Gabna sameby

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

3557,39km2
3224,34km2
2764,35km2

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

1004,62km2
967,97km2
923,49km2

Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2
arealen, %
Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal
28 %
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 betesområde utan konventionsområden

Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Gabna sameby
1. Riksgränsen(k)
Riksgränsens kärnområde ligger söder om Vassejavri sjön och E 10-an mot bergslutningar
samt riksgränsen västerut. Området används som sommarbete och är redovisat som naturligt
uppsamlingsområde (trivselland) p g a sina goda betesmöjligheter och betesro. Intill
Vassejavri ligger en renskötselanläggning med betes och skiljningshagar som används
återkommande.
2. Abisko(k)
Typisk område av kärnkaraktär. Mycket goda betesmöjligheter kombinerade med
koncentration av flera fasta renskötselanläggningar på relativt begränsad yta. Området ligger
mellan Torneträsks västra ändan och riksgränsen i sydvästlig riktning, där dalgångarna efter
Abiskojåkka och Kamajåkka utgör områdets kraftcentrum. Området är dessutom klassat som
naturlig uppsamlingsområde och används under sommarhalvåret som sommarbete i norra och
västra ändan och höstbete i syd-östra ändan. Inom områdets gränser finns flera fasta och
temporära renskötselanläggningar som skiljnings-, kalvmärknings- samt slakthagar,
renvaktarstugor och samevisten.
3. Sarvajohka(k)
Sarvajohka kärnområde är ytterligare ett typisk kärnområde inom Gabna samebys
renskötselområde. Området används under sommarhalvåret som vår- och höstbete och även
som intensivt kalvnings- och huvudkalvningsområde. P g a sina goda betesmöjligheter och
betesro, området är redovisat som naturlig uppsamlingsområde (s k trivselland).Området
ligger mellan Torneträsk i norr, Rautasjaure i söder, Nakerjaure i öster och Tjuonatjåkka i
väst. Förutom ett antal andra fasta anläggningar i Pessina och Tjuotjalahka har man
kalvmärkningshagar.
4. Rautas(k)
Område ligger längs E10 från Njuohcanjávri norrut till Bergfors och används under såväl
sommar- som vinterhalvåret som vår-, höst- och vinterbete. Rautas är dessutom naturlig
uppsamlingsområde p g a goda betesmöjligheter och betesro. I södra delen av området finns
Rensjöns renskötselanläggningen med ett antal skiljnings-, slakt-, samt beteshagar viktiga för
renskötselns utövning inom Gabna sameby.
5. Mikkelirova(k)
Mikkelirova kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen inom Gabnas vinterbetesland, öster
om Svappavaara och längs väg 45 mot Vittangi. Område används enbart som vinterbete.
Klassat som riksintresse p g a sina sammanhängande lavrika barrskogar. Korsas med viktiga
flyttleder mellan årstidsland, både på norra och södra kanten.
6.Puolisjärvi(k)
Är kärnområde inom vinterbetesland nedanför odlingsgränsen, som ligger öster om
Puolisjärvi. P g a sina fläckviss fördelade lavrika barrskogar har det stor betydelse som gott
vinterbete.

7. Penikkavaara(k)
Kärnområde nedanför odlingsgränsen inom vinterbetesland som används enbart som
vinterbete. Området ligger norr-väst om Penikkavaara och präglas av sammanhängande
lavrika barrskogar.
8. Pitkäjärvi(k)
Pitkäjärvi kärnområde ligger nedanför odlingsgränsen inom vinterbetesland och används
enbart som vinterbete. Område ligger syd-väst om Merasjärvi och har sammanhängande goda
vinterbetesmarker.
9. Nurmasuanto(k)
Nurmasuanto är kärnområde mellan odlings- och lappmarksgränsen inom Gabnas
vinterbetesland. Området ligger mellan Kuoksu och Juopasuanto längs södra kanten av
Torneälven och är viktig vinterbete tack vare sina fina lavrika barrskogar.
10. Vuostokangas(k)
Område är del av vinterbeteslandet och ligger nedanför lappmarksgränsen samt öster om
Masugnsbyn. Används enbart som vinterbete. P g a sammanhängande lavrika barrskogar är
mycket viktig vinterbe av kärnkarakter.

