Reisa nasjonalpark
1986–2016

Utgitt i forbindelse med nasjonalparkens 30-års jubileum

Forord

Reisadalen – mitt hjem

Det er nå 30 år siden Reisa nasjonalpark ble
opprettet ved kongelig resolusjon 28. november
1986. Denne milepælen har flere ganger vært
markert lokalt. I juni 2016 ble det gitt ut et helt
nytt og oppdatert turkart for Reisadalen, dronning
Sonja var på offisielt besøk i nasjonalparken
13. juli og det har vært gjennomført ulike
skolearrangement, vandringer og temakvelder
utover høsten. Det er åpnet en ny vandrehytte i
Sieimma i Reisadalen, som en gave til alle brukere
av dalen og nasjonalparken. Dette temaheftet
er laget som en del av markeringen, i tillegg til
bildespill, fortellinger og artikler som skal formidle
historien til publikum, skoleelever og andre i årene
som kommer.

Jubileumsfeiringa ble innledet med besøk av dronning Sonja 13. juli.
Dronningen deltok først i et åpent arrangement på Halti kulturscene
med påfølgende omvisning og lunsj. Deretter tok dronningen med
følge turen opp til nasjonalparkens informasjons- og servicesenter
i Saraelv – Ovi Raishiin. Besøket ble avsluttet med elvebåttur til
Mollisfossen. Værgudene viste seg fra sin beste side, og jubilanten
framsto vakker og majestetisk – vår dronning verdig.
Som en del av programmet på Halti kulturscene ble en festtale
fremført av Inger Birkelund og Hilde Nyvoll. Det følgende er en
forkortet versjon:
”Det vi må gjøre er å passe på at det som er fint nå, blir like
fint når du blir voksen og skal overta etter sånne som meg!”
Disse ordene uttalte miljøvernminister Sissel Rønbeck til da åtte år
gamle Johanne Bertling, som foretok den offisielle åpninga av Reisa
nasjonalpark sommeren 1987.

Hva betyr Reisa nasjonalpark for oss i dag?
Reisadalen betyr mye for mange. Målet med å
markere de 30 årene som nasjonalpark er å er å
fokusere på verdiene knyttet til nasjonalparken, både
historisk, i nåtid og ikke minst i årene som kommer.
Foto: Halti nasjonalparksenter

Innhold
Reisadalen – mitt hjem										
Reisa nasjonalpark 30 år – en hilsen fra Fylkesmannen i Troms					
Verneverdi og forvaltningssystem for nasjonalparken						
Landskapet i Reisadalen										
Dyr og planter												
Oppsyn og tilsyn											
Reisa nasjonalpark – et kulturhistorisk landskap 							
Spor i landskapet											
Reisa nasjonalpark på kartet 										
Reindrift i og rundt Reisa nasjonalpark i dag								
Nasjonalparklandsbyen Storslett									
Uteskole – med naturen som læringsarena								
Villaksen												
Jakt og fiske												
Minner og opplevelser											
Hytter i nasjonalparken										
Fotefar i Nord-Troms											
										

3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24

Om vinteren, en dag i januar eller i februar, på skitur på elveisen når
frosten knaker i trestammer og is. Kulda lager en blågrå dis, men
så kommer sollyset i sør og lyser opp de stivnede kolossene og isskulpturene som pryder dalsidene. Elgen og rypene har det travelt
med å beite den korte vinterdagen, jerven og reven sine fotefar
krysser over den snødekte elveisen. Ved Svartkulpen er det åpent,
strømvirvelen minner oss om at elva fortsatt lever – og at vi må følge
med på hvor vi setter våre spor. Stillheten er total, men naturen i
Reisadalen snakker til deg.
På elvebåtturen – vi vet hva vi skal se etter: Andemor ute på
svømmetur med de små, dunete ungene. Kulpene der vi kanskje
kan se laksen stå. Elva med stiller og stryk, lys og skygge. Vi føler
spenninga – det her stryket er skummelt, er det nok vann? Treffer
vi stein?
Snart dukker den opp, den fine sletta vi har telta på flere ganger. Du
minnes følelsen av å våkne etter en kald natt; vi kryper ned i de varme

soveposene, venter på lukta av nykokt bålkaffe. Fortsatt liggende i
teltet, forteller lydene utenfra oss om det er på tide å stå opp. Og den
friske morgenlufta når vi endelig stikker nesen ut av teltet, gir løfter
om en klar dag med sol og passe vind for å holde myggen borte.
Fjellene er som de alltid har vært, uforanderlige. Trygge. Blomster,
trær, dyreliv – vi åpner sansene for å ta inn det som omgir oss.
Vi fylles av ydmykhet. Ærefrykt. Omgivelsene er kjente. Det føles
som å komme hjem.
Reisadalen er også hjemmet til rein, elg, bjørn, jerv, gaupe, rødrev,
røyskatt, hare, ekorn og smågnagere. For 122 fuglearter og 350
plantearter. Elva er en av de mest verdifulle lakse-, sjøørret- og
sjørøyevassdragene i Troms. Og fortsatt drives det reindrift her.
Vi som bor her bruker nasjonalparken i næring, til jakt, fiske og
bærplukking. Som generasjonene før oss. Og etter som vår tids
levesett har endret bruksmønsteret, har Reisadalen som tur- og
fritidsområde fått økt verdi til glede for kropp og sjel.
Vi er stolte over å vise fram naturarven – dele den – med våre
gjester. Den anerkjennelsen Hennes Majestet Dronninga gjentatte
ganger har vist med å besøke oss, er viktig for oss alle.
Nasjonalparken er vårt hjem – en del av vår felles identitet. Vår
utfordring framover er å bevare det lokale eierskapet: Hvordan
skal vi verne, samtidig som vi deler, åpner opp og legger til rette for
besøk?
Sissel Rønbeck sine ord under åpninga for 30 år siden er fortsatt
aktuelle. Heller ikke vi som er voksne i dag eier jorda. Hvordan skal
vi videreføre det fine til våre barnebarn?
”For sånn svarer den som har visdom i hjertet, og alltid har
visst at tiden er relativ.
En fornemmelse bare, som ikke kan måles.
For hvor vakker er en blomst?
Og hvor stille er stillheten?”
Håkon Karlsen, NRK 1986
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Leder av nasjonalparkstyret, Hilde Nyvoll, sammen med blomsterbarna Sondre Olav Benonisen og Tanya Othman tar imot dronning
Sonja og ordfører Øyvind Evanger. Foto: Trine Lise Helgerud, Fylkesmannen i Troms
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En hilsen fra Fylkesmannen i Troms

Det er gått 30 år siden daværende miljøvernminister
Sissel Rønbeck åpnet Reisa nasjonalpark. Det var
Fylkesmannen som hadde ansvaret for å gjennomføre
den lokale og regionale planprosessen som førte fram til
opprettelsen av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi
landskapsvernområde.
Dette var ikke en støyfri planprosess. Det var mange ulike
brukerinteresser knyttet til området, og flere av disse var negativt
innstilt til planene om vern. For eksempel var det ønske om
utvidet kommersiell utnytting av mineralene i området samt vei
mellom Nordreisa og Kautokeino. Det var betydelig frykt for hvilke
begrensninger et vern ville medføre for den lokale bruken av
området, men det var også mange som så verdien i å ta vare på et
område med store og unike naturverdier og et landskap godt egnet
for jakt, fiske og reindriftsnæring.
For 30 år siden ble vern av natur i stor grad sett på som konservering
av naturverdier, og av mange oppfattet som om naturen ble satt i
glass og ramme med store begrensninger på lokal bruk og uten
mulighet for næring og næringsutvikling. I ettertid må en nok kunne
si at dette ikke har slått til. Gjennom verneplanprosessen ble det
gjort tilpasninger som i stor grad tilgodeså ulike brukerinteresser.
Dersom en spør befolkningen i Nordreisa i dag, er det få som er
negative til Reisa nasjonalpark, og befolkningen er generelt tilfreds
med nasjonalparken. Kartlegginger som er gjennomført både før og
etter at området ble vernet viser at befolkningen er blitt mer bevisst
på de verdier og kvaliteter nasjonalparkområdet har og er stolte
over nasjonalparken.

Nasjonalparkkommune og nasjonalparksenter
Reisa nasjonalpark er arealmessig den største nasjonalparken i
Troms, og utgjør over 20 % av landarealet i Nordreisa kommune.
Det at nasjonalparken utgjør så stor andel av kommunearealet
er bakgrunnen for at Nordreisa kommune har fått status som
nasjonalparkkommune og Storslett status som nasjonalparklandsby.
Selv om statusen i seg selv ikke medfører at kommunen tilføres
økonomiske midler, er det en egen merkevare som bør kunne
utnyttes med tanke på reiseliv og turisme og verdiskaping generelt.
Opprettelsen av Reisa nasjonalpark førte også til at
Nasjonalparksenteret ble etablert i 2004. Halti nasjonalparksenter
er så langt det eneste autoriserte besøks- og informasjonssenter
for verneområder i Troms fylke, og har vært og er en svært
sentral brikke i å formidle informasjon om Reisa nasjonalpark,
Ráisduottarháldi landskapvernområde og de øvrige verneområdene
i kommunen. Halti nasjonalparksenter har også vært viktig for den
lokale informasjonsformidlingen, og har bidratt til å øke forståelsen
for de kvaliteter nasjonalparken og de øvrige verneområdene i
regionen har. Det at Halti nasjonalparksenter ble etablert og hadde
behov for både kontor og informasjonslokaler, har også vært sterkt
medvirkende til at Halti II ble bygget.

Bakgrunnen for vernet
Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde
ble i sin tid vernet for å ta vare på et større sammenhengende
naturområde i indre del av Reisadalen, med omkringliggende
fjellterreng som har stor variasjon i naturtyper og landskap med
spesielle geologiske formasjoner. Dalen har et rikt planteliv med
mange sjeldne plantearter og er et viktig leveområde for store
rovdyr og rovfugl. Området har internasjonal verneverdi. I tillegg
er Reisaelva, som renner gjennom dalen, en viktig lakseelv med
bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Reisavassdraget har
status som nasjonalt laksevassdrag.

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapvernområde er i
tillegg svært viktige områder for reindriftsnæringen, og brukes både
som vår-, sommer- og høstbeite for mange tusen rein.
Alt dette er kvaliteter som er viktig å ta vare på, men også kvaliteter
som gir grunnlag for verdiskaping gjennom reiselivsnæringens
bruk av naturen og tilbud om opplevelser. Gode og presise
forvaltningsplaner og forutsigbar forvaltning av området vil derfor
være sentrale element i arbeidet med å ta vare på og sikre disse
verdiene også for framtiden.
Tilsynelatende har vi mye urørt natur igjen i Norge, og enkelte
mener vi ikke trenger mer vern. Tallene viser likevel at det er behov
for å ta vare på mer av det unike mangfoldet og villmarka vår. For
hundre år siden hadde 50 prosent av Norge villmarkspreg. I dag er
tallet under 12 prosent.
Forskjellige områder blir vernet for å ta vare på et representativt
utvalg av naturen vår. Reisa nasjonalpark har et unikt naturmangfold
med spesielle geologiske og landskapsestetiske verdier gjennom
dalen og opp på fjellvidda. Vernestatusen beskytter området
mot inngrep som kan endre landskapet og skade natur- og
kulturverdiene. Verneforskriftene har bestemmelser som skal
beskytte sårbare naturtyper og arter mot påvirkning og forstyrrelser
som kan true deres eksistens. Naturen i området skal få mulighet til
å utvikle seg på naturens egne premisser. Her skal du kunne besøke
naturen, se dens storhet og høre dens egen lyd.

Forvaltningsplan og forvaltning av området

restart av forvaltningsplanarbeidet ble det gjennomført flere nye
kartlegginger og utredninger mht. både naturmangfold, kulturminner,
friluftsliv, reiseliv og næringsmessig bruk av området. Det ble også
konsultert med Sametinget hvordan forvaltningsplanprosessen
skulle gjennomføres for å sikre medvirkning fra og ivaretakelse av
samiske interesser i prosessen.
Et høringsutkast til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og
Ráisduottarháldi landskapsvernområde var på det nærmeste ferdig
da forvaltningsansvaret ble overført til Reisa nasjonalparkstyre.
Nasjonalparkstyret har derfor overtatt ansvaret for å få ferdigstilt
og vedtatt forvaltningsplanen. Planen vil være et sentralt verktøy
for å sikre en moderne og framtidsrettet forvaltning av området
som også imøtekommer ønsket om mer lokal verdiskaping med
utgangspunkt i de kvaliteter og opplevelsesmuligheter som ligger i
nasjonalparkene og de større landskapsvernområdene.
Gjennom reformen lokal verneområdeforvaltning av nasjonalparkene
og de større landskapsvernområdene har en nå fått en lokalt
forankret forvaltning. Det er også ansatt egen lokal områdeforvalter.
Dette har ført til et større lokalt engasjement og større lokal interesse
for forvaltningen av området.
Reformen har også medført at områdene har fått tilført mer
økonomiske midler til informasjonstiltak, tilretteleggingstiltak og
forvaltningsplanlegging. Det burde derfor ligge godt til rette for
å møte og løse kommende utfordringer knyttet til forvaltning av
området.

Fylkesmannen hadde forvaltningsansvaret for Reisa nasjonalpark og
Ráisduottarháldi landskapvernområde fra området ble vernet i 1986
og fram til 2010. Da ble forvaltningsansvaret overført til det lokale
nasjonalparkstyret. Dette er sammensatt av valgte representanter
for Nordreisa kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

Forvaltning av nasjonalparken tilpasset nåtiden

Fylkesmannen hadde forvaltningsansvaret for stort sett alle
verneområdene i fylket inntil ordningen med lokal forvaltning av
nasjonalparkene og de større landskapsvernområdene ble innført. Med
de begrensede ressurser som var stilt til rådighet for Fylkesmannen
både til forvaltningsplanlegging, tilrettelegging og aktiv forvaltning
av verneområdene i denne perioden, kan man nok si at det ikke ble
særlig aktiv forvaltning av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi
landskapsvernområde. Fylkesmannen forsøkte riktignok flere
ganger å få utarbeidet og vedtatt en forvaltningsplan for området,
men sammensatte utfordringer og ulike sentrale føringer medførte
at dette arbeidet ikke hadde en framdrift som ønsket.

Det er en utfordring å tilrettelegge for økt bruk av området og
samtidig sikre at dette skjer på naturens premisser og uten at
verneverdiene forringes. Vernet skal gi rom for lokalsamfunnets
tradisjonelle bruk, og det er ikke spesielle restriksjoner på jakt og
fiske. Likeledes skal reindriftsnæringen som sentral bærer av samisk
kultur og tradisjon kunne bruke området, og naturgrunnlaget for
denne næringen skal ivaretas. Samtidig har natur- og kulturarven
vår fått en viktig rolle i verdiskapingen og opplevelsesøkonomien.

Med bakgrunn i økt frilufts- og turistmessig bruk av nasjonalparkene
og en klar målsetting fra Stortinget og regjeringen om at
nasjonalparkene skal bli gjenstand for økt lokal verdiskapning,
ble behovet for å ha en forvaltningsplan for området stadig mer
påtrengende. Fylkesmannen startet derfor på nytt arbeidet med
en forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi
landskapsvernområde. Dette arbeidet startet opp noen år før
reformen med lokal forvaltning av nasjonalparkene og de større
landskapsvernområdene ble gjennomført. I forbindelse med

Foto: Jan R. Olsen

Reisa nasjonalpark 30 år

I dag er vi opptatt av tilrettelegging og skjøtsel av de vernede
områdene. Vi er opptatt av at naturen skal gi flere av oss opplevelser,
friluftsliv og verdiskaping. Vi ønsker derfor at bruken skal skje på en
naturvennlig måte, uavhengig av kommersiell karakter eller ikke.

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde er
opprettet for å ta vare på store, sammenhengende naturområder
med sårbare og truede naturtyper som har både internasjonal,
nasjonal og regional verdi. Det er viktig at disse unike verdiene
ikke går tapt for oss, for kommende generasjoner og for naturens
egen skyld. Dette vil være en sentral utfordring for forvaltningen av
området i årene framover.
Med dette som bakteppe vil Fylkesmannen gratulere Reisa
nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde med
30 -års jubileet, og ønsker samtidig Reisa nasjonalparkstyre lykke til
med forvaltningen av området i årene som kommer.

Miljøvernminister Sissel Rønbeck åpner Reisa nasjonalpark i 1986. Her er hun flankert av Bjørn Johansen og Martin Buvik fra
Fylkesmannen i Troms. Foto: Hartvig Sætra
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Nasjonalparkene våre er opprettet for å ta vare på naturen og naturverdiene for framtiden. Spor av bruk fra eldre tider er også omfattet
av vernet. Områdene er først og fremst vernet mot større inngrep
som kan endre landskapet eller være til skade eller ulempe for planter og dyr.
Nasjonalparkene er ikke vernet mot bruk. Faktisk er det flere av våre
nasjonalparker, blant annet Reisa nasjonalpark, som har friluftsliv som
del av formålet med vernet. Vernemyndighetene ønsker å legge til
rette for naturopplevelser i disse vakre områdene. Samtidig er stillhet og ro verdifullt i dagens moderne samfunn. Fravær av støy er for
mange et begrenset gode. Nasjonalparkene er noen av de få stedene hvor vi skal kunne oppleve stillhet og nyte naturens egne lyder.
Det er også slik at det meste av friluftsaktivitet som foregår i
nasjonalparkene er uproblematisk med hensyn til vernet. Samtidig
er det enkelte arter som er sårbare for forstyrrelser i deler av året,
for eksempel klippehekkende rovfugler når de skal etablere reir på
våren eller vegetasjonstyper som er sårbare for slitasje.
Vi må derfor som brukere av nasjonalparkene være bevisst at vi kan
påvirke naturen negativt selv om vi ikke ønsker det. Følg derfor de
anbefalinger som forvaltningen og oppsynet gir deg, så bevarer vi
naturverdiene og verneverdiene sammen.

Det ble opprettet et lokalt styre for forvaltning av Reisa nasjonalpark
og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde som konstituerte seg
11. mars 2011.
Sammensetningen av disse lokale styrene følger en mal som er
noenlunde lik for hele landet. I samiske områder er det fastsatt at det
skal oppnevnes to representanter fra kommunestyret, to representanter fra Sametinget og en representant fra fylkeskommunen. Det
er disse institusjonene som foreslår representanter, og så oppnevnes
den enkelte av Miljødirektoratet. Representantene er valgt for fire
år. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for
henholdsvis kommunestyret, Sametinget og fylkestinget.
Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere
nasjonalparkforvalter(e) som ansettes av Fylkesmannen i Troms, som
også har personalansvaret. Forvalteren skal i samråd med nasjonalparkstyret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning av verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalparkstyret og faglig forberede
alle styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til
at styret forvalter områdene i samsvar med naturmangfoldloven og
verneforskriftene, og følge forvaltningslovens bestemmelser.

Utsikt fra Luvdit og nordover mot Imo og Øverfossen. Foto: Jan R. Olsen

Hvorfor vern?

Medlemmene av styret skal forvalte verneområdene i samsvar med
internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene
for det enkelte verneområde. Alle representantene i styret har et
felles ansvar for en helhetlig forvaltning av verneområdene, der
ivaretakelse av verneverdiene og verneformålet er hovedoppgaven.

Nyt opplevelsen av nasjonalparken.

Forvaltningssystemet
for Reisa nasjonalpark
Ved opprettelsen av nasjonalparken i 1986, var det staten ved
Fylkesmannen i Troms som var forvaltningsmyndighet. I løpet av
2010 ble det iverksatt en nasjonal reform hvor hensikten var å delegere myndighet for forvaltningen av de store verneområdene i Norge
nærmere lokalsamfunnene som var berørt av vernet. Den faktiske
myndigheten ble da overført fra staten til lokale nasjonalparkstyrer.

Styrets oppgaver
• Utarbeide og revidere forvaltningsplaner, tiltaksplaner mv.
• Gjennomføre skjøtsel og besøksforvaltning
• Ta myndighetsbeslutninger, saksbehandling, tillatelser mv.
• Informere om verneområdene
• Rapportere
Verneområdestyret samarbeider tett med Fjelltjenesten/SNO som
i tillegg til en rekke andre oppgaver også er verneområdestyrets
«øyne og ører» i felt. Det er også tett samarbeid med Halti nasjonalparksenter om informasjon og tilrettelegging samt Nordreisa
nasjonalparkkommune mht blant annet besøksforvaltning.

Foto: Eirin Henriksen
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Landskapet i Reisadalen

Dyr og planter
Plantelivet og vegetasjonen i og rundt Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde er
veldig rikt og variert. Området har et skiftende landskap med vekslende vegetasjon som gir leveområder
og levevilkår for mange ulike dyrearter og plantearter.
Reisavassdraget utmerker seg ved sitt store botaniske mangfold, og er av unik botanisk verdi. Av registrerte plantearter i nasjonalparken og landskapsvernområdet står 31 karplantearter og 31 arter sopp, lav og
mose oppført på rødlista.

myr- og skogplanter, bl.a. brannull som vokser på palsmyrene samt
myrsildre og åkerbær som finnes langs elva. Av varmekjære eller
sørlige arter som har nordgrense i eller nær Reisadalen, finner man
bl.a. lerkespore og maurarve. Her vokser noen av de siste bestandene
av flere truede og sjeldne planter, f.eks. finnmarksjonsokblom og
kveinhavre. I Jiehtanagorsa, en sidedal til Njállaávži, står det noen få
grantrær. Det er den eneste naturlige forekomsten av gran i Troms
fylke. Dette er vanlig norsk gran, ikke østlig gran slik som i nærliggende lokaliteter i Finland og Finnmark.

Dyrelivet
Store deler av dalføret er gode beiteområder for elg. Det største
av våre rovdyr, brunbjørnen, kan ses år om annet i nasjonalparken.
Den er en del av den nordlige finsk-skandinaviske grensestammen.
Dalen har også en fast bestand av jerv, og er en del av leveområdet
for gaupe. Det er gjort observasjoner av streifende ulv, men det er
ingen fast stamme i denne regionen. Det samiske navnet Njállaávži
betyr fjellrevkløfta, og vitner om at fjellreven har vært vanlig.

Fuglelivet

Svartkulpen med utsikt mot Mollis. Foto: Eirin Henriksen
Landformene i Reisadalen har stor variasjon og dramatikk, skapt
av mange forkastninger og skyvegrenser fra lang tid tilbake. Dalen
inneholder bergarter fra mange ulike tidsepoker og er svært variert
og interessant. Dalføret strekker seg fra Reisafjorden i nord og helt
inn til Finnmark fylkesgrense og Finlands riksgrense i sør. På begge
sider av dalføret er det store, åpne viddeområder med høye fjell på
over 1300 moh. Høyest er toppen Ráisduottarháldi med sine 1361
m.o.h og toppen ligger i landskapsvernområdet inntil nasjonalparken
i vest. Øst for dalen er det Beachegealháldi som rager høyest med
sine 1326 moh. Det er den høyeste «fjellviddetoppen» av alle i det
området som geografisk hører til Finnmarksvidda, og det finnes ikke
høyere topp lenger øst i Troms eller i hele Finnmark.
Dette landskapet gir grunnlag for et variert, til dels sjeldent og rikt
plante- og dyreliv for en region så langt nord i landet. Reisa nasjonalpark er etablert i de sørlige områdene av dalføret, med sterke faglige
forankringer knyttet til nettopp geologi, plante- og dyreliv som utgjør
et større og sammenhengende område.

Begge faller ned og møtes i den mørke kulpen i det som kalles Imojuvet. I området Nedrefoss–Avveávži–Imo er det særlig spennende
geologi, og man får følelsen av å være ved et tydelig landskapsmessig skille i Reisa nasjonalpark.
Om sommeren er det en stor opplevelse å ferdes i Reisadalen og
på elva, med de mange og varierte formene i og på sidene av dalen,
og ikke minst med de tallrike små og store fossene som stuper ned
i Reisaelva. Vinterstid dannes det mange flotte isskulpturer, frosne
vannsig og fosser. Landskapet og geologien gjør at Reisaelva har et
nedbørsfelt på hele 2692 km2, det meste over skoggrensa. Det igjen
betyr at elva reagerer raskt med flom på vårsmeltinga, og ved kraftig
regnvær stiger elva og sideelvene til dels svært hurtig.

Åkerbærblomst. Foto: Knut Magne Nergård, Fylkesmannen i Troms

Plantelivet
I alt 525 arter karplanter er registrert i Reisavassdragets nedbørsfelt.
Antallet er høyt både i nordnorsk sammenheng og på landsbasis.
Om lag 385 arter er ført opp i nasjonalparken, men vi vet ikke om
det er komplett. I de indre delene av Reisadalen forekommer mange
plantearter med østlig og nordøstlig utbredelse, mange av dem

Det er registrert 122 fuglearter i området. Dette omfatter både
ender, rovfugl, vadefugl, ugler og spurvefugl. Flere av artene har
en mer østlig eller sørlig hovedutbredelse, og er ellers sjeldne eller
fåtallige i Troms. De fleste er påvist hekkende, andre bruker dette
som leveområde hele året, beiteområde, rasteområde under trekk
eller myteområde (fjærfelling). Reisavassdraget har en rik rovfuglfauna, men med store svingninger i bestandene. Dalen med sine
bratte lier og steile fjellsider byr på utallige hekkemuligheter for rovfugl. Fjellvåk, kongeørn, dvergfalk og tårnfalk er vanlig. Jaktfalken
hekker også regelmessig innover dalen.

Fisk
Reisavassdraget er et av de mest verdifulle lakse-, sjøørret- og sjørøyevassdragene i Troms. Artsutvalget og tettheten av bunndyr i
rennende vann er høyt, også i landsmålestokk. Også østlige arter
som sik, abbor og gjedde finnes innenfor vassdraget.

Selve navnet Reisa kommer av det norrøne verbet rísa, som betyr
«stige», antagelig fordi elva stiger sterkt eller brått (Norsk stadnamnleksikon, 4. utg., 1997).

Hoveddalføret er tidvis bredt og åpent i nordvest mot kysten, og
mer trangt og vilt desto lenger sør og øst man kommer. Fra Saraelv og Kirkestilla merker man særlig at dalen smalner til, det blir
trangere, markerte brattkanter, steile klippevegger, og sidedalene
kommer tettere på. Det er en rekke skarpe sidedaler og elver som
skjærer seg inn på begge sider av hoveddalføret – det har gitt en
rekke flotte fosser som stuper ned i Reisadalen fra disse sideelvene.
Mollisfossen er den største og mest kjente av disse, med sitt
totale fall på ca. 269 meter over tre trinn, der det nederste fallet er
på ca. 140 meter. I vårflommen er dette et mektig skue, og mang
en besøkende har respektfullt kjent på vannfokket og fosseduren
ved Mollis. I selve hoveddalføret, og i Reisaelva, er det Imofossen
som er den største og mest imponerende fossen med ca. 20 meters
fall, nærmest side om side med den mindre sideelven Spanijohka.
Utsikt fra Jiertá med Avve-kløfta i bakgrunnen. Foto: HNP
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Lappspove. Foto: Ingve Birkeland

Sotsnipe. Foto: Ingve Birkeland
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Oppsyn og tilsyn
I forarbeidet til verneforslaget (1984/1986) for nasjonalparken, ble
det jobbet med en løsning for tilsyn og oppsyn i området. Naturverninspektøren i Troms la fram et forslag og en skisse for dette,
basert på et samarbeid med Statens Skoger (nå Statskog SF) som
er grunneier i hele området. Dette var forløperen til det vi i dag kjenner som Fjelltjenesten, som nå er en egen avdeling innenfor Statskog SF. I 1987 ble det ansatt en utmarksfullmektig med ansvar og
definert arbeidsområde knyttet til Reisa nasjonalpark.
Statskog Fjelltjenesten utfører en rekke oppdrag for forvaltningsmyndigheten, som praktisk tilrettelegging, skjøtsel, vedforsyning,
registreringer, oppsyn, informasjonsarbeid mv.

Statens naturoppsyn har ikke egne, faste folk i verneområdet, men
er representert ved Fjelltjenesten. Reinpolitiet driver også oppsyn,
og har hovedoppgaver knyttet til allmennhetens bruk av naturen
og til saker innen reindriftsnæringen i tillegg til de alminnelige politimessige gjøremål.
Tarjei Gunnestad ble ansatt i Fjelltjenesten i 1986, og har siden 1987
vært knyttet direkte til aktivt arbeid i Reisa nasjonalpark. Han har
dermed vært med siden parken ble etablert, med noen perioder
med arbeid i Telemark, på Svalbard og i Finnmark.

Informasjon og besøkssenter
I Nordreisa ble det første forslaget om et besøkssenter fremmet av
Nordreisa kommune allerede i 1992. I 1996 begynte det nasjonale
arbeidet med å etablere naturinformasjonssenter i Norge, med formål om å gi informasjon om natur, verneverdier og bruk av våre
nasjonalparker. Først i 2004 ble det gitt foreløpig autorisasjon via

statlige kriterier til Halti nasjonalparksenter, og i 2006 ble Halti
nasjonalparksenter AS etablert. I 2015 ble bygget Halti utvidet, og
nasjonalparksenteret fikk nye lokaler sammen med Nord-Troms
museum og Halti kvenkultursenter, med tverrfaglige utstillings- og
formidlingstilbud for nasjonalparken og den regionale natur- og
kulturarven. Fra 2016 er Halti autorisert som besøkssenter for Reisa
nasjonalpark.

Forvaltningsknutepunkt Halti
Som en oppfølging av opprettelsen av lokale forvaltningsmodeller,
har myndighetene etablert en ordning med utpekte forvaltningsknutepunkt. Dette er ment å være små, robuste fagmiljø i distriktene der nasjonalparkforvalterne mfl. har sin arbeidsplass. På slike
forvaltningsknutepunkt forsøker man å samle relevant kompetanse
og ressurser i et godt fagmiljø. Halti nasjonalparksenter er tildelt status som knutepunkt (2011) og leier ut lokaler til nasjonalparkstyrene

Hvem er det som tramper på min bro? Foto: Rune Benonisen

Tarjei Gunnestad ble ansatt i Fjelltjenesten i 1986, og har siden 1987
vært knyttet direkte til aktivt arbeid i Reisa nasjonalpark. Han har
dermed vært med siden parken ble etablert, med noen perioder med
arbeid andre steder innimellom. Foto: Fjelltjenesten

Å sørge for vinterbrensel til gammer og hytter inngår i forvaltningsjobben. Foto: Tarjei Gunnestad

Fjelltjenesten jobber bl.a. med praktisk tilrettelegging i nasjonaparken. Her er hengebrua ved Nedrefoss. Foto: Wenche Offerdal
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Bålplass ved Sieimmahytta. Foto: John Ivar Larsen

sine forvaltere og Statskog Fjelltjenesten. Verneområdeforvaltningen for Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder har
hovedtilhold på Halti i knutepunktet, men har også faste arbeidsdager på kontoret i Sørstraumen i Kvænangen. Nord-Troms museum
og Halti kvenkultursenter er lokalisert på Halti, og bidrar ytterligere til
et godt, tverrfaglig miljø.

Utsikt fra Jiertá med Luvdit i bakgrunnen. Foto: Fjelltjenesten
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Reisa nasjonalpark – et kulturhistorisk landskap

Spor i landskapet

Av arkeolog Lise Brekmoe

Bergmaleriene i Sieimma
Siden bergmaleriene i Sieimma ble alminnelig kjent, har mange tatt
turen for å studere det unike funnet nærmere. Figurene ble malt på
berget av mennesker som levde her for over 3000 år siden, i perioden
tidlig metalltid (1800 f.Kr.–Kristi fødsel). Maleriene ved Sieimma er
en av tre kjente lokaliteter i Troms, og er datert på bakgrunn av
arkeologiske undersøkelser og funn ved tilsvarende lokaliteter.

Som oftest er det naturen man tenker på når man hører ordet
«nasjonalpark». Men Reisa nasjonalpark er også et viktig kulturhistorisk landskap med spor etter mennesker som strekker seg flere
tusen år tilbake i tid. Området er vår- og høstbeiteland for reinflokker
og mennesker på deres ferd mellom sommerbeitene ved kysten og
vinterbeitene på innlandet ved Guovdageaidnu.
De første menneskene i nasjonalparken drev jakt på villrein, og
fangstinnretninger er vanlige kulturminner i nasjonalparken. Langs
reinens trekkveier finner man fangstgroper og skyteskjul, og det har
blitt gjort funn av redskaper og avslag fra redskapsproduksjon som
kan dateres til tidlig metalltid (1800 f.Kr.–Kristi fødsel). De vanligste
kulturminnene i nasjonalparken som forteller om jakt på villrein er
fangstgroper og skyteskjul for jakt med pil og bue, kalt Čilla på samisk.
På østsiden av Ráisjávri er det gjort funn av tufter som trolig kan
dateres til yngre steinalder (4500–1800 f.Kr). Reisadalen inngikk
sannsynligvis i et mønster av sesongmessige boplasser hvor man
flyttet mellom innland og kyst for å utnytte ressursene i de ulike
områdene. Boligene har vært gammelignende konstruksjoner som
framstår som ovale forsenkninger i terrenget i dag.

Foto utlånt av Leif Holbæk

Trefigur
I utkanten av ei myr står denne trefiguren og skuer utover landskapet. Figuren er av uviss datering, og vi vet ikke om denne plasseringa er den opprinnelige. Tilsvarende funn er kjent fra Indre Troms.
Ved Tromsø museum finnes det utstilt utskårne trefigurer som ble
funnet i myrjord i en bergsprekk ovenfor gården Vikran. Den ene av
disse ble datert til 630–760 e.Kr.

Jámet-suolo i Ráisjávri. Foto: Sametinget
som matgjemmer, melkegroper og reingjerder. På steder langt fra
boplassene kan man også finne hellere, såkalte álli. Ofte har disse
levegger av stein, og har blitt brukt til overnatting og opphold under
gjeting og samling.

Figuren i Reisa nasjonalpark er trolig mye yngre enn disse siden
bevaringsforholdene ikke tillater trevirke å overleve særlig lenge i
friluft. Men kanskje er dette en gammel tresieidi?

Da Sametinget foretok kulturminneregistreringer i området i 2007–
2008, ble det registrert tre kulturminner som trolig er lekeplasser for
barn. Basert på tilsvarende kulturminner i Mauken som ble bekreftet
av informanter, kan disse tolkes som reingjerder i miniatyr.
I nasjonalparken er det også registrert samiske gravplasser. Den ene
av disse er en gravholme som ligger ute i Ráisjávri. Denne har fått
navnet Jámet-suolo, eller «de dødes øy», og gravene her har vært
sommergraver som skal ha vært i bruk fram til 1920-tallet. Disse kan
dateres til 1600-/1700-tallet og misjonsvirksomheten mot samene,
som innebar at samene ble pålagt å føre de døde til vigslet jord. Dersom dødsfallet inntraff i sommerhalvåret, langt unna kirkegårder, ble
de døde midlertidig gravlagt på beskyttede steder slik at de kunne
føres til kirkegårder på vinterføre.

Tufter
Foto: Rune Benonisen

Bergmaleriene er malt med oker som har blitt tilsatt et bindemiddel. Figurene ligner dyr, trolig rein, og kanskje kan de andre figurene
tolkes som mennesker? Det fascinerende med dette kulturminnet er
både at det er så sjeldent, men også at vi får et innblikk i forestillingsverdenen til et menneske som satt her for så lenge siden – hva
tenkte han eller hun? Bergmaleriene er sårbare, og det er vårt felles
ansvar å beskytte og bevare disse for framtidige generasjoner.

Ved Ráisjávri ligger det tre tufter rett ved hverandre på toppen av
en liten høyde på eidet mellom Ráisjávri og Ráisluoppal. Fra tuftene
har man god utsikt over det omkringliggende landskapet, og det
spesielle med tuftene er at de er nedgravde i terrenget.
Tuftene ved Ráisjávri er lik det man kaller stallotufter, som opptrer
i høyfjellet i samiske innlandsområder. Slike tufter har blitt datert til
tidsrommet 800–1050 e.Kr. Kanskje er dette spor etter tidlige boplasser i nasjonalparken.

Hellige fjell og offersteder, sieidier, finnes også i dette samiske kulturlandskapet. Kunnskapen om disse er ofte bevart gjennom muntlige
overleveringer, men man kan noen steder finne spor etter ofringer, som
ved den ene sieidien i nasjonalparken hvor det har blitt ofret reinhorn.
Čilla, eller skyteskjul, er et av de vanligste kulturminnene i nasjonalparken. Foto: Sametinget

Tidlig reindrift i Reisadalen
Man antar at det tidligste reinholdet innebar noen få tamrein til
transport og lokkedyr under villreinfangsten. Den mest omtalte
kilden som omtaler dette er fra den håløygske høvdingen Ottars
beretning til kong Alfred av England på 890-tallet, hvor han forteller at hans rikdom består av seks lokkerein som brukes til å fange
ville reinsdyr og at han også har en reinflokk på 600 dyr. Trolig har
utviklinga fra jakt og fangst på villrein til tamreindrift vært en gradvis
overgang som det er vanskelig å datere. På 1500-tallet er imidlertid
tamreindrift godt etablert.

Kulturminner i Reisa nasjonalpark
De vanligste kulturminnene tiknyttet eldre reindriftssamiske boplasser er som oftest ildsteder, eller árran, fra teltboplasser. På
strekningen Gironjávrrit – Boazoaivi langs Nordkalottleden kan
man blant annet se flere árran nær stien. Vi finner også gammetufter, og begge kulturminnetypene er tallrike i Reisa nasjonalpark.
I tilknytning til boplassen kan det også finnes andre kulturminner

På en vandring i Reisa nasjonalpark kan den observante ta del i
både natur- og kulturopplevelser. Kulturminnene vitner om reindriftens lange historiske røtter i området, og gjennom kulturminnene
kan vi se hvordan menneskets forhold til reinen har utviklet seg
gjennom en historie over flere tusen år.
Kulturminnene er fredet etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt
å skade et fredet kulturminne. Forvaltningsmyndigheter for kulturminner er Sametinget og Troms fylkeskommune.

Kilder til videre lesing om reindriften i Reisadalen
Hansen, L. I. & B. Olsen 2004. Samenes historie fram til 1750. Oslo.
Sjølie, R. 2003. Vern og forvaltning av samiske byggverk. Sámediggi/Sametinget.
Qvigstad, J. & K.B. Wiklund 1929. Major Peter Schnitler grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745. Kjeldeskriftfondet Bind II. Oslo.
Vorren, Ø. 1962. Finnmarksamenes nomadisme, bind I og II.
Tromsø Museums Skrifter vol IX, 2. Oslo.
Westrheim, S. 1981. Registrering av faste kulturminner i Reisavassdraget. I Verneplan
for vassdrag, nr. 191. 10 års verna vassdrag. Tromsø.
Wiklund, K.B. 1909. De Svenska Nomadlapparnas Flyttningar till Norge i äldre och
nyare tid. Almqvist & Wiksells ab. Uppsala.
www.kulturminnesok.no for informasjon om registrerte kulturminner med kart og
beskrivelser.

Tuftene ved Ráisjávri. Foto: Sametinget
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Reisa nasjonalpark
på kartet

Buntavaggi

Sarafossen

Nord

Ovi Raishiin
Ansamukkahytta

Reisa nasjonalpark ble opprettet i 1986 og har et
areal på 803 km2. Reisaelva og dalføret er markant
i landskapet, med til dels stupbratte, ville og
spektakulære formasjoner. Fra kysten i nord og
helt inn til de innerste grensene av nasjonalparken
ved Finland preges landskapet av elva, sideelvene,
fossefallene og strykene som hører til og er som
sølvbånd i det grønne landskapet.

Skáidečohkka

Sieimma

Ved Imo går man ut av dalføret og opp på
viddeplatået, den sørlige delen av det som kan
regnes som Finnmarksvidda. Vegetasjonen er frodig
og mangfoldig, og gir grunnlag for et artsrikt dyreog fugleliv.
I vest reiser det seg et fjellmassiv som heter
Ráisduottarháldi, som betyr omtrent «Reisaviddafjellet». Med sine 1361 moh. er Ráisduottarháldi
det høyeste fjellet i Nordreisa og Kåfjord, og har
samtidig Finlands høyeste fjelltopp på 1325 moh.
Bruk av områdene i Reisa nasjonalpark og
Ráisduottarháldi landskapsvernområde har lange
tradisjoner. Fangst av rein kan spores 5000 år
tilbake i tiden. Området byr i dag på fantastiske
opplevelser basert på de samme naturressursene.
Vi ønsker våre besøkende hjertelig velkommen inn i
vår vakre natur, og oppfordrer samtidig til å ivareta
våre felles ressurser inn i framtiden!

Giebaávži

Käyräniva
Houvinkivi

Čárajávri

Dissaldakka

Čáravárri

Mollešvuopmi

Ovi Raishiin er et utkikkspunkt og en innfallsport til Reisa
nasjonalpark, og tilbyr besøkende en rekke funksjoner:

Mollisfossen

NORDREISA
KOMMUNE

•
Vuomádathytta
Čoalbmevággi

KÅFJORD
KOMMUNE

•

Gáhkkorjávri
Geresoaivi

RÁISDUOTTARHÁLDI
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Naustneset

•
•
•

Nedrefosshytta

Ráisduottarháldi

•

Boazovárri

Informasjon, kart og plakater om natur og kultur i
Reisadalen og i Reisa nasjonalpark
Et fjellbibliotek med litteratur om natur og kultur i
Reisadalen og på Nordkalotten
Bord, benker, bålplass og hvileplass som er åpen for alle
Helårsåpent toalett med ordnede forhold og tilsyn
Enkle overnattingstilbud og badstue for vandrere og
besøkende
E nkle utstillinger utendørs deler av sesongen

Imofossen
Somáhytta

Imogammen

Utkikkspunkt nasjonalpark
Ovi Raishiin – Visitors Point Reisadalen – er
innfallsport og utkikkspunkt for besøkende til og
fra Reisa nasjonalpark. Beliggenheten ved enden
av vegen opp Reisadalen (Fv865) er sentral for alle
som starter eller avslutter sitt besøk i Reisadalen.
På Ovi Raishiin ser du inn til Reisa nasjonalpark, og
du finner rom og plass for ditt eget kaffebål og kan
nyte din matpakke i flott natur.

Arturgammen

Haltihyttene

Somájávri

Geatkevuopmi

Kopmajokihytta

Geatkeoaivi

Besøkssenter nasjonalpark
Halti nasjonalparksenter AS er et autorisert
besøkssenter for Reisa nasjonalpark. Vi gir
besøkende informasjon om nasjonalparken,
natur, kultur og friluftsliv. Vi driver formidling,
undervisning og aktiviteter knyttet til disse
temaene spesielt og nasjonalparker generelt.
Vårt mål er å bidra til gode naturopplevelser og gi
god service til brukere av nasjonalparken. Besøk
oss gjerne på Halti bygget på Storslett, og få
informasjon og materiell – og se utstillingen «Møter»
(billett kreves) som forteller om regionens natur- og
kulturhistorie.

Jiertá

Miehtavággi

REISA NASJONALPARK
Pihtsusjärvihytta

Ráisjávrihytta

Ráiseatnu

FINLAND
Siđusoaivi

Pihtsuskönkään putous

Ráisjávri
Skohpičohkka

Siđusgohpihytta

Nasjonalparklandsby
Storslett er autorisert som nasjonalparklandsby
og Nordreisa som nasjonalparkkommune – begge
deler på grunn av Reisa nasjonalpark og de mange
naturverdiene i kommunen. I nasjonalparklandsbyen
finner man et godt og bredt servicetilbud og mat
og drikke med lokal opprinnelse. På besøkssenteret
på Halti finner du turistinformasjon for besøkende i
nasjonalparklandsbyen.

Meekonjärvihytta

Jogasjärvihytta
Porojärvihytta

Taapmajärvihytta

Rivttoaivi

Kekkosen kämppä

Jiehtanasgorsa

Njállaávži
Nieidaávži

Parkering nasjonalparken

Tursti Sommer

Anbefalt fotomulighet

Nordkalottruta

Hytter
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Skuterløype

Kuonjarjokihytta

NORDREISA
KOMMUNE
Dáinnačearru

KAUTOKEINO
KOMMUNE

Poroharju
Deatnomuotkihytta
Sáitejávri
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Foto: Jan R. Olsen

Reindrift i og rundt Reisa nasjonalpark i dag
Det har vært reindrift i området i uminnelige tider. Omfanget av bruken gjør at reindriften er den viktigste brukerinteressen i området,
både i historisk perspektiv og i nåtid. Reindriftsfamiliene har levd her
i uminnelige tider, og knyttes til området gjennom navn, fortellinger
og tradisjoner basert på reinen sin bruk av landskapet. Dette bidrar
til et sterkt eierskap til området som nå også er nasjonalpark. Reindrift har endret seg i takt med tiden, og vi anerkjenner den moderne
reindriften sin plass i nasjonalparken.
I dag er det i alt sju reinbeitedistrikter som er berørt av Reisa nasjonalpark. To distrikter har beiteområder i områdene, mens fem distrikter
flytter gjennom deler av nasjonalparken vår og høst.
Omfanget av reindriften er betydelig. Ressursregnskapet for reindriftsåret 2014/2015 viser at det er om lag 250 personer involvert i
drift berørt av verneområdene, og at det er om lag 22 000 rein som
enten beiter, trekker eller drives gjennom områdene. Til sammenligning er det om lag 200 personer og 12 000 rein i resten av Troms
fylke og rundt regnet 230 personer og 15 000 rein i Nordland fylke
innvolvert i reindrift.

Fjell- og dalområdet på vestsiden av Reisadalen er innenfor reinbeitedistrikt 36 Čohkolat. I dette distriktet alene er det om lag 63
registrerte reindriftsutøvere med et samlet reintall på 6000–7000 i
2014/2015. Dette distriktet er mest berørt av nasjonalparken. De har
vinterbeite på Finnmarksvidda og kommer inn i nasjonalparken på
vårvinteren. Det meste av kalvingen foregår i Reisa nasjonalpark sør
for Puntadalen. Etter kalvingen slippes dyrene gjennom sperregjerdet ved Gahpperus til sommerbeite. Ut på ettersommeren/høsten
(august–september) trekker dyrene igjen sørover. I brunstperioden
er flokken igjen i Reisa nasjonalpark. Vanligvis er flokken ute av området i løpet av desember. Det er variasjoner i dette driftsmønsteret
fra år til år avhengig av værforhold og beiteforhold.

”Jeg er stolt av at staten valgte akkurat mitt reinbeitedistrikt
til nasjonalpark. Håper nasjonalparken ikke utvikler seg
ubehagelig for vår tradisjonelle næring og for framtidig
utvikling av reindriften.”
Johan Askal Logje, reinbeitedistrikt 36 Čohkolat

Det er viktig at andre brukere av Reisa nasjonalpark tar nødvendige
hensyn i de periodene hvor reinen er sårbar. Reinflokkene reagerer
på ferdsel, og trekker gjerne ut av områder hvor det er mye folk
og/eller hunder. Slike perioder er særlig i kalvingstiden og brunsttiden.

Foto: Jan R. Olsen
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Kjære landsbyvenner!

Uteskole – med naturen som læringsarena

Av næringsutvikler Ida Wigdel
I 2008 ga Miljøverndepartementet Storslett status som nasjonalparklandsby. Prosjektet var en del av det nasjonale programmet
«Naturen som verdiskaper», og ble startet for å styrke verdiskapingen i lokalsamfunn og kommuner med utgangspunkt i vernet
natur og nærhet til nasjonalparker.
Storslett er den nordligste av de fem nasjonalparklandsbyene i
Norge, som sammen arbeider for å utvikle en sterk merkevare tuftet
på natur og kultur. Mulighetene dette prosjektet gir oss er viktig for
Storslett og Nordreisa. Det hjelper oss å se sammenhengen mellom kultur, natur og opplevelser på den ene siden og tilrettelegging,
stedsutvikling og bolyst på den andre.
Gjennom de åtte årene prosjektet har pågått, har vi arbeidet målrettet med produkt- og stedsutvikling i sentrumsområdene, med et
ønske om å styrke eksisterende næringsliv samtidig som vi legger
til rette for ny og innovativ næring. Vårt fokus på vertskap, kompetanse, stedsutvikling og omdømme for hele kommunen har bidratt
til å heve kvaliteten på det helhetlige bildet besøkende og innbyggere har av både landsbyen og kommunen som helhet. Storslett
nasjonalparklandsby har mottatt betydelige summer i tilskudd til
ulike tilretteleggingstiltak og mange aktører har engasjert seg i
dette utviklingsarbeidet – et engasjement som har skapt energi og
gitt gode resultater.
En nasjonalparklandsby skal være en naturlig innfallsport til en
nasjonalpark, og tilby det beste vertskap for tilrettelagte natur- og
kulturopplevelser i tilknytning til denne. I landsbyen skal du finne
den informasjonen og servicen du trenger for å kunne dra på tur i
parken og randsonene rundt. Det er viktig at nasjonalparklandsbyen
er kulturbærer for egne tradisjoner. Vi skal tilby produkter og opplevelser med et lokalt tilsnitt, og det skal tilrettelegges for friluftsliv
både i landsbyen og områdene rundt parken. Vi vil være så freidig å
si at vi i stor grad har lyktes og lever opp til disse kriteriene.
Storslett nasjonalparklandsby er den naturlige innfallsporten til et av
landets vakreste vernede områder – Reisa nasjonalpark – og fungerer
som et knutepunkt for naturopplevelser i vår nasjonalparkkommune.
Halti nasjonalparksenter og nasjonalparkforvalteren er sentrale
aktører som er til stede i landsbyen og kan gi deg informasjon og
opplysninger om nasjonalparken samt råd og tips for din ferdsel i
områdene.

Fornøyde barn etter elvebåttur. Foto: HNP

Vi har særegne butikker med et personale som tar
service og vertskap på alvor. Handelsstanden er preget av vår
natur- og kulturtilknytning, og er unik med unike produkter. Vi har
lokalproduserte gårdsprodukter og serveringssteder som har fått
nasjonale utmerkelser samt anerkjente duodjikunstnere og kunnskapsformidlere som kan gi deg kulturopplevelser basert på tre
stammers møte. Vi har naturopplevelsene rett utenfor stuedøra og
flere aktører som inviterer deg til å ta del i vår levende og tradisjonsrike elvebåtkultur.
Vi kan med stolthet se tilbake på mange gjennomførte tilretteleggingstiltak for friluftsliv både i landsbyen og områdene rundt parken.
Utviklingen av Kvennes friluftsområde, Elveparken og merking av
turstier er tiltak nasjonalparklandsbystatusen har bidratt til. Dette
er gode eksempler på tilrettelegging som fremmer våre natur- og
kulturverdier, som inviterer til bruk av naturen og som bidrar til unike
opplevelser for både barn og voksne, for våre innbyggere og for de
som besøker oss.

«Vi lærte mye og hadde det fint – lærte hvordan man lager fisk, hvor lang og tung de kan bli og vi lærte hva som var inne i fisken.» Foto: HNP

Halti nasjonalparksenter og Moan skole har i mange år hatt et samarbeid knyttet til uteskole, friluftsliv og lokal kultur. Som uteskole
er Moan ofte ute, gjennom hele året. Sammen med nasjonalparksenteret har de to hele dager ute i løpet av skoleåret – en dag om
våren og en dag om høsten.

I Nordreisa har vi mange innbyggere som er stolte av kommunen
sin og som ønsker å være det beste vertskap for våre besøkende.
Gjennom en kombinasjon av tradisjonell bruk og tilrettelegging for
nye og innovative næringer, kan vi også i framtiden fortsette å by på
oss selv og våre omgivelser, i pakt med de kravene natur- og kulturarven vår stiller til forvaltning. Vi har gjennom historien tatt godt
vare på naturen rundt oss og forvaltet den på en bærekraftig måte.
Slik skal det være også i framtiden! Nærheten og tilknytningen til
nasjonalparken gir oss ubegrensede muligheter i det videre stedsutviklingsarbeidet i vår landsby og kommune. Vårt mål er å skape
resultater til det beste for fellesskapet og bidra til gode kultur- og
naturopplevelser, både for våre innbyggere og de besøkende.

«Vi lærte å kjøre elvebåt. Det var artig å kjøre elvebåt, men litt
skummelt hvis den skulle velte når det var så mange unger oppi.»
«Aller gøyest var det å kjøre elvebåt.»

Om våren er det Skogdagen, der livet i skogen og vedhogst er tema.
Da skal det hugges og klyves ved til skolens gapahuk, og vi kikker
på alle skogens småkryp og vekster. Det er tema og natursti knyttet
til natur, kultur, nasjonalpark og naturfag generelt. Dagen gjennomføres på Ovi Raishiin i Reisadalen.
Om høsten er det Elvedagen, og da står villaksen, bruken av elva,
kvenkultur og badstuetradisjoner på planen. Dette opplegget gjennomføres i september i Elveparken og ved Halti på Storslett, med
både elvebåt, badstuefyring og sløying av laks på dagsordenen.
Gjennom skolesamarbeidet får vi satt fokus på naturverdiene vi har
i Nordreisa, og får gitt et konkret innhold til statusene som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Moan skole og Halti nasjonalparksenter har utviklet programmet sammen, og så bidrar Halti
kvenkultursenter, Reisa nasjonalparkstyre og Fjelltjenesten i deler
av opplegget.

Velkommen til Storslett nasjonalparklandsby!

Elever fra 3. klasse ved Moan skole kommenterte det de opplevde på Elvedagen.
«Det er vakkert å være i naturen, det er viktig å vite om naturen
og lære om hvordan man kan overleve. Og man kan oppdage ting
ingen har oppdaget før – det er det jeg syns er ganske fint.»

18

Foto: HNP

«Viktig å lære at man ikke bare går og kaster søppel, fordi da ødelegger man naturen.»
Foto: HNP
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Jakt og fiske

er ifølge Miljødirektoratet «å gjenoppbygge laksebestandene til en
størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innen arten og
utnytter dens produksjonsmuligheter».

Etter at isen trakk seg tilbake og blottla den vakre Reisadalen, har
villaksen gått den lange veien fra Reisaelva til Norskehavet og tilbake igjen i tusenvis av år. I tidligere tider er det rimelig å anta at
Reisaelva bugnet av laks. Truslene mot villaksen var begrenset til
predatorer som fugler, sel og fisken i havet. Bergmaleriene i Reisadalen kan tyde på tidlig menneskelig aktivitet, og uttaket av laks var
trolig lavt. Samlet var truslene mot bestandens eksistens begrenset.
I dag er bildet et helt annet. I løpet av de 30 siste årene har laksen
gått fra å være i en god forfatning til å bli stemplet som en truet art.
På denne korte tiden har blant annet overfiske, kraftutbygging, oppdrettsvirksomhet og ulovlig uregulert fiske gjort laksebestandene
til en svært begrenset ressurs. Og etter hvert er det sannsynlig at
klimaendringer har og vil ha en negativ påvirkning. En kjent biolog fra
Skottland jeg snakket med sa følgende: «Laksen trenger ikke å forvaltes, den overlever godt på egen hånd. Forvaltning dreier seg om
å begrense og regulere menneskers negative påvirkning på laksebestanden».
Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. I følge Miljødirektoratet skal laksen i nasjonale vassdrag «forvaltes slik at naturens
mangfold og produktivitet bevares, og faktorer som truer laksen
skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og
sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak». Målet

Av fylkessekretær NJFF-Troms, Karl-Petter Johansen
Reisa Elvelag er den lokale forvalteren av laksebestanden. Vårt formål er «å samle grunneierne og de fiskeberettigede for, i fellesskap, å
forvalte fiskeressursene i den lakseførende delen av Reisaelva på en
forsvarlig og langsiktig måte til beste for medlemmene. Laget skal
sikre at det biologiske produksjonsgrunnlaget i vassdraget ivaretas».
Miljødepartementet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen er offentlige
forvaltningsorgan som har ansvaret for og pålegger lokale forvaltere
oppgaven å regulere det lokale uttaket av fisk på en bærekraftig
måte. Dette måler vi ved å kartlegge gjenværende gytefisk og yngeltetthet etter at fisket er avsluttet. Vi kartlegger også innblandingen
av oppdrettslaks. Dersom målene ikke nås, må vi igangsette regulerende tiltak.
Reisa Elvelag har i dag en god status hos forvaltningsmyndighetene. Vi er godt organisert og har lokal kompetanse, og vi gjennomfører de oppgavene og påleggene myndighetene forventer. Vi er
i tillegg proaktive ved at vi gjennomfører tiltak som er basert på
kunnskaper om bestanden og «føre-var-prinsippet». Det vil si at vi
ikke venter på at myndighetene pålegger oss tiltak – vi ønsker å
gjennomføre tiltakene når vårt lokale kunnskapsgrunnlag viser at
det «må handles». Tidligere fiskeforvalter hos Fylkesmannen, Knut
Kristoffersen, omtalte vår lokale forvaltningsmodell som et skoleeksempel på god lokal forvaltning – han kalte den for «Reisamodellen».

Høstjakt på ryper. Foto: Karl-Petter Johansen

Av sekretær Reisa Elvelag, Jan. A. Johansen

Nordreisa kommune – Reisadalen og daler, skog og fjellområder
som nå tilhører Reisa nasjonalpark – har lange tradisjoner for jakt,
fiske og fangst. Reisa nasjonalpark dekker et område på 800 km2,
med et stort antall flotte fiskevann og ikke minst skog- og fjellområder som har flotte biotoper for småvilt som fjellrype, lirype, orrfugl, storfugl og hare.

Gamle fangsttradisjoner
Fra gammelt av har småviltjakt og fangst vært en sterk tradisjon i
de områdene som nå tilhører Reisa nasjonalpark. Særlig har snarefangst av rype vært viktig. Aktive fangstmenn holdt denne tradisjonen i hevd fram til tidlig på 1990-tallet. En god fangstsesong kunne
gi 500–800 ryper per mann, noe som igjen ga viktige inntekter til
fangstmennene og deres familier.

Jakt i nasjonalparken i dag
I dag er det elgjakt og småviltjakt etter hare, rype og noe skogsfugl
som drives av jegerne i Reisa nasjonalpark. Nasjonalparken kan by på
meget flotte jaktterreng, med svært gode biotoper for både fjellrype,
lirype og til dels også skogsfugl. Elgjegerne disponerer hele nasjonalparken i ett vald, men det meste av jakten foregår fra dalbunnen
og opp til kanten av vidda. Sammenlignet med andre nasjonalparker og jaktområder i Troms, er det relativt få jegere i parken
siden kjerneområdene er forholdsvis «vanskelig» tilgjengelig for jakt
og fiske. Kjerneområdene av parken kan sjelden nås på andre måter
enn til fots. De jegerne som benytter seg av nasjonalparken sine
jaktmarker, opplever lite trengsel av andre jegere i en flott natur med
lange jakttradisjoner. Tradisjonell rypejakt etter fjellryper og liryper
er den jaktformen som tiltrekker seg flest jegere i Reisa nasjonalpark
i dag.
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Prøvefiske høsten 2016. Skjellprøver tas for å kartlegge innslaget av oppdrettslaks. Foto: Jan A. Johansen

Ivrige rovviltjegere tar også turen til Reisa nasjonalpark. Jerv og
gaupe er to av våre jaktbare rovvilt som har et naturlig habitat i vår
nasjonalpark. I tillegg jaktes det også noe rødrev av ivrige predatorbekjempere inne i nasjonalparken.

Fiskelykke! Foto: Karl-Petter Johansen

Villaksen

Ráisjávri. Foto: Geir Arnesen

Fiske i Reisa nasjonalpark
Reisa nasjonalpark kan by på mange flotte fiskevann fra innerst
mot finskegrensen til ytterst mot parkgrensen lenger ned i dalen.
Flere av disse fiskevannene er gode, næringsrike vann som huser
forholdsvis stor fisk av meget god kvalitet. I fiskevannene i nasjonalparken er det fortrinnsvis røye, men i enkelte vann finnes også ørret
av ypperste kvalitet.
Fiskevannene er på lik linje med jaktterrengene litt «langt unna allfarvei», og det er aldri stor trengsel på noen av vannene i nasjonalparken. Likevel er det en del fiskere som tar turen innover i parken
både på sommeren og ikke minst på vårvinteren, hvor det jaktes
etter storrøya under vårisen.
Nasjonalparkens utilgjengelighet, stillheten og naturen er for svært
mange brukere den viktigste faktoren for at de nettopp velger Reisa
nasjonalpark som jakt- og fiskeområde.
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Minner og opplevelser

Hytter i nasjonalparken

I forbindelse med 30-årsjubileet ba redaksjonskomitéen publikum å dele et bilde fra nasjonalparken på Facebook-siden vår sammen med en kort tekst som sier noe om hvorfor akkurat dette bildet var viktig for dem. Vårt
mål med bildeforespørselen var å få innspill på hvilken verdi naturopplevelsene i Reisa nasjonalpark har for
besøkende.

Artikkelen er laget i et samarbeid mellom Heidi Arnesen fra Nord-Troms Turlag og redaksjoneskomitéen

Naustihytta. Foto: HNP
Turglede for hele familien.
Foto: May Helen Vangen

Dette bildet, med de små menneskene, viser
hvor stor og mektig Mollisfossen er.
Foto: May Helen Vangen

Minner og opplevelser fra mange kortere og lengre turer i Reisadalen og Reisa nasjonalpark er mange.
I tillegg til åpninga av nasjonalparken i 1986, står avslutninga av
Nord-Norsk kulturråds konferanse i 1977 som et uforglemmelig
minne. Vanligvis avsluttes slike konferanser ved at vertskommunen
spanderer middag på deltakerne. For å gi disse en opplevelse
utenom det vanlige, påtok vi i kulturstyret oss oppgaven med å arrangere elvebåttur med servering ved Mollis. (pga. lav vannstand
ble arrangementet flytta til Houvinkivi). 25 elvebåtførere sørga for
transport av ca. 80 personer fra Bilto til Houvinkivi, hvor sangkoret
Mollis sto klar med rømmegrøt, spekemat, bålkaffe, kaker og underholdning. En stor, vellykket og minnerik opplevelse for både konferansedeltakerne, sangkoret, elvebåtførerne og arrangør.

Naturforvaltningsutvalget tar lunsj ved Imo.
Foto: Anne-Marie Blomstereng
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Tur til Mollis og Nausti 13. mai 2016. Tidlig start
på elvebåtsesongen, fine forhold.
Foto: Thomas Nyskog

Reisa nasjonalpark er praktfull og imponerende med bl.a. Mollisfossen og Nedrefoss som attraktive turmål. For meg står Imofossen
med canyon og området rundt mitt hjerte nærmest. Som leder for
både hovedutvalget for kultur og fritid og naturforvaltningsutvalget,
ble det naturlig at vi avslutta vervene våre høsten 1995 med to
dagers tur i nasjonalparken og lunsj ved Imo.
Anne-Marie Blomstereng

Opp gjennom årene har det vært oppført mange hytter og gammer
i det som nå er Reisa nasjonalpark. I dag er de to mest brukte og
største hyttene ved Nedrefoss og Naustneset. Her er en kort omtale
av disse.

Naustneset
Tromsø & Omegn Turistforening bygde en hytte ved Naustneset,
som sto ferdig i juli 1938. Hytta var laftet i rundtømmer, plassert på
østsiden av elva ved den åpne plassen der. Denne hytta ble sprengt
og brent ned i 1944/1945 på grunn av en mine som var koblet til
døra. I årboka for «Tromsø og omegn turistforening» fra 1939 står det
en artikkel skrevet av Ragnar A. Hansen, hvor han skriver om den
første hytta turlaget bygde i Reisadalen:
«For mange høres det ut som en sinnssvak idé å planlegge et hytteanlegg ca. 7 mil oppe i Nordreisa-dalen, men foreningens styre
besluttet seg likevel i desember 1937 til å ta fatt med bygget ...
og allerede i juli 1938 heiste formannen flagget for første gang.».

Miljøvernministeren i samtale med den yngre generasjonen under
åpninga ved Mollisfossen. Foto: Anne-Marie Blomstereng

Fossestua på bakken til venstre. Stakarhytta står ved elvebredden.
Foto utlånt fra Troms Turlag.

Etter krigen ble det ikke bygget opp ny hytte på Naustneset, men i
1996 ble det flyttet en hytte (Stakarhytta) fra Nedrefoss og ned til
Naustneset. Troms Turlag solgte denne hytta for kr 1,- til Nordreisa
scooter- og båtforening. Flyttingen foregikk vinterstid ved at det ble
laget et sinnrikt system med lange meier som ble lagt under hytta,
og så ble denne slept av mange snøscootere langs elveisen ned til
Naustneset og satt opp der på dugnad.

Nedrefoss
Ved Nedrefosskulpen ligger den største hytta i Reisa nasjonalpark,
Fossestua. Hytta er bygget av lokalt hugget tømmer fra området
ved Ávvejohka like ovenfor Nedrefoss, og saget til og laftet opp
på stedet. Tømrere var Claus og Nils Rognmo samt Nils Nilsen. I
desember 1951 kunne daværende distriktssjef i Tromsø & Omegn
Turistforening, Arne Paust, melde om at hytta var gjenoppbygget.
Hytta eies og driftes av Troms Turlag og har 16 sengeplasser fordelt
på 4 soverom samt kjøkken, stue og gang.

Turfølge fra 50-tallet hygger seg på Fossestua, sokkene tørker over
natta. Foto utlånt fra Troms Turlag.
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Fotefar i Nord-Troms
Kåseri av Alf Eirik Heggelund

Kåseriet var et bestillingsverk av Nordreisa kommune
i forbindelse med forarbeidet til Halti-prosjektet, som i
august 2000 fikk besøk fra ulike departement, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Kåseriet
ble framført av Alf Eirik Heggelund i Storgammen på
Gammetunet.
God aften. Og velkommen til gammene her oppe i Saraelv, like ved
inngangen til Reisa nasjonalpark. Og mens vi nå sitter her og nyter
godsaker fra vårt lokale stabbur, så skal jeg ta dere med på en kort
vandring gjennom Nord-Troms-historien på jakt etter fotspor etter
enkeltpersoner og folkegrupper i denne regionen, som jeg personlig
synes, historisk sett, er en av de mest interessante i hele kongeriket.
Ikke alle har vært enige med meg i det, og jeg har lyst til å sitere fra
forordet i Ivar Bjørklunds flotte bygdebok fra Kvænangen – Fjordfolket i Kvænangen heter den – hvor han skriver følgende:
” Folk flest i Kvænangen insisterte på at de ikke hadde noen fortid. Her
i fjorden finnes ingen historie, var en vanlig kommentar da jeg spurte
meg bakover i tida. Og en bygdebok for en av nabokommunene kunne
bekrefte hva folk i fjorden fortalte: ”Årsaken til at Nord-Troms ikke finnes omtalt i historien, er ganske enkelt at landet så langt nord ikke var
bebodd. Ihvertfall ikke av en norsk befolkning. Dermed var det ingen til
å skape historie.”

En noe tvilsom påstand. Og min ringe påstand er at det ikke finnes
maken til spennende historie i landet vårt. Og det skal jeg prøve å
bevise her og nå.
Dersom vi går langt tilbake i tiden – la oss si 15-16 tusen år – så finner vi ingen fotefar. Naturlig nok – for da lå isen over oss her vi sitter
nå – mange hundre meter rett opp. Men hvis vi går 8-10 tusen år tilbake, da finner vi dem – fotefarene etter de første nordtromsingene.
Ja, vi vet at de var her, men vi vet ikke hvem de var. Kanskje var det
forfedre og formødre til den kystsamiske befolkning her oppe. I alle
fall vet vi at det har bodd sjøsamer i Nord-Troms i minst 2000 år.
Her holdt de til i små desentraliserte og kollektive enheter – siidasystemet – som spredte seg ut over et bokstavelig talt grenseløst
område vi i dag kaller Nordkalotten.

fra trollkyndige finner
fullt ut Tore berget
da gullets herre hamret
”Hunden” over akslen
med gullprydet klinge,
den bet ikke på ham.”

Men tørrfisken her oppe var også en meget god handelsvare. Tyske
kjøpmenn i Hansaforbundet satt ikke bare i Bergen og tok imot fisken, men begav seg selv nordover etter Svartedauden. Og andre
fulgte etter for å sko seg på de gode tidene i fiskeriene: svensker,
skotter, hollendere og engelskmenn. Og selvfølgelig også dansker
og nordmenn – de såkalte Trondhjemsborgere og Bergensborgere
som ofte fikk enerett på å drive handel i områder nordpå.

Og deretter tok Tore livet av Hellig-Olav.
Nede i Novgorod satt en fyrste og gremmet seg. Han mente å ha
krav på store deler av Nord-Norge, og dermed også rett til å skattlegge den samiske befolkning. Spesielt var han ute etter å få tak
i det verdifulle pelsverk som han kunne selge videre til de hanseatiske kjøpmenn. Og da hindringer ble lagt i vegen, lot han sine skatteoppkrevere – karelerne – dra på plyndringstokt gang på gang fra
Kola og helt ned til Bjarkøy. Og det er på denne tiden – 1300- og
1400-tallet – at russesagnene og tjudesagnene oppstår – noen
med veivisermotiv slik det er framstilt i den kjente filmen. I NordTroms har vi mange slike sagn. Et av dem lyder slik:
Da det gikk rykter om at karelerne var på veg sørover, flyktet mange
ut Reisafjorden til Nord-Fugløya og gjemte seg der i en hule. Russerne
kom og fant fjorden tom og begynte å lete etter flyktningene. De rundet
Nord-Fugløya og var på veg tilbake da de hørte en liten hundevalp bjeffe.
Og de skjønte hvor befolkningen befant seg, gikk i land, inn i hulen, slo
alle i hjel, også den lille valp, tok alle deres eiendeler og for videre.

Men også en tredje part meldte seg på i jakten på rikdommene i
nord. Det var birkarlene – handelsmenn som holdt til ved Bottenviken. Der hadde de opprettet en rekke handelskompanier – i Kemi,
Torneå, Luleå og Piteå. Nord-Troms lå under Torneå eller Torne
lappmark, og virksomheten fulgte også her den sedvanlige utvikling – fra varebytte til gavekrav og tributt og til slutt skatt. Svenskekongen Gustav Vasa la så hele finneskatten inn under kronen og
gjorde krav på hele området fra Tysfjord til Varanger.
Og den samiske fiskerbonde i Nord-Troms måtte i en periode betale
skatt både til Danmark/Norge, Sverige/Finland og Russland. Denne
trippelbeskatningen svei hardt – den utgjorde faktisk et tonn med
fisk per skatteyter per år. Så man skal ikke undres over at folket her
flyktet fra skatteinndriverne når trykket ble for hardt. I 1606 forteller
svenske kilder at store deler av befolkningen i Reisafjorden ”vara
dragna långt udi sjøen på øerna”. Og det kan man jo forstå ...

Ottar het en mann som på 800-tallet fortalte til kong Alfred i London
om folket her oppe. Han fortalte at han bodde lengst nord av alle
nordmenn, og at han skattla de som bodde lenger nord: den samiske
nasjon. Senere kom representanter for rikskongedømmet i samme
ærend på såkalt ”finneferd” til Nord-Troms. Og vi hører at noen av
disse hadde med seg 100 bevæpnede menn, så vi kan trygt gå ut fra
at denne ”skattleggingen” ikke var noen frivillig affære, men snarere
en organisert plyndring – en utbytting i ren mafiastil. Og det de ville
ha tak på var først og fremst pelsverk, hvalrosstenner, dun og fjær.

Og jeg skal dvele litt ved en av disse Bergensborgerne: Skjervøykongen – eller som hans borgerlige navn var: Christen Michelsen
Hegelund. Opprinnelig kom han fra Æbeltoft på Jylland. 30 år gammel finner vi han i Bergen, hvor han mottar sitt borgerbrev. Så drar
han nordover og havner på Skjervøy i 1662. Her fikk han monopol
på all handel i Nord-Troms, og bestemte sjøl prisen på tørrfisken
han mottok og på de varer han solgte til fiskarbonden. Snart sto
derfor nesten alle i gjeld til ”kongen” på Skjervøy. Ja, det går mange
historier om Skjervøykongen – om hans umåtelige rikdom og skjulte
sølvskatter – og om hans umenneskelige griskhet.
Ja, dere kjenner kanskje historien om presten på Skjervøy som fikk
varer på borg og som ikke kunne betale til fastsatt tid. Og da den
fastsatte tid var løpt ut, stilte kjøpmannen opp i kirken første søndag
ved alteret når menigheten gikk fram for å legge sine små mynter i
kollektbøssen. Og der sto han og grafset til seg pengene etter hvert
som de falt klirrende ned i bøssen. Salige dikterprest Petter Dass på
Alstahaug fikk høre om denne spesielle hendelsen, og full av forargelse forfattet han noen vers som står i hans berømte samling
”Nordlands Trompet”. Og de lyder slik:
Et rykte forleden i landet omdrog
At prestens utredning hos kremmeren tok
Og var hannem skyldig en hoben
Når bonden en skilling på alteret gav
Sto kremmeren ferdig og tok den derav
Dat ist nah de Dyvel to loopen
Jeg nekter ei, hver bør betaling for sitt
Dog er det en fandens forkjæret kreditt
At høyere skal mindre mann mue
At presten skal bukke til jorden mot tå
For eneste tønne til borgen at få
Og lade seg skammelig true

Da Skjervøykongen døde, var nesten alle hushold her i Nord-Troms
gjeldsbundne til ham. Det er mulig det var for å sikre seg en god
plass i det hinsidige at han senere skjenket en altertavle til Skjervøy
kirke – ja, den står der fremdeles. Han fikk for øvrig også laget seg
en minnetavle over seg selv, sine to hustruer og mange barn, et
såkalt epitafium – og der kan vi lese:
Her over under oc inder
Hviler dyderike quinder
Sammt nærværende akter at bo
Dog hos Gud i evig ro
Ventendis dag oc stunder
Tavlen bekostet Christian Hegelund
Gud til ære i dette tempel
Andre i menigheten til eksempel

Tore Hund var her også, og fikk med seg 12 reinsdyrskofter som det
fulgte trolldom med slik at sverd ikke kunne bite på dem. En av disse
bar han under slaget på Stiklestad i 1030. Snorre forteller om dette:

Når det gjelder fotefar, så må jeg nevne en gammel og viktig institusjon hvor det vrimlet av fotefar og hvor det ble utvekslet informasjon på flere språk. Jeg tenker selvfølgelig på de store markedene
og markedskulturen. Mest kjent er det store Skibotnmarkedet, men
både i Nordreisa og Kvænangen var det markedsplasser allerede
på 1600-tallet. Ca. fire uker før jul var det lappemarked. Da kom
flytt-samene ned fra vidda med produkter fra reindriften, og fire

”Sværdet bet ikke, men det så ut som det røk støv av reinsdyrskoften.
Om dette taler Sigvat:
Gavmild konge merket
hvordan gavmilde galdrer

Stakebåter på Reisaelva. Foto: Norsk skogmuseum
uker etter jul var det kvenmarked. Da kom de svensk-finske Torneborgerne nordover med det de hadde å by på, bl.a. smør og hamp og
tekstiler og tobakk og brennevin og den berømte kvenplogen som
var i bruk her helt til begynnelsen av 1900-tallet. Men markedene
var mye mer enn varehandel. Det var en viktig møteplass hvor det
ble utvekslet nyheter, diskutert politikk, og som også senere ble en
sentral misjonsmark for læstadianismen. Ja, det var i sannhet en tre
stammers møteplass.
Noen av de kvenene som kom, slo seg ned her allerede på 1600tallet, men det er på begynnelsen av 1700-tallet at vi får det første
virkelig store rushet av kvensk innvandring under den store nordiske krig, da russerne angrep og brente ned Torneå i 1714. Og folk
flyktet i panikk, mange langs birkarlenes gamle handelsruter ned
til Skibotn eller via Kautokeino ned til Alta og Kvænangen. Mange
trakk også rett nedover dalen hvor vi nå sitter. Og alle ville til Ruija
– havlandet i nord hvor maten kunne spas rett opp av havet. Og de
kom i flere bølger utover på 1700- og 1800-tallet, spesielt i 1860åra da det var mange sammenhengende uår i det nordlige Sverige/
Finland. De viktigste årsakene til den kvenske innvandring til NordTroms og Finnmark var krig, sult, fattigdom og til dels politisk undertrykkelse den tid da Finland var russisk storfyrstedømme.
Jeg har lyst til å nevne en enkeltperson hvis fotefar har vært ganske avgjørende for grenseoppgangen mellom Danmark/Norge og
Sverige/Finland. Grensen i nord skulle endelig fastsettes etter forhandlinger i Strømstad i 1751. Men allerede i 1742 fikk en major ved
navn Peter Schnitler i oppdrag av kong Cristian 6. Han skulle dra
hele den lange vegen fra Røros til Vardøhus festning for å finne ut
hvor folk i området mente at grensen fra gammelt av gikk eller burde
gå. Og herr Schnitler gjorde en storartet jobb, holdt en lang rekke
møter og noterte ned i sine grenseeksaminasjonsprotokoller alt av
interesse. Disse protokollene ble senere en viktig historisk kilde for
bygdebokforfattere i Nord-Norge. I oktober/november 1743 besøkte
han Jægervand i Lyngen, Djupvik i Kåfjord, Straumfjord i Nordreisa
og gården Sandnes i Kvænangen. Han var ikke oppover dalen her
– Reisadalen – men han hadde hørt rykter om at det skulle finnes en
stor foss her oppe. Han skriver:
Foss skal være i Reisens elv
langt borte, hvor den faller ned fra et fjell
så bratt og strid at ingen fisk kan gå dit opp,
men hvor den var – visste man ikke

Men nå vet vi det. Og det ryktes at dere alt har vært der. Gratulerer
med dagen!

Alf Eirik Heggelund (1935–2014). Foto: Privat
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”Thi kiendes for Ret: Malificanterne Moses Samuelsen og Michel Hansen bør begge af Skarpretteren knibes med glødende Tænger, først
udenfor Gaarden Søer Rotsund hvor mordet af dem er begaaet, og 3de
Gange mellom Gaarden Søer Rotsund og Retterstedet, og allersidst paa
Retterstedet, dernæst deres Haand levende afhugges med en Øxe og
siden Hovudet iliigemaade med en Øxe, hvorpaa deres Legeme legges
paa Stejle og Hovedet tilligemed Haanden festes paa en Stage ovenfor
Legemet.”

Denne henrettelsen fant sted den 29. desember 1791 på Lille Skogsholmen ved Spåkenes – på grensen mellom Nordreisa og Kåfjord
kommuner i dag.
To år etter denne grufulle henrettelsen, giftet Madam Hysing seg
med en Thomas Lyng – som visstnok var altfor glad i det sterke
og døde allerede i 1817. Men Mor Lyng, som hun nå ble kalt, levde
videre til 1848.
Mordene på gården i Rotsund hadde skremt henne såpass at hun
bestemte seg for å flytte ut til Havnnes, der hun levde og virket
resten av sitt liv. Hun ble etter hvert nokså tykk og lite mobil. Ute
på Havnnes finnes fremdeles den stolen som hun lot seg bære omkring i mens hun inspiserte alt som foregikk på gården – ute og inne.
Mor Lyng-stolen heter den fremdeles.

Fiske ved Jiertáfossen. Bildet er hentet fra
Tromsø & Omegn Turistforenings årbok fra 1939.
Peter Schnitler døde bare få måneder før forhandlingene i Strømstad i 1751, men takket være ham nådde ikke svenskene fram med
sine krav – ellers hadde vi i dag sittet et stykke inne i Finland med
tollstasjon ved Sappen noen mil lenger nede i dalen.
Nei, nå har det vært nokså mange fotefar etter bare mannfolk av
alle slags kategorier, så nå er det på tide å trekke fram en kvinne fra
historiens loftsbod, nemlig den sagnomsuste og legendariske Mor
Lyng, alias Madam Hysing, eller som hun opprinnelig het: Ovidie
Fredrikke Kildal, datter av prost Michael Kildal. Hun ble født i 1766
på Bjarkøy, og giftet seg bare 18 år gammel med Johan Hysing,
godseier over det store Skjervøygodset, som omfattet et område
på enorme 6750 kvadratkilometer, dvs. de nåværende kommuner
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord pluss litt til. Men bare
tre år etter bryllupet dør Johan Hysing, og den unge enken må selv
overta det digre godset med 470 gårder pluss enorme skogeiendommer og fjell og fiskevann. Men hun styrte det hele ganske så
utmerket.

I de to ekteskapene fødte hun hele 12 barn, men alle døde like etter
fødselen. I stedet tok hun til seg mange fosterbarn – hele 32 sies
det – og oppdro dem alle etter beste evne. Dessuten ble hun viden
berømt for sin godhet overfor de fattige og de ulykkelige på det
store godset. Hun døde på Havnnes 8. desember 1848, og ligger
begravet på kirkegården ved Skjervøy kirke. Hennes grav er omgitt
av et smijernsgitter med en støpt navneplate hvor vi kan lese:
Her hviler
OVIDIA FREDRIKKE LYNG
Født Kildal
Hun døde 82 år gammel i 1848
på Havnes.
Erkjendelse av hennes edle
godgjørenhet freder her om
hennes støv.

Og vi spaserer videre gjennom Nord-Troms-historien og får øye
på de neste fotefar. Og de kommer østfra – fra Arkhangelsk ved
Kvitesjøen. Der holdt pomorene til. En pomor betyr så vidt jeg vet
”den som bor ved havet”. Og de dukker opp i fjordene her litt utpå
1700-tallet – og det utvikler seg raskt en blomstrende handelsvirksomhet. Spesielt satte folk her oppe pris på det gode rugmelet
pomorene hadde med seg, og de på sin side betalte godt for
fisken – spesielt kveite og helleflyndre, men også torsk og sei, saltet
eller usaltet. Det danske melet var dobbelt så dyrt som russermelet,
så dette var lønnsomt for begge parter. Til å begynne med prøvde

Naustihytta. Bildet er hentet fra Tromsø & Omegn Turistforenings årbok fra 1939.
myndighetene å forby denne virksomheten i tråd med god merkantilistisk politikk hvor Trondheimsborgerne og Bergensborgerne
hadde monopol på nordlandshandelen. Men de måtte gi tapt.
Det utviklet seg også et varmt vennskap mellom pomorskipperne
og nordnorske kjøpmenn. Handelsmannen på Helgøya døpte sine
barn henholdsvis Charlanka, Iwan og Dimitri, og den dag i dag kan
man visstnok finne adskillige norske navn i Arkhangelsk-området.
Det utviklet seg et spesielt kommunikasjonsmiddel – russenorsk
ble det kalt – et merkelig språk som besto av ca. 40 % norsk, 40 %
russisk og 20 % litt av hvert, bl.a. engelsk, hollandsk, nedertysk og
svensk. Her er en liten prøve på en samtale mellom en pomorskipper og en handelsmann fra Nord-Troms (mokka=mel og tresk=fisk):
Strasvi, gammel go ven på moja. Tvoja treska kopum?
Strasvi, moja vil snakka på tvoja, moja vil kopum hos tvoja.
Kak pris?
Eg voga mokka, så to voga treska.
Eta mala. Grot dåråga.
Slik slag. En og en halv voga treska, så en våga mokka.
Eta grot dyr ...

Pomorhandelen dabbet av mot slutten av 1800-tallet, og opphørte
helt i 1917 da bolsjevikene forbød privat omsetning av varer.
I likhet med karelerne, var heller ikke de som dukket opp her i 1940
invitert, og det ble gjennom fem år riktig mange fotefar av det
besøket – ja, til tider var det ganske folksomt. I 1941 var det hele
5000 tyske soldater i Nordreisa – det vil si to for hver innfødt. Og
fremdeles har vi jo mange minnesmerker i regionen etter den visitasen,
bunkers og kanonstilling, rester av det store fortet på Spåkenes.

I 1790 dro Ovidie ut på en lengre reise, visstnok til København, for å
ordne med noen dokumenter i forbindelse med godset. Og mens hun
var borte, dukket det opp to suspekte personer, Moses Samuelsen og
Michel Hansen. De brøt seg inn på gården og stjal en masse sølvsaker som de gjemte her i Reisadalen, og så dro de tilbake til gården
for å få tak i mer av det samme. Der ble de oppdaget av to tjenestejenter, som de kaldblodig drepte. Men så ble de fakket og satt i arrest på gården. Men atter en gang kom de seg fri ved å myrde de
to fangevokterne. Deretter stjal de en båt og kom seg over Lyngenfjorden. Men de ble snart innhentet av lensmannen, og nå var oppgjørets time kommet. De ble stilt for retten, og slik lød dommen:

Oppe på Kvænangsfjellet ble det bygget en fangeleir, og omtrent
400 fanger fra Grini ble transportert opp dit sommeren 1942. Oppgavene de fikk var å bygge en vegtunnel av tre over fjellet slik at tysk
militærtransport kunne komme over på vinterstid. Noen av disse
fangene var ganske kjente personer. Her satt fylkesmannen for

Finnmark, Hans Gabrielsen, som senere ble sjef for gjenreisningsarbeidet i Nord-Norge etter at okkupasjonsmakten hadde svidd
av det meste. En annen som jobbet på fjellet, var arkitekten Odd
Nansen – sønn av den store Fridtjof. Det fortelles at den tyske leirkommandanten var noe i villrede om hvem han hadde med å gjøre,
og kalte han avvekslende for herr Nansen og herr Amundsen. En
tredje var maleren Per Krogh, sønn av den store Christian. Han skrev
dagbok, og som den fine kolorist han var, beskrev han høsten på
Kvænangsfjellet slik:
”All denne storhet, disse mektige linjer, skyer, fjell, lange strekninger
med lav og mose i de vidunderligste farver. Himmelens lys er i all ting,
solstråler milevis i høyden – og regnbuene er nesten mørke mot alt det
indre lys. I natt falt et tykt teppe av regn, og i morges var fjellene blodrøde i soloppgangen. Alt er lysere og klarere enn jeg noensinne har sett
– formene gjennomskinnes og oppløses – nesten ingen skygger, bare
litt dypere toner: gult, blekrødt, blodrødt, kobolt, ultramarin, pariserblått
i mange variasjoner, rødgrønt og grønt i alle toner ...”

Per Krogh slapp omsider ut fra sitt tyske fangenskap – og fikk i oppdrag å dekorere fondveggen i Sikkerhetsrådets sal i FN i New York.
Litt av en overgang. Og hver gang jeg ser noe fra Sikkerhetsrådets
møter på TV så får jeg et glimt av Per Kroghs store bilde, og da
tenker jeg på Kvænangsfjellet ...
Og de to siste vi skal møte, var her i dalen sommeren 1939. Kanskje
har de satt sine fotspor akkurat her hvor vi sitter. Og vi vet de gikk
videre herfra opp til Mollis og Imofossen. At de fisket laks og padlet
med elvebåt i strykene. Hvem de var? Jo, det var dikteren Nordahl
Grieg og han gode venn og turkamerat Viggo Hansteen.
I forbindelse med den såkalte melkestreiken i Oslo høsten 1941, ble
Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm dømt til døden av en standrett
og skutt samme ettermiddag. Nordahl Grieg, som da satt i London,
fikk greie på dette noen dager senere, og satte seg ned og skrev det
lange og fine diktet ”Til Viggo Hansteen”. Og hvor han også minnes
turen oppover dalen her sommeren 1939. Hør bare:

Milebrennerkoie i Reisadalen. Foto: Norsk skogmuseum
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Nå kunne vi gå til Imo
som blågrønn stuper i juvet,
prøve vår elvebåtkunnskap
hvor strykene fosser fri,
oppsøke revehuler, la være å gjøre noe,
ta veien om Kautokeino,
nå var vi endelig fri.
Her var vi – somren før krigen.
Over den grønne vollen
i skumdråpedrevet fra Mollis
skimret et regnbuespenn.
Her ville vi, sa vi, tilbake,
og stundom i angstgrå timer
er det som løftet ble oppfylt,
og vi har møttes igjen.
Nordahl Grieg: ”Til Viggo Hansteen”

Mollisfossen. Foto: Wenche Offerdal

Alltid det samme stedet
synes jeg at du ferdes.
Blusset fra midnattsolen
stryker syrenblå fjell.
Rolig glir Reisaelven
langs strendenes gress og løvskog,
bjørkegrønn, undersjøisk
lyser en sommerkveld.
Støvregn fra Mollisfossen
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.

