
Presiserte grenser mellom reinbeitedistriktene 30A, 30B og 30 C   

Grensebeskrivelse distrikt 30C - østre sone 
Fra Altafjorden etter Alta/Kautokeinoelva til utløpet av Láhpojohka, etter Lahppojohka til 
utløpet av Náhpoljohka. Etter Náhpoljohka til utløpet av bekken fra Guhkesjávrrit. Herfra 
østover over Roggejávri til en liten bekk, 34W 0613517 7676728 (N.69.17681 
E23.86222). Herfra i sydøstlig retning til kart ref. 34W 0615781 7675359 (N69.16359 
E23.91757). Herfra rett øst til kartref. 34W 0618845 7675160 (N69.160487 E23.99441) 
1,63 km fra sydspissen av Unna Galbajávrráš i sørvestlig retning. Herfra i sørøstlig 
retning til bekk på østsiden av Vuoskkonjunni. Herfra i sørlig retning til kartref. 35W 
0380794 7671413 øst for Vuoskkovárri, herfra videre i sørlig retning til kart ref. 35W 
380724 7667062 nordvest for Borggahatjávri. Herfra til et punkt der 3 bekker møtes like 
før innløpet i Borggahatjávri. Fra dette punkt i østlig retning til sydspissen av Njárgajávri 
og videre til nordenden av Vuottašjávri, kartref. 35W 0388455 7665316. Fra dette punkt i 
øst sørøstlig retning til kartref. 35W 391061 7663994 på Guivveroavvi og videre til vann 
høyde 406 mellom Guivveroavvi og Guivvevárri. Herfra til toppen av Guivvevárri høyde 
453 og videre i sørøstlig retning til kartref. 35W 396376 7658295 i Šuorpmogorsa. Herfra 
i sørøstlig retning til høyde 438 på Reatkamaras og videre i rett linje til høyde 433 
nordvest for Ruoppavárri. Herfra i rett linje til kartrefr. 35W 399067 7645518 øst for 
Rissevárri og videre herfra til utløpet av Čuovžajávri og til utløpet av Čuovžaluobbal. 
Herfra etter Čuovžajohka til Bávttajohka. Herfra i rett linje i østlig retning til kartref. 35W 
405378 7641661. Herfra til innløpet i Holgajávri og videre på nordsiden av Hárdilanjávri 
over Hárdilangielas til kartref. 35W 412856 7637334 på sørsiden av Goššjohjávri høyde 
380, herfra til den østligste Goššjohjávri. Etter dette vann og oppstrøms- bekken som 
munner ut i dette vann til dens kilde kartref. 35W 415376 7635764.  Herfra i sørøstlig 
retning til Anárjohka kartref. 35W 0418531 7632844, opp denne elv i ca 400 meter til 
kartref. 35W 418493 7632528. Herfra i østlig retning til vann (344) og videre i samme 
retning fra utløpet av dette vann etter bekken til utløpet i Skiehččanjohka.  
Herfra riksgrensen til utløpet av Anárjohka til Skiehččanjohka. Herfra etter 
områdegrensen mellom Øst- og Vest Finnmark til Suolojávri på vestsiden av 
Stabbursdalen, herfra syd-grensen for distr. 23 Sieinnus Návggastat til Altafjorden. 

Grensebeskrivelse distrikt 30B - midtre sone 
Fra kartref. 34W 562943, 7712953 mellom Ráhpesjávri og Heisojávri etter reingjerde 
sørover, over Jorbesoaivi, Spatnovárri, på östsiden av Sieiddáš, gjennom Njivluvuopmi 
til nordenden av Suvdoš Herfra etter Stuorajávri, Jumešjávri, Goaskinjávri til Soahtejarin. 
Herfra bilveien via Hánnoluohká til brua over Kautokeinoelva. 

Fra brua over Kautokeinoelva i Kautokeino sentrum, sørover etter elva til utløpet av 
Suohpatjohka, etter denne elva til Suttomašluoppal, etter Suttomašluoppal til litt over 
midten, videre over E45 til Flyvárjávri. Over dette vann etter bekk og myrdrag på 
sørsiden av Huikinroavvi og Ristenmaras til sørenden an Ristenjávri. Herfra til sørsiden 
av den vestligste Guomojávrrážat og videre nordover sørenden an Nammajávri og 
videre etter dette vann  og Vuorašgávri til utløpet av Ásllagašjohka. Etter Ásllagašjohka 
til Ásllagašjávri og videre østover til Ávžejohka der bekken fra Gárgatnjoaski løper ut. 
Etter Gárgatnjoaski til utløpet av en bekk fra sør kartref 34W 594744, 7652669. Etter 
denne bekken i ca 600 meter til karterf 34W 595190, 7652291. Herfra i sørøstlig retning 
nordsiden av oarjjit Jeagelgielas kartref. 34W 598903, 7650548. Herfra i nordøstlig 
retning til Davimus Jeagelgielas kartref. 34W 600633, 7651071. Herfra i østlig retning 
over 2 små vann, høyde 450, til kartref 34W 603899, 7651344, videre herfra til 
Lávvojávri, kartref. 34W 606066, 7651278. Sørover etter Lávvojávri til kartref. 34W 
606018, 7649591. Herfra videre sørover til kartref. 34W 606807, 7646984 på nordsiden 
av Hávdegielas og videre til kartref. 34W 606994, 7645077. Herfra over Gumpejávri og 
Gumpegielas til Áhkkanasgierratjávrrit kartref. 34W 611071, 7641576 og videre til 



 
 
 
 
 

grenserøys 327A på riksgrensen øst for Roavveoaivi. 

Grensebeskrivelse distrikt 30A - vestre sone 
Fra riksrøys 309 øverst i Njállaávži etter riksgrensen til riksrøys 327A øst for 
Roavveoaivi. Herfra samme grense som den vestlige grensen for 30b til kartref. 34W 
562943, 7712953 mellom Ráhpesjávri og Heisojávri. Herfra kommunegrensen mellom 
Kvænangen og Kautokeino kommuner til Rávdooaivi på den tidligere fylkesgrensen 
mellom Troms og Finnmark. Herfra etter denne grensen til riksrøys 309 på riksgrensen 
øverst i Njállaávži.  
 

 

 


