Västra Kikkejaure sameby

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

2992,29 km2
2656,11 km2
2581,75 km2

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

836,81 km2
810,83 km2
789,57 km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
27 %
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
30 %
Netto2: netto2areal riksintresse/totala netto2areal
30 %
* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hällmarksareal)
* Total areal = samebyns fastställda betesområde

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Västra Kikkejaure sameby
1. Allejaur (k)
Allejaur är Östra Kikkejaures största kärnområde inom åretruntmarkerna. Används som
sommar-, höst och vårbetesland. Området ligger mellan odlings- och lappmarksgränsen, norröst om Mellanström och Storavan, på bägge sidor av väg 95, mellan Långträsk i syd-öst och
Tjärraure i norr-väst. Stora delar av området är intensivt kalvningsområde under våren. De
flesta av samebyns fasta och temporära renskötselanläggningar ligger inom området. Flertal
arbetshagar används för kalvmärkning, slakt och skiljning. Nästan hela området är redovisat
som naturlig uppsamlingsområde. Betesmöjligheterna är goda framföralt grönbete, förutom
området väster om Långträsk med gott vinterbete. Inom området sammanfaller såväl goda
betesmöjligheter som strategiska platser och funktioner vilket är tecken på områdets
kärnkaraktär.
2. Renvallen (k)
Området ligger inom åretruntmarkerna, syd-väst om Västra Kikkejaure, Nallejaure och
Långträskälven samt Arvidsjaur sjön, Övre Långträsk i väst samt vägen 45 och Svärdälven i
söder. Nyttjas som höst- och vårbetesland, och är dessutom naturligt uppsamlingsområde
väster om Arvidsjaur och kalvningsområde väster om Nallejaure. Anläggningen Vaksejaure
används för kalvmärkning, slakt och skiljning, vid Dålpekjaure för slakt och skiljning och den
stora anläggningen vid Renvallen som centralförråd och bete. Genom syd-östra kanten
passerar en flyttled mellan årstidslanden med en svår passage mellan Arvidsjaur samhället
och Arvidsjaur sjön.
3. Kåtaselet (k)
Kåtaselet är kärnområde beläget både ovan och nedan lappmarksgränsen, mellan Kåtaselet
och Roppelhedens renskötselanläggning. Används som höst-, och vinterbetesland. Området är
betes-, skiljnings-, och slaktplats vid Roppelhedenanläggningen, men även samlingsplats.
Genom området passerar en huvudflyttled mellan årstidslanden.
4. Metartjärnberget (k)
Området ligger nedanför lappmarksgränsen, syd-öst om Kåtaselet i norr-sydlig riktning,
mellan samebyns södra gräns och länsgränsen. Används under vinterhalvåret som
vinterbetesland. Områdets lavrika barrskogar har goda förutsättningar för vinterbete.
5. Länsgränsen (k)
Länsgränsens kärnområde ligger inom vinterbetesmark, nedanför lappmarksgränsen, mellan
länsgränsen i söder och samebyns norra gräns, nedanför Långträsk. Området används enbart
som vinterbete och har väldigt fina vinterbetesmöjligheter. Vid länsgränsen finns en
renskötselanläggning som används för bete, slakt och skiljning.
6. Klubbfors (k)
Området ligger väster om Klubbfors efter Klubbälven, norrut och syd-öst om Klubbfors efter
Åbyälven som en smal ca en kilometer bred remsa med Klubbfors i centrum. Älvdalarnas
lavrika barrskogar drar till sig renar med sina goda vinterbetesmöjligheter. Vid Klubbfors
finns renvaktarstuga, centralförråd samt beteshage. Används enbart som vinterbetesland.

