Tärendö sameby

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

2011,58 km2
1963,50 km2
1917,95 km2

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

587,36 km2
572,78 km2
556,08 km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
29%
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
29 %
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 Tärendö sameby
1. Tuorevaara (k)
Litet kärnområde inom samebyns vinterbetesområde. Ligger öster om Masugnsbyn, söder om
väg 395 och intill lappmarksgränsen. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland.
Området disponeras även av Laevas sameby under vintertiden. Förekomsten av lavrika
barrskogar (gott vinterbete) är mycket god.
2. Saarikoski (k)
Saarikoski är kärnområde inom samebyns redovisade vinterbetesmarker. Området ligger intill
lappmarksgränsen, norr och söder om Kalixälven. Området nyttjas som vinterbetesland och
disponeras även av Laevas sameby. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt under
vintern, tack vare fläckvis fördelade lavrika barrskogar. Arbetshagarna vid Käätörova och
Saarikoski används framföralt för slakt.
3. Kursuvaara (k)
Kursuvaara är kärnområde inom samebyns redovisat vinterbetesområde. Ligger norr-väst om
Saittarova, intill västra sidan av landsvägen, runt Kaakkurirova och Hietajoki. Området
används som vinterbetesland och disponeras även av Laevas sameby. Lavtillgångarna är goda,
speciellt runt Kaakkurirova.
4. Lempiörova (k)
Lempiörova är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger söder om Männikkö, längs
norra sidan av Koinujoki, mellan Viitavaara i norr-väst och Viita i syd-öst. Används under
sommarhalvåret som vår-, sommar- och höstbetesland. Området är även intensivt
kalvningsland under våren och kalvmärkningsplats under sommaren vid Naltanlehto och
Lempiö renskötselanläggningar. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda.
5. Männikkö (k)
Kärnområde inom samebyns redovisade vinterbetesmarker. Området ligger mellan Saittarova
i norr-väst och Männikkö i söder samt Haukka i norr. Används under vinterhalvåret som
vinterbetesland. Männikkö är mycket viktigt betesland med goda betesmöjligheter såväl
sommar som vintertid.
6. Narkausrova (k)
Narkausrova är kärnområde som används året om. Området ligger norr om vägen 395, längs
Narkausjoki. Nyttjas framförallt som vår-, sommar- och höstbetesland men även som
vinterland. Området är intensivt kalvningsland och är dessutom slaktplats under hösten. Inom
området finns renskötselanläggning vid Merimännikkö som används för slakt och bete.
Genom området passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är mycket
goda.
7. Hirvirova (k)
Kärnområde inom redovisade vinterbetesland. Ligger norr, norr-väst samt söder om Tärendö
med största delen mellan Tärendö och Kalixälven. Området används som vinterbetesland.
Arbetshagen i Veksimaa används framföralt för slakten. Betesmöjligheterna är mycket goda
såväl sommar som vintertid.

8. Kainulasjärvi (k)
Kainulasjärvi är kärnområde med inom redovisat vinterbetesland men även inom sommaroch höstland öster om Kalixälven. Området sträcker sig mellan Narken i sydöst och
Kainulasjärvi i norr-väst samt mellan Narkån i syd-väst och Kalixälven i öst. Nyttjas som
vinterbetesland väster om Kalixälven samt som sommar- och höstbetesland öster om
Kalixälven. Betesmöjligheterna är mycket goda med fläckvisa lavförekomster och jämt
fördelad gott grönbete. Vid Keinokangas finns renskötselanläggning med arbets- och
beteshage samt renvaktarstuga. Området passeras av en huvudflyttled mellan årstidslanden.
9. Äihämäjärvi (k)
Äihämäjärvi kärnområde återfinns syd-öst om Tärendö, mellan samebyns östra gräns mot
Sattajärvi, Kalixälven i väst, Äihämäjoki i syd-väst samt Rankisvaara i norr. Används under
sommarhalvåret som vår-, sommar och höstbetesland. Området är dessutom intensivt
kalvningsområde under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under
hösten. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda.
10. Puolamajärvi (k)
Puolamajärvi är Tärendö samebys sydligaste kärnområde. Området sträcker sig längs östra
sidan av Kalixälven, mellan Gustavsberg i söder och Honkamaa i norr samt Kanjoki i väst.
Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Betesmöjligheterna är goda med
fläckvis fördelade lavrika barrskogar.

