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Høring - presisering av distriktsinndeling for Vest-Finnmark reinbeiteområde - distrikt 

30A, 30B og 30C 
 

Det vises til brev av 05.03.21 fra Landbruksdirektoratet angående høring – presisering av 

distriktsgrenser for Vest-Finnmark reinbeiteområde – distrikt 30A, 30B og 30C. 

Styret i distrikt 30A Vestresone vil herunder beskrive grensene for vestre sone slik: 

Fra finskegrensen til Vilgonajávri og ned Vilgonjohka. Fra østsiden av Áhkkanasjávri til Urddotoaivve, 

videre til østsiden av Njáhkájávri – fra utløp av Njáhkájávrre, rett linje til utløp av Lávvojávri. Nord 

vestover, etter Lávvojohka til utløp Vuolgamašjohka, vestfor Jeagelgielasluhppu, fra Vuolgamašjohka 

til tjernet ved sør-enden av Rámšovárri, til Gárgatjohka og ned etter Gárgatjohka til der Gárgatjohka 

kommer til Ávžžejohka, ned etter Ávžžejohka til der Goddejohka kommer til Ávžžejohka. Derfra i rett 

linje til Ásllagašjávri, ned etter Ásllagašjohka til Vuorašjávri. Etter Vuorašjávri til Nammajávri og fra 

Nammajávrri etter bekken til Náibesjávri. Derfra i rett linje til Ristenjávri, og fra Ristenjávri til sør- 

enden av Ristenmaras og rund Huikinroavvi på sørsiden til Flyvarjávri. 

Fra sør - enden av Flyvarjávri til E45 og langs E45 fra Suttomašluoppal til Suohpatluohkká og langs 

den gamle flytteveien til slakteriet, og langs bilvegen til hotellet og videre til Flyplassen, og langs 

flytteveien rundt Ginalvárri, langs Čábardašjohka til Goaskinjávrri. 

I tillegg kommer det som er beskrevet i høringsnotatet fra Landbruksdirektoratet i vedlegg til 

høringsnotat der grensen for D30A er beskrevet slik: 

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. 

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. 

 

Det andre forholdet D30a vil påpeke, er feil i offentlige kart. naturbenevnelser og stedsnavn i 

reinbeiteområder er sentral i reindrifta, fordi det er der arbeidet foregår. Feil i offentlige kart har 

innvirkning på vandring i områdene og på kommunikasjon mellom reineierne, og også for 

distriktsinndeling og grenser mellom siidaene, og i det hele tatt for reindriftens hverdag. Feil i  
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offentlige kart fører til feilformasjon og til problemer for kommunikasjon og misforståelser, og også 

for sikkerheta.   

A. Angående Hávdegielas: det er 2 Hávdegielas. D34 flytter mellom de to Hávdegielas langs elvedalen 

(leahki)  

B. Stuora Oaivvošvárri er nedtegnet på kartet der det egentlig er Boaganvárri.  

Vi ber om at dette også rettes opp. 

 

Med hilsen 

 

For reinbeitedistrikt 30A Vestre sone 

Nils Johan Siri 

Styreleder 

 
 
 
 

 

 


