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Kärnområde av riksintresse

Arealredovisning för kärnområden av riksintresse
Total areal för Sattajärvi sameby
Brutto:
Netto1(brutto arealen reducerad med vatten från blå kartan):
Netto2(brutto arealen reducerad med impediment*):

1367,52 km2
1324,97 km2
1283,39 km2

Areal för kärnområden av riksintresse
Brutto:
Netto1(bruttoarealen reducerad med vatten från blå kartan):
Netto2(bruttoarealen reducerad med impediment *):

385,63 km2
377,70 km2
371,66 km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
28%
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
28 %
Netto2: netto2areal riksintresse/totala netto2areal
28 %
* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hällmarksareal)
* Total areal = samebyns fastställda betesområde

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Sattajärvi sameby
1. Lautakoski (k)
Lautakoski är kärnområde under vinterhalvåret inom redovisade vinterbetesland. Området
återfinns syd-öst om Lautakoski efter norra sidan av Tärendöälven. Området är klassad som
riksintresse pga goda vinterbetesmöjligheter.
2. Outojärvi (k)
Outojärvi kärnområde ligger öster om Salmijärvi, intill Outojärvi och Pussujärvi. Området
används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Viktigt vinterbete tack vare lavrika
barrskogar.
3. Lovikka (k)
Lovikka kärnområde ligger väster om Lainioälven, mellan Lovikka och Huhtanen. Nyttjas
under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter
med sina sammanhängande fina lavskogar.
4. Laurikkavaara (k)
Laurikkavaara kärnområde omfattar Laurikkavaara och Mukkavaara området, öster om
Lainioälven. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Mycket finna lavrika
barrskogar är betydelsefulla under vintern.
5. Lainioälven (k)
Lainioälven kärnområde ligger längs östra sidan av Lainioälven, norrut och söderut från
Lainioälvens sammanflöde med Torneälv. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland.
Mycket viktigt bete p g a goda lavförekomster.
6. Anttis (k)
Avlångt kärnområde som sträcker sig längs Torneälven, mellan Lovikka och Seiviönniemi.
Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland och är dessutom skiljnings- och
slaktplats under hösten samt kalvmärkningsplats under sommaren. Betesmöjligheterna är
goda och framföralt vintertid, tack vare den goda lavtillgången.
7. Siikavaara (k)
Siikavaara är kärnområde under vinterhalvåret. Ligger mellan Siikavaara i söder och
Paskarova i norr Samt Siikajoki i väst och Huhta i öst. Området nyttjas som vinterbetesland
och har väldigt goda vinterbetesmöjligheter.
8. Hiirenkangas (k)
Hiirenkangas kärnområde sträcker sig från Käymäjokis sammanflöde med Torneälven till
Mättä-Peräjävaara , efter Liviöjoki vattendraget. Området används framföralt som
vinterbetesland men också som höstland. Förutom som betesland är området en viktig plats
för kalvmärkning under sommaren och slaktplats under hösten vid Mättä-Peräjävaara och
Hiirenkangas renskötselanläggningar. Bredvid Mättä-Peräjävaara passerar huvudflyttleden
mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är goda såväl vinter som sommar.

9. Suorsa (k)
Suorsa område är Sattajärvi samebyns största och troligtvis viktigaste kärnområde under
sommarhalvåret. Området ligger mellan Isovaara och Lompolovaara i syd-väst, Honkamaa
och Suorsapakka i väst, Ruokovaara i öst samt Liviöjärvi i norr. Används under
sommarhalvåret som höstland väster om väg 392, som sommarland öster om samma väg samt
vårland syd-väst om Liviöjärvi. Området är dessutom intensivt kalvningsområde inom västra
delen, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Inom områdets
gränser finns flera fasta renskötselanläggningar. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda,
tack vare stora frodiga myrmarker och ärtrika barrskogar.
10. Jalomaa (k)
Jalomaa är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Rova i söder och
Tupojoki i norr samt mellan Pääjärvi i väst och Lylyvaara i öst. Används som
sommarbetesland över hela området och som vårland norr om Päävaara. Norra delen är
dessutom intensivt kalvningsområde under våren och kalvmärkningsplats under sommaren,
vid anläggningen i Jalomaa och Lylyvaara. Sommarbetesmöjligheterna är goda till mycket
goda.
11. Kostenkangas (k)
Litet kärnområde inom samebyns östligaste del. Används under vinterhalvåret som
vinterbetesland. Ligger längs Torneälven , mellan Virtala och Kardis. Området är viktigt
betesplats tack vare goda lavförekomster. Arbetshage vid Kostenkangas används för slakt.

