensene et usynlig
hinder. Naturen kjenner ingen grenser, og de menneskeskapte grensehindrene må reduseres for
å få til et bedre samarbeid mellom finsk og norsk naturforvaltningi Halti-området. Arbeidet er
finansiert av EU.
Prosjekt Halti vil etablere et grenseoverskridende samarbeidsområde, som består av Käsivarsi
villmarksområde i Finland og Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i
Norge. Vi vil etabler et permanent samarbeidsorgan bestående av forvaltere, basert på Europarc
(the European Protected Area Federation) sin modell for grenseoverskridende parker. Andre
operatører i området, som andre myndigheter, lokalbefokningen, reindriften og
turistentrepenører, ønskes velkommen inn i samarbeidet. Det vil bli søkt om Europarcsertifisering for samarbeidsområdet, noe som ikke vil medføre endringer av eksisterende
verneområder eller reguleringer tilknyttet disse.
Prosjekt Halti vil arbeide for å fremme bærekraftig bruk av de ressursene som ligger i
landskapet, gjennom forbedret samarbeid. Informasjon til besøkende vil forbedres ved Halti og
Kilpisjärvi natursentre og på nett. Det vil bli utarbeidet en felles besøksstrategi innenfor
rammeverket til vedtatte forvaltningsplaner i verneområdene. Det vil ikke bli planlagt eller
bygget nye stier eller ny infrastruktur tilknyttet fritidsbruk.
Resultater fra pågående undersøkelser av ulike brukeres erfaringer i BuSK-prosjektet vil bli
benyttet. Internettstudiet finnes på følgende lenke: https://query.eharava.fi/2298 .
Tilsvarende samarbeid i Finland, Norge og Russland har vært suksessfulle i verneområder i InariPasvik og Oulanka-Paanajärvi grenseoverskridende parker. Svenske forvaltere av verneområder
vil bli invitert til å delta i samarbeidet i fremtiden, da med en utvidelse av samarbeidsområdet
også sør for Kilpisjärvi.
Prosjekt Halti ledes av Metsähallitus Parks & Wildlife Services (Naturtjänster) Lapland i
samarbeid med prosjektpartnerne Natural Resource Center (LUKE) i Finland og Reisa
nasjonalparkstyre, Halti nasjonalparksenter, Kåfjord kommune og Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet i Norge.
Prosjektet skal implementeres mellom 1.3.2018 og 31.5.2020. 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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