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Sammendrag – summary  

Årsrapport 2021 oppsummerer aktiviteten i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde i 2021. Den gir informasjon om hva styret har arbeidet med det siste året, 

herunder status på forvaltningsplan, hvilke dispensasjoner som er gitt, samt annet styrearbeid. 

Deretter gir den en kort oppsummering av forvalternes arbeid, og status for tiltak og 

kartleggingsarbeid som det ble gjort i 2021. Oppsynet sitt arbeid er oppsummert i et eget 

kapittel. Besøksrapport for året, med beskrivelser av omfanget av besøk, også sett i 

sammenheng med foregående år, er også inkludert i rapporten. Avslutningsvis er styret sine 

satsningsområder for 2022 definert.  

Forsidefoto: Nytt toalett ved Mollis er ferdigstilt i oktober 2021. Foto: Asgeir Blixgård  



Rapport  9/03/2022 3  
Årsrapport 2021 

    

Innhold  

1 Om styret ............................................................................................. 4 

2 Styrets saksbehandling 2021 ............................................................. 5 

2.1 Dispensasjonssaker 2021 .......................................................................................... 7 

2.2 Forvaltningsplan ......................................................................................................... 8 

2.3 Faglig rådgivende utvalg ............................................................................................ 8 

2.4 Andre styreaktiviteter.................................................................................................. 9 

3 Forvalternes arbeid 2021 ................................................................... 9 

4 Tiltak og kartlegging 2021 ................................................................ 10 

4.1 Bevilgninger ............................................................................................................. 10 

4.2 Regnskapsoversikt ................................................................................................... 11 

4.3 Gjennomførte tiltak ................................................................................................... 11 

4.4 Gjennomførte kartleggingsprosjekter og forvaltningsplanarbeid .............................. 12 

5 Oppsyn .............................................................................................. 13 

6 Satsingsområder 2022 ..................................................................... 14 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Rapport  9/03/2022 4  
Årsrapport 2021 

 

    

1 Om styret  
Reisa nasjonalparkstyret har siden 2011 hatt rollen som forvaltningsmyndighet for Reisa 

nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Rammene som er gjeldene for 

styret sin virksomhet er gitt i naturmangfoldloven, verneforskriftene for verneområdene og 

styrets vedtekter. Medlemmene i styret består av 2 representanter oppnevnt fra 

Sametinget, 2 representanter foreslått fra Nordreisa kommune og 1 representant foreslått 

fra Fylkestinget.  

Miljødirektoratet oppnevner styremedlemmene basert på innstillinger fra de nevnte 

organene. Hvert medlem har en personlig vararepresentant. Sametingets medlemmer 

følger valgperioden for Sametinget/Stortinget. Kommunens og fylkeskommunens 

representanter følger valgperioden for Kommunestyret og Fylkestinget.   

Styret har hatt følgende medlemmer og vara i 2021:  

Valgt til år  Representerer  Navn  Personlig vara  

2022  Sametinget  Mikkel O. Nilut (leder) Elle Merete Utsi  

2024 Nordreisa kommune  Herborg Ringstad (nestleder) Ola Dyrstad  

2022 Sametinget  Márit Laila Logje  Ol Johan Gaup 

2024 Nordreisa kommune  Tom Vegar Kiil  Sigrund Hestdal  

2024 Troms fylkeskommune  Line Fusdahl  Jan Martin Rishaug 
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Styret med forvaltere under befaring i 2020. Fra venstre: Tom Vegar Kiil, Maret Laila Logje, 

Mikkel Nilut, Herborg Ringstad, Line Fusdahl og Asgeir Blixgård. 

 

2 Styrets saksbehandling 2021  
Styret har hatt åtte møter, hvorav ett var ekstraordinært og ble gjennomført via epost.   

Styret har i 2021 behandlet følgende saker:  

 

Styremøte 6.1.2021 

ST 1/21  Godkjenning av innkalling til styremøte 2021/49 

ST 2/21  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 2020/10646 

ST 3/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av  

foringsautomater for fjellrev 2020/11713 

ST 4/21  Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2021 2021/43 

 

Styremøte 16.2.2021 

ST 5/21  Godkjenning av innkalling til styremøte 2021/49 

ST 6/21  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2020/10646 

ST 7/21  Disponering av tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 2020/10557 

Referatsaker 

RS 1/21  Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven 2021/519 

RS 2/21  Rapport fra prøvefiske ved Ráisjávri 

RS 3/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøskuter til nødvendig transport av materiell og utstyr til Mollisfossen 2020/11719 

RS 4/21  Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til  

   kjøring med snøskuter til Nedrefosshytta 2020/1574 

 

Styremøte 24.3.2021 

ST 8/21  Godkjenning av innkalling til styremøte 2021/2699 

ST 9/21  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2021/2700 

ST 10/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta 2021/2526 

ST 11/21  Reisa nasjonalpark - søknad om innsamlingstillatelse for Tromsø arktisk-alpine 

botaniske hage 2021/2125 

ST 12/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøskuter til transport av materialer for opprusting av reindriftshytte 2021/2738 

ST 13/21  Disponering av tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 2021/2745 

ST 14/21  Drift av Reisa nasjonalparkstyre 2021 2021/2766 

ST 15/21  Bevaringsmål for Reisa nasjonalpark 2021/2769 

ST 16/21  Årsmelding for Reisa nasjonalpark i 2021 2021/2773 

 

Styremøte 28.5.2021 

ST 17/21  Godkjenning av innkalling til møtet 2021/5453 

ST 18/21  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2021/5455 
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ST 19/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde til landing med helikopter i forbindelse med kartlegging av 

fugleliv 2021/4697 

ST 20/21  Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til innsamling av 

innsekter i forskingsøyemed 2021/5328 

 

Styremøte 21.6.2021 

ST 21/21  Godkjenning av innkalling til styremøte 2021/6242  

ST 22/21  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2021/6243  

ST 23/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til tomt for gumpihytte ved Somásoaivi 

i Reisa nasjonalpark  2021/6074  

ST 24/21  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta  2021/2526  

ST 25/21  Avtale for leie og oppføring av kaldlager ved Øvre Kirkestilla i Reisadalen  

2021/6080  

ST 26/21  Høringssvar på revisjon av forskrift for offentlige skuterløyper i Nordreisa kommune

  2021/6272  

Referatsaker  

RS 5/21  Nasjonalparkmagasinet for Reisa nasjonalpark 2021  2021/6079 

 

Styremøte 21.8.2021 

ST 27/21  Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta 2021/7922 

 

Styremøte 22.9.2021 

ST 28/21  Godkjenning av innkalling til styremøtet 2021/8501 

ST 29/21  Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.8. og 21.6.2021 2021/8503 

ST 30/21  Status for tiltak 2021 2021/8506 

ST 31/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til tomt for gumpihytte ved Somásoaivi 

i  Reisa nasjonalpark 2021/6074 

Referatsaker 

RS 6/21  Melding fra Statsforvalteren 2021/8509 

RS 7/21  Kopi til Nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi - retningslinjer for private 

gaver og bidrag til forvaltningen av verneområder 2021/6751 

RS 8/21  Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 

bruk av atv i forbindelse med rivning av gjerde 2021/6387 

 

Styremøte 17.11.2021 

ST 32/21  Godkjenning av innkalling til styremøte 2021/10252 

ST 33/21  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2021/10253 

ST 34/21  Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022 2021/9875 

ST 35/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøscooter for nødvendig transport av varer og utstyr til hytte 2021/9888 

Referatsaker 

RS 9/21  Møtegodtgjøring for styrets representanter 2021/10254 

RS 10/21 Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa kommune 

2021/10255 
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Protokoller fra møter kan man finne på styrets hjemmesider –  

 

2.1 Dispensasjonssaker 2021  
Dispensasjoner og tillatelser gitt i verneområdene for året 2021 er gitt i tabellen under.   

Saker  2018 2019 2020 2021 

  Søknader Innvilget Søknader Innvilget Søknader Innvilget Søknader Innvilget 

Bygninger 

og anlegg  
0 0 1 1 1 1 2 1* 

Hogst  1 1 1 1 2 2 2 2 

Motorferdsel 

Somashytta*  
: 17     0 0 

Motorferdsel 

snøskuter 

andre formål  

1 1 2 1 2 2 2 2 

Motorferdsel 

helikopter  
2 2 1 1 1 1 1 1 

Motorferdsel 

barmark  
1 1 1 1 1 1 1 1 

SUM  6 6 6 5 7 7 7 7 

 

*en gapahuk er under oppføring ved Nausti etter innvilget dispensasjon fra 

nasjonalparkstyret. 

Nordreisa kommune behandler søknadene om dispensasjon etter motorferdselloven for 

motorferdsel til Somashytta. Etter at fylkesmannen har påpekt at dette er en ulovlig 

praksis, er det nå gjort innstramming og dispensasjoner innvilges bare for personer med 

dispensasjon etter § 5b i motorferdselsloven. Verneområdestyret behandler sine 

dispensasjoner kun etter verneforskrift, og har derfor ikke noe myndighet ifht 

motorferdselsloven. 

Dispensasjoner fra verneforskriften for motorferdsel i verneområdene som gjelder for 

kommende år (2022) er gitt i tabellen under.  

Søker  Formål  Gyldig tidsrom  Behandlet etter  

Nordreisa scooter- og 

båtforening  

Snøskuter. Transport av 

ved til/fra Naustihytta  

01.15.21- 

15.03.22  

Verneforskrift 

RNP pkt. 4.3   

Nord-Troms Turlag  Snøskuter til transport av  

utstyr til trapp på 

Nedrefosshytta  

15.02.-15.03. 

2021 – 2022  

Verneforskrift 

RNP pkt. 4.3   

Vissi Snøskuter. Ettersyn med 

hytte i Vuomatakka 

1.2. – 15.3. 

2022 – 2024 

Verneforskriften 

RNP pkt. 4.3. 

Nordreisa kommune Snøskuter. Omlegging av 

skuterløype trase. 

12.1.2022 –  

12.2.2022 

Naturmangfoldl. 

§ 48 
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2.2 Forvaltningsplan  
Det har tatt lang tid å få utarbeidet en forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og  

Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Planen var på 1. gangs høring frem til oktober 2015. 

Det kom mange tilbakemeldinger og mange forslag til rettinger. Basert på dette har styret gjort 

en stor omstrukturering og nedskjæring. Det ble, gjennom mail sendt ut til interessenter, åpnet 

for nye innspill 6. juni 2017. Den 7. september 2017 ble et utkast til ny forvaltningsplan sendt 

til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. Styret mottok tilbakemeldinger, som ble tatt 

etterretning med påfølgende rettinger. Revidert utkast ble sendt til Miljødirektoratet for ny 

gjennomgang den 9. januar 2018. Styret fikk tilbakemelding på denne pr e-post først i 

november 2018. Det viste seg da at denne hadde blitt liggende. Planen kom i retur og ble 

behandlet i styremøte 31. mars 2020. Vedtak om bevaringsmål ble gjort i mars 2021. Dette er 

innarbeidet i planen som er inne til språkvask i mars 2022.   

2.3 Faglig rådgivende utvalg  
I 2021 ble det avholdt møte med rådgivende utvalg 17.11. Programmet for møtet inneholdt 

presentasjon fra arbeidet med Reisa villakssenter. Ottilie holdt foredrag om 

reiselivsprosjektet som er i emning. Dette gjelder etablering av et nytt reiselivsprosjekt.  

Det ble gitt en orientering om prosjektet «Halti grenseoverskridende område» og 

sertifisering som Transboundary park. Tall fra persontellere og båtteller ble presentert.  

Plan for tiltak i Reisa nasjonalpark 2021 ble presentert. Videre ble det gjennomgang av 

forslag til tiltak, innspill og diskusjon for tiltak i 2022. Møtet varte fra kl 19:00 – 21:00 og 

følgende møtte: 

Fjelltjenesten SNO  v/Tarjei Gunnestad 

Reisa elvelag    v/Harry Fyhn og Herman O. Hermansen  

Halti nasjonalparksenter  v/Odd Rudberg 

Ottilie Geiger   v/Halti Næringshage 

Naturvernforbundet  v/Geir Thomasjord  

Reisastua AS   v/Roar Olsen 

Nordreisa kommune  v/Bård Bendik Grøtta Fanghol 

Reisa nasjonalparkstyre v/Herborg Ringstad og Maret Laila Logje 

Nasjonalparkforvalter  v/Asgeir Blixgård 
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2.4 Andre styreaktiviteter  
 

I løpet av 2021 har styret gjennomført møter i tråd med opplistingen i tabellen. Det ble 

totalt åtte styremøter. Et av møtene ble dialogmøte sammen med faglig rådgivende 

utvalg.  

 

Styret gjennomførte befaring til Reisa nasjonalpark 21. juni 2021. Turen gikk med elvebåt 

til Nedrefoss. Det ble flere stopp underveis blant annet ved Nausti der lokalitet for 

gapahuk ble befart. Det ble gjennomført befaring til Ráisjávri 22.-23. september kombinert 

med styremøte i Kautokeino. Styret hadde besøk fra Anarjohka nasjonalparkstyre 17.11. 

– 18.11. I forbindelse med dette ble det gjennomført befaring til Ovi Raishiin i Reisadalen.  

 

Styret er ellers part i interregprosjektet sammen med Metsahallitus i Finland. Styret ble 

orientert om arbeidet gjennom flere møter i 2021. I styringsgruppa for prosjektet sitter 

Maret Laila Logje og Mikkel O. Nilut. Søknad om medlemskap i Euro Park nettverket og 

søknad om sertifisering som Transborder park ble innvilget 24.desember 2021.  

 

3 Forvalternes arbeid 2021  
Reisa nasjonalparkstyre disponerer to nasjonalpark-/verneområdeforvaltere med 

verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder. Styret har 

bestemt at forvalterne selv skal fordele arbeidsoppgaver seg i mellom, og har dermed 

ansvaret for å disponere tidsbruken på den måten de finner mest hensiktsmessig. Styret 

legger rammene for denne prioriteringen gjennom tiltaksplaner, årsplaner osv.  

Asgeir Blixgård har fungert som kontaktperson for Reisa nasjonalparkstyre fra og med 15. 

august 2018, mens Rune Benonisen har vært tilsvarende for verneområdestyret for 

Kvænangsbotn og Navitdalen. Kontaktpersonen for styret er kontaktpunktet til 

styremedlemmene og har ansvaret for å følge opp styret i forbindelse med administrative 

oppgaver knyttet til møteaktivitet. Denne ordningen ble videreført for 2021.    

 

Ut over det å fungere som kontaktperson for hvert sitt styre, fordeler forvalterne 

arbeidsoppgavene tematisk og ikke områdemessig. Det har vært naturlig at Rune 

Benonisen har hatt ansvar for allerede oppstartede prosjekter, mens Asgeir Blixgård har 

satt seg inn i løpende oppgaver som saksbehandling, og oppfølging av tiltak.  
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4 Tiltak og kartlegging 2021  

4.1 Bevilgninger  
Styret får årlig bevilgninger over flere poster til hhv. drift av styret, planlegging og tiltak.    

Post   2015   2016   2017   2018 2019 2020 2021 
Drift utvalg   kr 230 000   kr 195 000   kr 200 000   Kr 150.000 

 

Kr 410.000 Kr 240.000 Kr 220.000 

Forvaltnings 
plan og 
besøksforva 
ltning   

kr 90 000   kr 44 000   kr 400 000   

 

 

Kr 200.000 

Kr 400.000 Kr 30.000 Kr 150.000 

Tiltaksmidle 

r   
kr 20 000   kr 300 000   kr 300 000   

Kr 443 000 Kr 650.000 Kr 450.000 Kr 450.000 

Andre 

tilskudd*  
  kr 400 000*    

Kr 300 000**   Kr 200.000* 

SUM   kr 340 000   kr 939 000   kr 900 000   Kr 1 193 000 Kr 1460.000 Kr 720.000 Kr 1.020.000 

*Andre tilskudd omfatter: Siemmahyttene: Kr 250 000,- Statskogfondet, Halti 
nasjonalparksenter AS Kr 100 000,-. Interreg Forprosjekt: Kr 50 000,- Troms Fylkeskommune. 
Videre har styret i 2021 samarbeidet med Storslett nasjonalparklandsby om finansiering av 
tiltak ved Øvre Kirkestilla der kr 100.000 er innvilget fra naturarven som verdiskaper og det er 
innvilget kr 100.000 fra Nordreisa kommune sitt næringsfond. 

**Supplerende tildeling for 2018 til tiltak på kjørespor 

 

Flommen har tatt benker og bord ved Hovinkivi. (foto: Tarjei Gunnestad) 
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4.2 Regnskapsoversikt  
Nytt fra 2018 var at restmidler har blitt overført til styrets egne kontoer. Dette har gitt en 

bedre fleksibilitet i forhold til ferdigstilling av prosjekter og forutsigbarhet. Regnskap for 

2021 (i NOK):  

Prosjekt(T) Regnskap Budsjett Gjenstående Overført 

Rei-drift utvalg 245.623,62 220.000,00 -25.623,62    

Rei-forvaltningsplan 142.984,91 150.000,00 7015,09  

Rei-SNO-best.dialog 450.251,01 450.000,00 -251,01  

   -18.859,54 0 

 
 

4.3 Gjennomførte tiltak  
Tiltaksmidlene (post N1702) som er bevilget nasjonalparkstyret ble disponert som følger: 

 

Nasjonalparkmagasin 2021        Kr  28.853,- 

Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med nasjonalparksenter og Storslett nasjonalparklandsby.  

 

Elvebåtteller med nødvendig materiell       Kr  15.000,- 

Det er etablert en elektronisk elvebåtteller som har fungert gjennom sommeren. Det har samtidig 

vært jobbet med etablering av en link som kan sende sandtidsdata fra teller.  

 

Informasjonsskilt ved Sieimma        Kr  40.553,- 

Det er satt opp nye informasjonsskilter ved Sieimma i tråd med ny mal.  

 

Flytting av toalett og omdisponering       Kr  15.000,- 

Den gamle doen ved Sieimma vest er flyttet over til den andre siden av elva etter at det ble 

bygget en ny. Denne skal fungere som vedsjå i fremtiden.  

 

Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak      Kr  55.000,- 

I likhet med tidligere år brukes det en fast sum til vedlikehold og mindre tiltak for 

tilrettelegging. Det dreier seg om ved og tilsyn på rasteplasser med toalett og bord/benker. Is- 

og snøforholdene gjør imidlertid at det blir vanskelig å gjennomføre dette arbeidet som 

tidligere. Det må derfor vurderes om det kan være et alternativ å gjennomføre dette arbeidet 

på sommeren der transport utføres ved hjelp av båt. Årlig er det også behov for arbeid på 

stien langs elva etter flom. Det er brukt noe midler på dette arbeidet. 

 

Toalett til parkering ved Øvre Kirkestilla      Kr 208.855,- 

Det er påbegynt nytt toalett ved Øvre Kirkestilla. Tiltaket er finansiert og skal ferdigstilles i 

løpet av sommeren 2022. 

 

Toalett ved Ráisjávri         Kr  20.000,- 

Toalett som ble bygd i 2015 er nå montert på anviste plasser og videre tatt i bruk. 
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Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen     Kr  29.404,- 

Midlene er benyttet til stålpipe og annet nødvendig materiell samt montering. 

 

Flytting av toalett fra Mollis til Nedrefoss      Kr  25.732,- 

Midlene er gått til innkjøp av komposteringstoalett. Denne skal monteres i tilknytting til flytting.  

 

 
Vedkjøring til Imogammen. Spleiselag mellom styret, Statskog og SNO. (foto: Tarjei Gunnestad) 

    

 

4.4 Gjennomførte kartleggingsprosjekter og 

forvaltningsplanarbeid   
         Kartlegging av elvebåtferdsel ble gjennomført i 2021     kr 34.500,-  

       Midlene har gått til tolking av hydrofondata og montering av automatisert elvebåtteller som vil  

      Virke fra og med sesongen 2022. 

 

      Informasjonsskjerm      kr 13.950,-  

Informasjonsskjermen er et samarbeidsprosjekt med Finland og utgjør en del av europark 

samarbeidet. 

Språkvask av forvaltningsplanen       kr 12.500,- 

Forvaltningsplanen har vært inne til språkvask og gjennomgang. 

Oppdatering av utkast til forvaltningsplanen     kr 25 000,- 
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Det er kjøpt tjeneste for oppdatering av kapittel om sårbare og truede arter i 

verneområdene.  

Samarbeid om film og fotoprosjekt       kr 35 000,- 

Tiltaket gjennomføres som samarbeid mellom verneområdestyret i Kvænangen og visit 

lyngenfjord. Formålet er utarbeiding av forvaltningsfilmer og bildebank.  

Medlemskap europarc        kr 6.743,29 

Summen dreier seg om kontingent for medlemskap i europark nettverket. 

Europarc verifisering og samarbeid med finland    kr 15.000,-  

Som del av sertifisering i europark har to godkjennere vært på besøk for å befare områdene. 

 

 

5 Oppsyn  
Statens naturoppsyn har ikke egne stillinger tilknyttet Reisa nasjonalpark. Alt 

oppsynsarbeid etter naturoppsynsloven og særlovverk utføres av Fjelltjenesten på direkte 

oppdrag fra Statens naturoppsyn. Styret kjøper tjenester fra Fjelltjenesten, fortrinnsvis 

tiltaksgjennomføring og skjøtselarbeid.    

  

Feltaktiviteten til Fjelltjenesten i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi LVO kan 

oppsummeres som følger:  

Formål  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 

TOTALT  113    96  90  94 77   

Oppsyn og registering  28    20  25  24 20   

Tiltak og skjøtsel SNO og 

Styret  
85    54  46  58 43   

Annet oppsyn og skjøtesel 

– Statskog, LMD  
Ikke 

registret  
Ikke 

registret  
22*  19  12 14   

*registrering av timeforbruk gjort i april  

Tallene for 2020 og 2021 tilføyes så snart som mulig. 
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6 Satsingsområder 2022  
Nasjonalparkstyret vil prioritere oppgaveløsningen for 2022 som følger:  

1. Ferdigstille forvaltningsplanen. 

2. Gjennomføre tiltak og kartleggingsprosjekter etter tiltaksplanen.   

 

 

 

 
Palsmyrene ved Ráisjávri smelter.
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Reisa nasjonalpark og  

Ráisduottarháldi  

landskapsvernområde  

  

Reisa nasjonalpark er 803 km² stor og består av canyon,   

lakseelv, bekkedaler, våtmarker og fjellplatå. Reisadalen  
strekker seg i nordvestlig retning fra et viddelandskap i sørøst  
gjennom et mer alpint landskap nærmere kysten i nordvest.  
Naturen er spesiell, med trange daler og kløfter som skjærer  
seg ned som e n stor canyon i fjellvidda omkring.    
  
Verneformålet i Reisa nasjonalpark omfatter å bevare et vakkert og tilnærmet  
urørt fjell -   og dalområde. Landformene i nasjonalparken er særpregede, og  
langs dalføret finnes en rekke fosser, med Mollisfossen og Imofosse n som de  
mest kjente. Videre innehar området et rikt plante -   og dyreliv, som også skal  
bevares i henhold til verneforskriftens formål. En viktig del av verneformålet er  
også at allmennheten skal ha adgang til friluftsliv i verneområde.    
  
Ráisduo ttarháldi l andskapsvernområde omfatter høyfjellsområde vest for  
Reisa nasjonalpark, og inkluderer Ráisduottarháldi - toppen samt Finlands  
høyeste fjell. Verneformålet med landskapsvernområde er «å bevare et  
særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhist orisk verdi,  
og å gi allmenheten adgang til friluftsliv» her.    

Kontakti nformasjon Reisa nasjonalparkstyre   

Telefon:   
E - post:   

  
Nett:   
Post:   
Besøksadresse:   

77642222/77642221   
fmtrakb@statsforvalteren.no   /  
fmtrrub@statsforvalteren.no        
nasjonalparkstyret.no/Reisa - nasjonalpark   
Fylkesmannen i Troms, Pb. 6105, 9291 Tromsø   
Hovedveien 2, 9151 Storslett   


