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

2016,00 km2
1913,14 km2
1901,49 km2

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

636,89 km2
613,09 km2
608,23 km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
31 %
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
32 %
Netto2: netto2areal riksintresse/totala netto2areal
31 %
* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hällmarksareal)
* Total areal = samebyns fastställda betesområde

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Vittangi sameby
1. Jorvajärvi (k)
Jorvajärvi är kärnområde inom åretruntmarkerna under sommarhalvåret. Området används
som sommar- och vårbetesland. Ligger ovanför odlings- och lappmarksgränsen, syd-öst om
Nedre Soppero, mellan Siilasvaara och Tuolpukkavaara och är kalvningsland under våren och
kalvmärkningsplats under sommaren (Jorvajärvi). Sommarbetesmöjligheterna är goda till
mycket goda. Inom området finns ett antal fasta renskötselanläggningar (arbets- och
beteshagar, sameviste) koncentrerade runt Jorvajärvi och Tuolpukka.
2. Makkarajärvi (k)
Kärnområde inom åretruntmarkerna under sommarhalvåret. Området nyttjas framförallt som
höstbete. Ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen ,väster om vägen mellan Kuosku och
Vivungi. Delar av området är klassat som naturliga uppsamlingsområden (s k trivselland).
Anläggningen vid Näverivaara är slaktplats under hösten med arbets- och beteshage.
Betesmöjligheterna är goda.
3. Viikusjärvi (k)
Viikusjärvi är kärnområde inom åretruntmarkerna. Används året om inom olika delar, med
största delen som sommarbetesland, öster om Saankijoki som vårbetesland, samt södra
delarna som höst- och vinterbetesland .Området ligger ovanför odlingsgränsen längs
Saankijoki mellan Jokujärvi i norr och Jostojärvi i söder. Intensivt kalvnings- och
huvudkalvningsområdet under våren, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats
under hösten. Stora delar av området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden.
Renskötselanläggningar är koncentrerade vid Viikusjärvi och Kotavuoma. Betesmöjligheterna
är goda till mycket goda.
4. Talinperät (k)
Talinperät är kärnområde inom åretruntmarkerna. Används som sommar- och vårbetesland
väster om Saankijoki samt som vinterbetesland öster om samma vattendrag. Större delen av
området (väster om Saankijoki) är intensivt kalvningsområde under våren och redovisat som
naturligt uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda såväl sommar som vinter.
5. Kurkkio (k)
Kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför lappmarksgränsen (s k
Skaitelandet). Både Vittangi och Lainiovuoma samebyar har tillgång till området har under
vinterhalvåret. Området ligger mellan Junojoki och Torneälven samt lappmarksgränsen och
Juopakoski och är naturligt uppsamlingsområde tack vare sammanhängande lavrika
barrskogar. Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda. Vid Kurkkio finns en betes- och
arbetshage för skiljning och slakt.
6. Pahtajärvi (k)
Pahtajärvi är kärnområde inom åretruntmarkera som används som vår och delvis som
höstbetesland norr om Pahtajärvi, samt söder om Pahtajärvi som vinterbetesland. Området
ligger ovanför odlings-lappmarksgränsen, samt innanför och utanför Pessinki naturreservats
södra gräns, från lappmarksgränsen i öst till Rytikielinen i väst. Norra delen av området är
kalvningsområde under våren. Området väster och söder om Pahtajärvi är redovisad som
naturligt uppsamlingsområde. Vid Pahtajärvi sameviste finns betes- och skiljningshage.
Betesmöjligheterna är mycket goda såväl vinter som sommar.

7. Kursujärvi (k)
Kärnområde inom åretruntmarkerna och nyttjas som sommar och vårbetesland. Ligger
ovanför odlingsgränsen, mellan Kursujärvi i söder och samebygränsen mot Lainiovuoma i
norr. Kalvningsområdet under våren samt med kalvmärkningsplatser vid Kursujärvi och
Pounikku renskötselanläggningar. Betesmöjligheterna är mycket goda speciellt i norra delen
runt Puonikku.
8. Matorova (k)
Matorova är kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför lappmarksgränsen ( s k
Skaiteland). Nyttjas som vinterbeteslandet av Vittangi och Lainiovuoma samebyar. Området
ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-väst om Kangos. Tack vare mycket goda
vinterbetesmöjligheter ( sammanhängande lavrika barrskogar) och betesron området är
redovisat som naturlig uppsamlingsområdet.
9. Parkalompolo (k)
Kärnområde inom Parkalompoloområdet (ej gränsbestämt mellan byarna), disponeras enbart
av Vittangi som vinterbetesland. Området ligger mellan lappmarksgränsen i väst, Parkajoki i
öst, Livajoki i norr samt Olosjoki i söder med mycket gott vinterbete med sina
sammanhängande lavrika barrskogar.
10. Merasjärvi (k)
Kärnområde inom reserverat vinterbetesområdet nedanför odlings-lappmarksgränsen .
Området disponeras som vinterbetesland av Vittangi och Könkämä. Ligger norr om
Kitkiöjärvi ,längs vägen 400 till Merasjärvi och efter Merasjoki vattendraget västerut till
Tuomisuanto. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter och är dessutom klassat som
naturligt uppsamlingsområde. Används även av Muonio sameby som höstbetesland.
11. Muoniovaara (k)
Kärnområde inom reserverat vinterbetesområde nedanför odlings- och lappmarksgränsen.
Disponeras av Vittangi och Könkämä samebyar som vinterbetesland, samt av Muonio sameby
som höstbetesland. Ligger syd-väst om Muonioälven, mellan Mellavaara, Muoniovaara och
Naankijärvi. Även klassat som naturligt uppsamlingsområdet p g a goda betesmöjligheter och
betesro.

