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Bakgrunn
Største naturkommunen i Troms

• Nordreisa kommune vedtok i 2011 
Reisafjorden som total oppdrettsfri sone. 

• En av de få gjenværende elvene med storlaks

• Unike stammer med laks, sjøørret og røye i
Reisavassdraget. 

• Elva har sitt utspring i- og renner gjennom
Reisa nasjonalpark der villaksen er del av det 
det biologiske mangfoldet som danner
grunnlag for vern.

• Villaksen truet:

Lokal og global miljøpåvirkninger
Overfiske, irregulært fiske, innsig av pukkellaks
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Nordreisa har:
-Troms med sine mange elver trenger et senter.

-Lang elv, rikt artsmangfold, sterke brukstradisjoner

-Oppdrettsfri fjord i en region med stor oppdrettsnæring

-Reisaelva som et «referanse vassdrag»

-Sterke miljøer som jobber med natur, kultur, formidling og 
fiskeforvaltning/vannforvaltning

-Nordreisa har etablerte fagmiljøer som vil sette standard 
for et Villakssenter.

-Interreg prosjekt, Norge-Finland, gir styrket innsats mot 
Gyro-smitte over til Norge

-Lokalisert tett på Reisaelva, ved E6 og nær flyplass

3



Vern i Nordreisa

Kommunen har et unikt og  komplett naturmiljø hvor 
vern og forvaltning har en lang og god tradisjon.

-Reisafjorden, vedtatt oppdrettsfri og nasjonal laksefjord

-Elveutløpet, et Ramsarområde, naturreservat.

-Reisaelva, nasjonalt laksevassdrag

-Reisa nasjonalpark, 803 km2 vernet 1986

-Landskapsvernområde

-Skogvern, 3 reservat

-Naturreservat, botanikk



Mål Reisa Villakssenter
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Kunnskap – Forvaltning – Formidling - Verdiskaping

Målet er styrke arbeidet med å ta vare på Reisalaksen gjennom 

bærekraftig forvaltning, formidling og bred verdiskapning.

• Styrke arbeidet med å ta vare på villaksen

• Verdiskapning, lokalt næringsliv

• Formidling, læring, undervisning

• Fagmiljø, FoU, arena/møteplass

• Eierskapsutvikling

• Lokal rekreasjon, fiskeberettigede

• Ta vare på kulturarven og brukstradisjoner
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Halti-miljøet

Nasjonalparksenteret

Kvenkultursenteret

Nord-Troms museum

Halti næringshage as

Nord-Troms studiesenter

Reisa Elvelag

Statskog/Fjelltjenesten

Turistinformasjonen

Biblioteket
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Status Reisa Villakssenter
Forprosjekt periode: oktober 2018 – februar 2020

• styringsgruppe konstituert etter valget

• arkitektturkonkurranse

• innholdsutvikling i arbeid

• organisasjonsform, eierskap og drift skal avklares

• etter forprosjektfasen klargjøre finansiering for prosjektfase, 

2.kvartal 2020-2021-2022



Forankring
• I 2017 vedtok kommunestyret i Nordreisa 

oppstart av Prosjekt Villakssenter (Sak 37/17).

• Midler til forprosjektet ble bevilget av 
Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune, 
Statsskogfondet og Halti Nasjonalparksenter. 

• I etterkant har Nordreisa kommune bevilget
1 mill kroner til
grunnlagsinvesteringer/stiftelseskapital.

• Styringsgruppa består av: Reisa elvelag
(grunneiere/fiskeberettigede), 
Nasjonalparksenteret, Statskog, Nordreisa
kommune (politisk, administrativt).

• Arbeidsgruppa består av: Nord-Troms 
museum, Halti kvenkultursenter, 
nasjonalparkforvaltere, Halti næringshage, 
Troms jeger og fisk, Nordreisa jeger og fisk, 
Nordreisa næringsforening
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Troms fylkesting 
oktober 2019

«Uttalelse Reisa Villakssenter:
Fylkestinget i Troms støtter det pågående arbeidet med Reisa 
villakssenter og anbefaler at Klima- og miljødepartementet 
oppretter nasjonal autorisasjonsordning for villaks, og at 
Reisa villakssenter er Troms’ kandidat til autorisasjon»
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«Uttalelse Reisa Villakssenter:
Fylkestinget i Troms støtter det pågående arbeidet med Reisa 
villakssenter og anbefaler at Klima- og miljødepartementet 
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Veien videre
«Det vil være en god strategi å få en regional forankring 
for Reisa villakssenter og at det eventuelt vil løfte dette inn 
i et nasjonalt bilde på sikt. Det er udiskutable natur- og 
kulturverdier knyttet til Reisa; nasjonalpark, 
nasjonalparkkommune, nasjonalparklandsby, nasjonalt 
laksevassdrag, nasjonal laksefjord og oppdrettsfri fjord»

Dialogmøte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Nordreisa sept 2019
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En framtidig autorisasjon fra Klima- og miljødepartementet vil være et 

svært viktig mål for prosjekt Villakssenter Nordreisa –Reisa Villakssenter


