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

3880,00km2
3505,98km2
2980,49km2

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

1230,85km2
1204,79km2
1133,88km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
32 %
Netto1: netto1areal riksintresse/total netto1areal
34 %
Netto2: netto2areal riksintresse/totala netto2areal
38 %
* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hällmarksareal)
* Total areal = samebyns areal inom åretruntmarker + 17% av gemensamt vinterbete för
Jokkmokks byarna (Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon samt Udtja).
* Riksintresse areal = riksintresse areal inom åretruntmarker + 17% av riksintresse arealen
inom gemensamt vinterbete för Jokkmokks byarna.

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Jåhkågasska sameby
1. Padjelanta (k)
Padjelanta är Jåhkågasskas västligaste kärnområde inom åretruntmarkerna och används under
sommarhalvåret som sommar- och vårbete. Området ligger öster om Virihaure och
Vastenjaure, med sina östligaste gränser vid Alkavare och Tjågnåristjåkkå, helt inom
Padjelanta och Sarek nationalparker. Hela området är redovisat som naturligt
uppsamlingsområde och är dessutom mycket intensivt kalvningsområde under våren och
kalvmärkningsplats under sommaren. Förutom kalvmärkningshagar finns inom området ett
flertal andra renskötselanläggningar som skiljningshagar vid Alkajaure och Tjågnoris,
sameviste i Arasluokta och ett antal renvaktarstugor. Betesmöjligheterna är mycket goda med
en variation av både grönbetes- och vinterbetesvegetation.
2. Pårek – Kabla (k)
Pårek – Kabla är Jåhkågasskas största och möjligen viktigaste kärnområde under
sommarhalvåret, inom åretruntmarker. Används som sommarbete inom sin norr-västra del,
samt vår- och höstbete över hela områden. Området ligger norr om Saggat vattenmagasin,
mellan Kvikkjokk i syd-väst och Tjåmotis i syd-öst, samt öster om Tjaktjajaure med sin norra
gräns inom Sareks sydligaste utkanter. Området är intensivt kalvmärkningsområde under
våren, kalvmärkningsplats under sommaren, slakt- och skiljningsplats under hösten och är
dessutom redovisat som brunst- och naturligt uppsamlingsområde. Ett mycket stort antal fasta
och temporära renskötselanläggningar finns inom området, som arbets- och beteshagar men
också renvaktarstugor, kåtor och samevisten. Anläggningarnas täthet står i relation till
områdets intensitet och kärnkaraktär. En huvudflyttled passerar genom området med svåra
passager vid Stuor-Tata och Kaskakårå. Betesmöjligheterna är goda med såväl vinter som
sommarbetestyper.
3. Granudden (k)
Kärnområde inom åretruntmarker (ovanför odlingsgränsen för fjällbyarna). Området används
som vinter och vårbete. Ligger syd-öst om Granudden , mellan Skalka och Maivesjaure.
Området har goda vinterbetesförhållandena p g a sina lavrika barrskogar.
4. Palvak (k)
Kärnområde inom åretruntmarkerna som används för vår- och vinterbete. Området ligger sydväst om Randijaure, mellan Parkijaur i norr och Pielnejaure i söder. Genom området passerar
huvudflyttleden mellan årstidslanden. En renvaktarstuga finns vid Pavlak och Pielnejaure.
Området har goda vinterbetesförutsättningar.
5. Kaddejaure (k)
Kaddejaure kärnområde är Jåhkågasskas östligaste inom åretruntmarker. Används som våroch vinterbete och ligger intill odlingsgränsen i öst och Pielnejaure i väst. Området har goda
vinterbetesförutsättningar.

Beskrivning av gemensamma kärnområden av riksintresse i det gemensamma
vinterbetesområdet för Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon och Udtja sameby
4. Jokkmokk (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Område ligger nedanför odlingsgränsen runt Jokkmokk söder om Lilla Luleälven. Disponeras

som vinterbetesland av Sirges, Jåhkågasska samt Tuorpon sameby med mycket goda
betesmöjligheter tack vare sammanhängande lavrika barrskogar. Området korsas av flera
flyttleder mellan årstidslanden. Vid Brändön finns Jåhkågasskas skiljnings- och slakthage
samt beteshage. Vissa delar av området är redovisat som naturliga uppsamlingsområden.
5. Råtjelandet (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Området ligger nedanför odlingsgränsen norr-öst om Naustajaure sjön. Disponeras som
vinterbetesland av Tuorpons sameby. Lavrika barrskogar gör området attraktivt som
vinterbete som även är ett naturlig uppsamlingsområde ( sk trivselland)
6. Vajkijaure (k)
Vajkijaure är kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för
Jokkmokks byarna. Området ligger nedanför odlingsgränsen längs norra sidan av Vajkijaure
och disponeras av Sirges sameby som vinterbetesland. Mycket goda förutsättningar för
vinterbete. Längs södra kanten passerar flyttled med en svår passage vid Kuossenjarka.
7. Vitbäcken (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Området ligger nedanför odlingsgränsen, längs väg 45 mellan Kittajaur i söder och Torrajaur i
norr. Disponeras av Tuorpon och Jåhkågasska samebyar som vinterbetesland. Området har
goda vinterbetesförutsättningar med lavrika barrskogar. Intill väg 45, söder om Apmel-Berget,
ligger Tuorpons (Rahanåive) skiljnings- och slakthage samt en renvaktarstuga .Vissa delar av
området är redovisade som naturliga uppsamlingsområden(s k trivselland)
8. Messaure (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Messaure är det största och troligtvis viktigaste kärnområdet inom vinterbeteslandet för Sirges
sameby. Ligger nedanför odlingsgränsen, norr om Stora Luleälven, mellan Ligga
vattenmagasin i norr-väst och Kärkelberget i syd-öst. Flera fasta renskötselanläggningar finns
inom området liksom betes- och skiljningshagar i Allakvare, Brännlandet, Kirtik samt
Sarkavare. Området präglas bitvis av stora områden med häng- och marklavrika barrskogar.
9. Suddok (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Ligger nedanför odlingsgränsen, norrut och söderut om Suddok. Disponeras av samtliga byar
inom Jokkmokks gruppen. Område har goda vinterbetesmöjligheter.
10. Soinakberget (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Området ligger nedanför odlingsgränsen och söder om Vuollerim. Disponeras av Sirges och
Jåhkågasska samebyar som vinterbetesland. Ganska litet område med goda
vinterbetesmöjligheter.
11. Görjeån (k)
Är kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för
Jokkmokksbyarna. Område ligger nedanför odlingsgränsen ,mellan Kaikulberget och StorSpikberget, längs Görjeån. Disponeras av Tuorpon, Jåhkågasska, Sirges och Udtja som
vinterbetesland. Är skiljningsplats med skiljningshage vid Bullerheden.
Vinterbetesmöjligheterna är mycket goda.

12. Rödingsträsk (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Kärnområde ligger nedanför lappmarksgränsen, norr-väst och syd-öst om Rödingsträsket.
Vinterbetesland för Udtja sameby. Området har goda vinterbetesmöjligheter.
13. Brännträsket (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Området ligger nedanför lappmarksgränsen, norr om Vidsel, mellan Isträsket i öst och
Djupträsket i norr-väst. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Område har
goda vinterbetesmöjligheter.
14. Spikberget (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Området ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om Spikberget, längs Albasbäcken och
Spikselån. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Kärnområde p g a fina
lavrika barrskogar.
15. Krokfors (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Området ligger nedanför lappmarksgränsen, mellan Krokfors i väst och Norrhed och Luleälv i
öst. Disponeras av Sirges, Tuorpon och Jåhkågasskasom vinterbetesland. Område har goda
vinterbetesmöjligheter.
16. Flarkån (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Området ligger mellan Luleälven i väst och Lakaträsk i öst, samt mellan Furunäs i norr och
Svartlå i söder. Disponeras av Sirges och Jåhkågasska som vinterbetesland. Genom området
passerar två huvudflyttleder mellan årstidsland , varav en avslutas vid Forsträsket. Inom
området finns dessutom två renvaktarstugor, den ena vid Sörviksudden och den andra vid
Lakaträsk. Vinterbetesmöjligheterna är goda tack vare lavrika barrskogar.
17. Mjövattnet (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Område ligger nedanför lappmarksgränsen, öster om Älvsbyn, mellan väg 94 och 356.
Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland, och har goda vinterbetesmöjligheter.
18. Gammelgårdsträsket (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Ligger nedanför lappmarksgränsen norr-öst om Brännberg by och disponeras av Udtja som
vinterbetesland. Goda vinterbetesmöjligheter tack vare sammanhängande lavrika barrskogar.
19. Brännberget (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Ligger nedanför lappmarksgränsen ,söder om Hedens flygplats. Disponeras som
vinterbetesland. Område omfattar Aldersmyrberget, Brännberget samt delar av StorTallberget. Viktigt vinterbete tack vare lavrika barrskogar.

20. Stor – Fällberget (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om vägen 94 vid Bjurträsk. Disponeras av Udtja
och Tuorpon som vinterbetesland. Omfattar området runt Fällberget med sammanhängande
lavrika barrskogar och betesro.
21. Blyberget (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Område ligger nedanför lappmarksgränsen, syd-väst om Sävast, mellan Mockträsket i väst
och Svedjen i öst. Disponeras av Udtja och Tuorpon som vinterbetesland. Omfattar område
runt Blyberget och Bjässberget med fina lavrika barrskogar.
22.Kallaxheden (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna.
Ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om Bergnäset, runt Kallax flygplats. Disponeras av
Sirges, Tuorpon och Jåhkågasska som vinterbetesland. Stort kärnområde med lavrika
barrskogar som används återkommande.
23. Sandön (k)
Kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt vinterbetesområde för Jokkmokks byarna.
Ligger nedanför lappmarksgränsen, på ön med samma namn i Luleå skärgård. Disponeras av
Sirges, Jåhkågasska och Tuorpon som vinterbetesland. Område har goda
vinterbetesmöjligheter..

