Talma sameby

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

3227,58 km2
2819,57 km2
2588,32 km2

1060,35 km2
1018,31 km2
966,69 km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
32 %
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
36 %
Netto2: netto2areal riksintresse/totala netto2areal
37 %
* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hällmarksareal)
•

Totalareal = samebyns betesområde utan konventionsområden

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Talma sameby
1. Torneträsk (k)
Torneträsk är samebyns största och viktigaste kärnområde. Området används under
barmarkstiden som sommarland väster om Laimoluokta sameviste, vårland öster om
Laimoluokta, samt som höstland över hela kärnområdet. Området sträcker sig från riksröse
272 i väst till Buollancearru i öst, mellan riksgränsen i norr och Torneträsket i söder. Stora
delar av området är redovisat som kalvnings-, och huvudkalvningsland under våren, men
också som naturliga uppsamlingsområden. Flera fasta och temporera renskötselanläggningar
finns inom området, b. a arbets- och beteshagar, samevisten och renvaktarstugor. Genom
området passerar viktiga huvudflyttleder mellan årstidslanden Betesmöjligheterna är mycket
goda såväl sommar som vintertid.
2. Vittangivaara (k)
Vittangivaara är kärnområde under vinterhalvåret och används som vinterbetesland. Området
ligger syd-väst om Vittangijärvi och omfattar Vittangivaara. Genom den smalaste delen av
området passerar en flyttled med en svår passage i riktning norr-syd. Området är viktigt
vinterbete tack vare goda lavtillgångar.
3. Luovinunnanen (k)
Luovinunnanen är ett litet kärnområde inom redovisade vinterbetesland och används under
vinterhalvåret. Området ligger syd-öst om Vittangivaara och är ett viktigt vinterbete. Området
domineras av skarp/torr hed med goda lavmarker. Området passeras av en huvudflyttled
mellan årstidsland.
4. Sevujoki (k)
Sevujoki är litet kärnområde runt Sevujokis sammanflöde med Vittangijoki som används
under vinterhalvåret som vinterbeteslandet. Området är ett mycket viktigt vinterbete med
lavrika barrskogar. Inom området ligger Sevujoki renskötselanläggning med arbets- och
beteshagar samt renvaktarstuga. Genom området passerar två huvudflyttleder mellan
årstidslanden.
5. Taavinunnanen (k)
Kärnområdet Taavinunnanen ligger norr om Esrange raketskjutfält och används under
vinterhalvåret som vinterbeteslandet. Området är ett värdefullt vinterbetesland p g a goda
lavtillgångar i form av torra hedmarker.
6. Esrange (k)
Samebyns största kärnområde under vinterhalvåret. Används som vinterbetesland. Området
sträcker sig mellan Paksuniemi och Torneälven i syd-väst och Sevujohkastugan i norr-öst.
Genom området passerar ett antal flyttleder mellan årstidsland med ett flertal svåra passager.
Vid Bahktevarri ligger en renskötselanläggning med skiljnings- och beteshage samt
sameviste. Betesmöjligheterna är goda tack vare sammanhängande fina lavrika barrskogar.
7. Soitolasuanto (k)
Soitolasuanto är Talmas östligaste kärnområde som delvis ligger nedanför odlingsgränsen.
Området återfinns längs norra sidan av Torneälven vid Soitolasuanto och det används under
vinterhalvåret som vinterbetesland. Vid Pirttilahti ligger en renskötselanläggning med
skiljnings- och beteshage. Området är viktigt vinterbete tack vare goda
vinterbetesmöjligheter.

