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Status for navnesaker og adressering i Tana kommune 

 

Rådmannen vil gi oppvekst- og kulturutvalget (OKU) en kort orientering om status for 

navnesakene i Tana kommune, for å forberede utvalget på disse sakene og bidra til en best mulig 

prosess. 

 

Lovverket 

Lov om stadnamn som trådte i kraft 01.07.1991, fastsetter reglene for hvordan skrivemåten av 

stedsnavn skal vedtas og hvem som er ansvarlig for hvilke navn. Kommunen har ansvaret for å 

vedta offisiell adresse og skrivemåten av bygdenavn og kommunale veier, mens skrivemåten av 

alle andre stedsnavn vedtas av Statens kartverk. Prosessen er skjematisk vist i vedlegg 1.  

 

Det er ingen lover som regulerer hvilke navn som kan/ skal velges, men adresseveilederen til 

kartverket har en del anbefalinger knyttet til valg av navn (siste versjon er på 

http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+adresseveilederen.d25-SwZzY1c.ips). På bakgrunn av 

dette har Tana kommune vedtatt egne kriterier for valg av nye veinavn (jf. vedlegg 2). 

 

Matrikkelloven § 21 med tilhørende forskrift fastsetter reglene for adressetildeling. Forskriften § 

50 slår fast at ”Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.”  

 

Navnesaker  

 

Stedsnavn 

Stedsnavnutvalget vedtok den 21.04.2009 å reise navnesak for alle bygdenavn i Tana der 

skrivemåten ikke allerede er vedtatt. Bakgrunnen er at det fins flere former av mange navn. Det 

er behov for å få fastsatt én skrivemåte av navnene, og få vedtatt parallelle navn på samisk, 

kvensk og norsk der de eksisterer.  

http://www.statkart.no/Ny+versjon+av+adresseveilederen.d25-SwZzY1c.ips
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Navnesakene ble formelt kunngjort 25.03.2010, pga at mye tid gikk med til språkvask og kontroll 

av skrivemåten av navnene. Navnene ble deretter sendt på høring til lokale lag og organisasjoner 

før ny behandling i stedsnavnutvalget. Utvalget vedtok at navnene skulle oversendes 

stedsnavntjenestene for foreløpig tilråding.  

Samtidig ble Statens kartverk bedt om å reise navnesak for de naturnavnene som har bygdenavn 

som avledet form. Bakgrunnen for dette er Lov om stadnamn § 4 Reglar om skrivemåten som 

sier: ”Når same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i 

primærfunksjonen som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten i dei andre 

funksjonane.” Dette betyr at skrivemåten av bygdenavn som har fått navn etter et naturnavn, eks. 

Máskejohka, skal skrives som naturnavnet, dersom det ikke er klare, dokumenterbare grunner 

som tilsier noe annet. 

 

Hittil er det kun den kvenske stedsnavntjenesten som har kommet med uttalelse i saken. Vedlegg 

3 er en oversikt over den/ de mest aktuelle skrivemåtene av bygdenavnene i Tana kommune som 

det er reist navnesak for. Lista er oppdatert med kvenske navn, basert på foreløpig tilråding fra 

den kvenske stedsnavntjenesten og høringsuttalelse fra Tana kvenforening. 

 

Veinavn 

Når det gjelder veinavn, er det i første rekke hensynet til å få fastsatt offisielle adresser som er 

årsaken til at kommunen arbeider med dette. Statens kartverk har som mål at alle i Norge skal ha 

en veiadresse innen 2015.  

 

I 2012 er det i alt vedtatt 25 veinavn på kommunale og private veier etter reglene i lov om 

stadnamn. Men fortsatt er det mange veier og hytteområder som skal ha offisiell adresse, og der 

det ikke foreligger et vedtatt vei- eller adressenavn. I begynnelsen av november sendte 

administrasjonen derfor brev til alle bygdelag og andre aktuelle lag og organisasjoner og ba om 

forslag til navn på disse veiene/ områdene. De er listet i vedlegg 4. 

 

I tillegg til navn på disse småveiene og hytteområdene, kreves det adressenavn langs 

hovedveistrekningene (E6 og FV strekningene). Administrasjonen jobber med å finne en 

hensiktsmessig oppdeling av strekningene i adresseparseller. Det vil bli bedt om innspill til navn 

på disse strekningene senere.  

 

Nye reguleringsplaner og behov for veinavn 

Det er vedtatt oppstart av reguleringsarbeid for 2 områder der det vil bli etablert nye veier, eller 

der det er veier uten navn. Det gjelder Detaljregulering for Tana bru sentrum som også vil 

omfatte grusbanen, og et nytt industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru. Det 

er foreløpig ikke klart hvor mange veier det vil bli i dette området, men administrasjonen vil 

starte en høringsprosess så snart det er klarhet i dette.  

 

Hans Jonas Henriksen (Heanderat-Hánsa) fikk i 1974 kongens fortjenstmedalje i gull for sitt 

virke. Henriksen var med på å starte avisa Ságat i 1956, og fram til 1964 redigerte han avisa 

alene. De to andre tanaværingene som har fått kongens fortjenstmedalje i gull, Per Fokstad og 

Kathrine Johnsen, har fått veier ved Tana bru oppkalt etter seg. Administrasjonen mener at dette 

også må gjelde Hans Jonas Henriksen, og vil på et senere tidspunkt anbefale at veien inn til 

arealet ved grusbanen, som går forbi lokalkontoret til avisa Ságat får navnet Heanderat-Hánsa 

geaidnu.  
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Nummerering 

Når et veinavn/adressenavn er vedtatt, tildeler kommunen adressenummer. Dette skjer basert på 

adresseveilederen til Statens kartverk (jf. nettadresse ovenfor), og gjennom drøftinger med 

Statens kartverk Vadsø. 

 

Kommunen legger følgende prinsipper til grunn for nummereringen: 

1) Kantprinsippet som gir fortløpende nummerering etter godkjent avkjørsel langs vei. 

2) Prinsippet om hele talladresser til alle boenheter som har egen inngang fra bakkenivå, 

uten å bruke bokstaver som tillegg.  

3) Prinsippet om at oddetall befinner seg på høyre side av veien og partall på venstre side av 

veien.  

4) Prinsippet om at det skal være tilsvarende nummer på begge sider av veien.  
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Vedlegg 1: 

Skrivemåten av stedsnavn der kommunen er ansvarlig:  

Skisse over saksgangen 
 

Samiske og kvenske navn: 

 Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn. 

Saken sendes til  

 Kommunen som forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger. Saken sendes til  

 Kvensk stedsnavntjeneste og/eller Samisk navnetjeneste, som skal gi ei foreløpig 

tilråding i saken. Stedsnavntjenesten sender saken tilbake til  

 kommunen til høring. Kommunen sørger for at alle som har høringsrett får uttale seg, og 

sender saken, med alle uttalelser som har kommet inn, tilbake til  

 stednavntjenestene (kvensk og samisk) for endelig tilråding.  

Saken sendes til  

 kommunen som fatter vedtak. 

Kommunen kunngjør vedtaket etter reglene i § 7 i loven (med opplysning om 

klageadgang etter § 8). Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, andre offentlige 

organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til  

 Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Statens kartverks regionkontor. 

 En eventuell klage sendes til kommunen. Saksgangen ved klage er den samme som 

beskrevet ovenfor.  

 

Norske navn: 

 Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn. 

Saken sendes til  

 kommunen som forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger.  

 Kommunen sender saken på høring til alle som har høringsrett (lag og organisasjoner, og 

sender deretter saken, med alle uttalelser som har kommet inn, til  

 Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge som skal gi ei tilråding i saken. 

Stedsnavntjenesten sender saken tilbake til  

 kommunen som fatter vedtak. 

Kommunen kunngjør vedtaket etter reglene i § 7 i loven (med opplysning om 

klageadgang etter § 8). Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, andre offentlige 

organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til  

 Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Statens kartverks regionkontor. 

 En eventuell klage sendes til kommunen. Saksgangen ved klage er den samme som 

beskrevet ovenfor.  

 

http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/ 

 

 

 

http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/
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Vedlegg 2: 

Kriterier for fastsetting av veinavn i Tana kommune  

(vedtatt av KST 12.02.2009) 

 

 
B. Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn 

a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av de 

språkene som nyttes i området.  

b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, 

benyttes.  

c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 

landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området. 

d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 

begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 

eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien). 

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 

vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder.  

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer. 

g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen.  
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Vedlegg 3: 

Bygdenavnene som det er reist navnesak for 

 
 

 

Bygdenavn Kvensk navn Norsk navn Opprinnelse  Kommentar 

ČuĎegurra   Russeskaret Naturnavnet 

Čuđiidgurra 

Navn på skar 

Luosnjárga  Laksnes Naturnavnet 

Luosnjárga 

Samisk navn 

vedtatt som 

navn på nes 

Bievrrá   Usikkert   

Geavgŋoaivi   Forsholmen/ 

Fossholm 

Naturnavnet 

Geavgŋoaivi 

Navn på stryk  

Lákšjohka/    Naturnavnet 

Lákšjohka  

Navn på elv. 

Vedtatt. 

Se merknad* 

Bildán   Usikkert, mulig 

at det kommer 

fra naturnavnet 

Bildánguoika  

Bildánguoika er 

vedtatt som navn 

på stryk 

Se merknad** 

Vuollegeavŋŋis  Isokoski/  

Alakönkäs 

Storfossen  Naturnavnet 

Vuollegeavŋŋis 

Navn på stryk 

Buolbmát/ 

Buolbmák  

Puolmanki/ 

Puolkak/ 

Pulmanki 

Polmak Bygdenavnet  

Buolbmát/ 

Buolbmák 

 

Gárdat/  Gárdak   Bygdenavnet  

Gárdat/  Gárdak 

 

Lálloš   Bygdenavnet  

Lálloš 

 

Leaibenjárga  Leppäniemi Oldernes Naturnavnet 

Leaibenjárga 

Navn på nes 

  Holmesund Norsk 

bygdenavn  

Formen 

Holmsund brukes 

ikke lokalt 

Árbánatjohka/ 

Árbánanjohka/  

Árbánakjohka 

  Naturnavnet 

Árbána?johka 

Navn på elv 

Samsvarer i geo-

grafisk ustrekning 

med navnet 

Holmesund 

Miennajohka/ 

Miennájohka 

  Naturnavnet 

Miennájohka 

Navn på elv 

Lišmmajohka Lismajoki  Naturnavnet 

Lišmmajohka 

Navn på elv 

  Vestre 

Skiippagurra 

Navn på 

bygdelag 

Ny konstruksjon 

Hedeguohppi Hedekuoppa/ 

Hietakuoppa 

 Usikkert om det 

er naturnavn 

eller bygdenavn 
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Bygdenavn Kvensk navn Norsk navn Opprinnelse  Kommentar 

Deanušaldi 

(vedtatt) 

 Tanabru 

(istedenfor Tana 

bru) 

Brua “Tana bru” Bygdenavnet 

ønskes skilt fra  

navnet på brua 

Máskejohleahki  Masjokdalen Naturnavnet  

Máskejohka 

(elv) 

Máskejohka og 

Masjok vedtatt 

som bygdenavn 

Suolovárri Suolovarre 

Suoluvaara ~ 

Solluvaara ~ 

Sulluvaara ~ 

Saarivaara 

Holmfjell Naturnavnet   

Suolovárri 

Navn på fjell 

Golggotjohka Kulpukanjoki Gulbojok Naturnavnet   

Golggotjohka  

Navn på elv 

Ruostefielbmá/ 

Ruostafielbmá 

Ruostefjelma/ 

Ruostevielma 

Rustefjelbma Naturnavnet   

Ruostafielbmá 

Navn på bekk 

Bonjákas Punakas Bonakas Usikkert   

Bajit Bonjákas   Øvre Bonakas  Navnene utgår  

Guhkesnjárga  Pitkaniemi/ 

Pitkäniemi 

Langnes Naturnavnet 

Guhkesnjárga 

Navn på nes 

Gálbenjárga   Kaldbakknes Naturnavnet 

Gálbenjárga 

Navn på nes 

Ráttovuotna  Rautuvuono Smalfjord Naturnavnet  

Ráttovuotna 

Navn på fjord 

Ávskár   Auskarnes Naturnavnet 

Ávskár/  

Auskarnes 

Navn på nes 

Čuollovuotna   Tarmfjord Naturnavnet  

Čuollovuotna 

Navn på fjord 

Deanodat  Vestertana Naturnavnet 

Deanodat 

Navn på fjord 

Leaibbos  

(Leaiboš) 

  Naturnavnet 

Leaibbos  

(Leaiboš) 

Navn på dal 

Gárgogeahči/ 

Gárggogeahči 

  Usikkert Navnet kan 

stamme fra en 

steingrunne 

Šuoššjohka   Naturnavnet  

Šuoššjohka 

Navn på elv 

Álletnjárga/ 

Álleknjárga  

Allikkaniemi Alleknjarg Naturnavnet 

Álletjohka (elv)/ 

Álletnjárga(nes) 

 

Geaidnogeahče  Veienden Fysisk 

beskrivelse av 

slutten av veien 

Stedet der veien 

sluttet tidligere 

Suohpanjárga  Suoppuniemi  Naturnavnet  

Suohpanjárga 

Navn på nes 

Sieiddá  (Nuorttit 

Sieiddá) 

Seita Seida/ Østre 

Seida 

Seidestein som 

grunnlag for 

bygdenavnet 

Sieiddá   

Formen Nuorttit 

Sieiddá 

utgår 
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Bygdenavn Kvensk navn Norsk navn Opprinnelse  Kommentar 

Oarjjit Sieiddá  Vestre Seida ----  “  ---- 

 

 

Formen Oarjjit 

Sieiddá 

utgår 

  Søndre Luftjok Bygdenavnet   

Søndre Luftjok 

Tatt i bruk for å 

skille området fra 

Luftjok 

Luovttejohka 

(vedtatt) 

Louttijoko Luftjok (vedtatt)   

Luovttejohleahki 

(vedtatt) 

 Luftjokdalen 

(vedtatt) 

  

Suorbmávži Surmaatti Fingervann Naturnavnet 

Suorbmávži 

Navn på dal 

Ivvárašjohka Ivarinjoki/ 

Ivarjok 

Ivarjok Naturnavnet 

Ivvárašjohka 

Navn på elv 

 

 Sandlia Bygdenavnet 

Sandlia 

 

 

Pietarinnuora Petterlund Bygdenavnet 

Petterlund 

 

Hárrejohka  

Harrijoki Harrelv Naturnavnet 

Hárrejohka 

Navn på elv 

 

 Austre Bonakas Bygdenavnet 

Austre Bonakas 

Relativt nytt navn 

som er mye brukt 

Juovlavuotna  

Jouluvuono Austertana  Naturnavnet  

Juovlavuotna 

Samisk og norsk 

navn vedtatt 

 

 Leirpollskogen Bygdenavnet 

Leirpollskogen 

Opprinnelig et 

poststed 

Geresgohppi 

  Naturnavnet 

Geresgohppi 

Navn på bukt/ vik 

  Søndre Luftjok Bygdenavnet   

Søndre Luftjok 

Tatt i bruk for å 

skille området fra 

Luftjok 

Luovttejohka 

(vedtatt) 

Louttijoko Luftjok (vedtatt)   

Luovttejohleahki 

(vedtatt) 

 Luftjokdalen 

(vedtatt) 

  

Suorbmávži Surmaatti Fingervann Naturnavnet 

Suorbmávži 

Navn på dal 

Ivvárašjohka Ivarinjoki/ 

Ivarjok 

Ivarjok Naturnavnet 

Ivvárašjohka 

Navn på elv 

 

 Sandlia Bygdenavnet 

Sandlia 

 

 

Pietarinnuora Petterlund Bygdenavnet 

Petterlund 

 

Hárrejohka  

Harrijoki Harrelv Naturnavnet 

Hárrejohka 

Navn på elv 

 

 Austre Bonakas Bygdenavnet 

Austre Bonakas 

Relativt nytt navn 

som er mye brukt 

Juovlavuotna  

Jouluvuono Austertana  Naturnavnet  

Juovlavuotna 

Samisk og norsk 

navn vedtatt 
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Merknader: 

* Kommunen gjennomfører nå en høring med lokalbefolkningen i området, for å få avklart 

skrivemåten av navnet. En kilde hevder at elva ikke heter Lákšjohka, men Lakšjohka. Navnet 

skal i følge denne kilden komme fra ordet ”laksi” (dugg). Navnet Laksijohka er, i følge den 

samme kilden, i dagligtale blitt til den forkorta formen Lakšjohka. 

 

** En annen kilde har stilt spørsmål ved skrivemåten av navnet Bildánguoika, som i følge kilden 

skal skrives Bildanguoika.  

 

 

Bygdenavn  Kvensk navn Norsk navn Opprinnelse  Kommentar 

 

 Leirpollskogen Bygdenavnet 

Leirpollskogen 

Opprinnelig et 

poststed 

Geresgohppi 

  Naturnavnet 

Geresgohppi 

Navn på bukt/ vik 

Lávvonjárga 

Laavuniemi Lavonjarg Naturnavnet 

Lávvonjárga 

Navn på nes 

Hána/ Háná  

 Hanadalen Naturnavnet 

Hána/ Háná 

Navn på dal 

Skáidi 

  Naturnavnet 

Skáidi 

Navn på fjell 

Gakca   Usikkert  
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Vedlegg 4: Veier i Tana kommune som skal få vei- og adressenavn  
Under behandlingen av saken knyttet til veinavn i oppvekst- og kulturutvalget 01.09.2010 utsatte 

utvalget enkelte veinavn. Vedtaket var: 
 

Følgende navneforslag på private veier som det er kommet merknader/ kommentarer til, 

sendes på ny høring til beboerne/ grunneiere og berørte bygdelag før oversending til 

navnetjenestene for endelig tilråding: 
 

Veistrekning Opprinnelig forslag Nytt forslag 

Felt for spredt 

boligbygging i 

Stolpebakken 

Stoalpoluohkká Stolpebakken: Beboerne har bedt om at 

den samiske og norske formen av navnet 

kan benyttes om hverandre. Det er mulig 

at den norske formen er mer utbredt enn 

den samiske. 
 

Følgende navn knytter det seg uenighet, eller usikkerhet ved.  
 

Veistrekning Opprinnelig 

forslag 

Uklarhet Oppfølging 

Felt for spredt 

boligbygging i 

Gulbojok 

Golggotjoh-

guolbba 

Navnet Flyplassen er 

ønsket av beboere i 

området og anbefalt av 

bygdelaget. Det kan tenkes 

at Tana på sikt får en 

flyplass. Det er derfor 

uheldig å begrense dette 

navnet til en enkelt vei 

Navnesaken utsettes. 

Det vil være riktig å be 

om nye navneforslag, 

og at denne veien 

behandles sammen med 

de veiene i kommunen 

som ikke har kommet 

med i denne omgangen. 

Boligene på 

elvesida 

av E6 Tana bru - 

Gassanjarga 

Sieiddáguoika Navnet Sieiddáguoika 

forbindes med stryket i 

elva, mens veien som skal 

ha navn gjelder bakken 

overfor stryket. Navnet 

Fossebakken 

benyttes imidlertid også 

om området på motsatt 

side av elva, østsida. 

Navnesaken utsettes. 

Det vil være riktig å be 

om nye navne-forslag, 

og at denne 

veien behandles 

sammen med de veiene 

i kommunen 

som ikke har kommet 

med i denne omgangen. 

Felt for spredt 

utbygging i 

Holmesund 

v/Viktor 

Trosten 

Árbánatjohka Samisk navn som dekker 

samme område som det 

norske navnet 

Holmesund. Det er derfor 

uheldig å begrense det til å 

gjelde kun én vei i 

området. 

Navneforslaget 

Loddevárgeaidnu 

sendes på ny høring til 

beboerne/ grunneiere og 

berørte bygdelag før 

oversending til 

navnetjenestene for 

foreløpig tilråding 

Veien forbi skolen/ 

grendehuset til 

Karen 

Marit Saras hus og 

til fotballbanen. 

Roavve-

luohkká 

Beboerne i denne veien 

har bedt om en 

redegjørelse for 

saksgangen og 

begrunnelsen for at 

kommunen skal navnsette 

private veier. 

Navnesaken utsettes til 

dialogen med beboerne 

er avsluttet. 
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Følgende veier er fortsatt navneløse, og kommunen har bedt lag og organisasjoner om forslag til 

navn på dem: 

 

Område Strekning Tidligere forslag 

Deanodat/ 

Vestertana 

  Šuoššjohka To hyttefelt (Veistasjonen og Øverland, gnr. 21/15) 

Šuoššjohka Fra Fv 98 - fiskemottaket 

 Leaibbos Fra Fv 98 - øverste hus 

 

 

Fra Fv 98 til Vestertana kapell og videre til Hjørdis og 

Terje Pedersen 

 Gárgogeahčči Fra Fv 98 - internatet 

 Gohppi/ Torhop Fra Fv 98 - Torhop kai 

 

 

(Auskarneset) Fra Fv 98 - Auskar 

 Ráttovuotna/ 

Smalfjord Smalfjord hyttefelt (2 felt  

 

 

Smalfjord kai 

 

 

Hyttene på sørsida av Smalfjordvann 

 Bonjákas/ 

Bonakas Fra Fv 281 - skytebanen Rovegen 

 

Fra Fv 281 - Tanaelva Kuja 

 

Landbruksskoleområdet 

 

 

Fra Fv 281 - Alggašvárri 

 Bokcá/ Boftsa Veien fra fv 98 til Tanaelva Holmeveien 

 

Lærerboligene 

Skolemo/ 

Oahpaheaiguolbba 

Golggotjohka/ 

Gulbojok Jordbruksveien mot Abborstua 

 Suolovárri/ 

Holmfjell Veien til gartneriet og videre mot Gulbojokmyrene 

 Máskejohka/ 

Masjok Veien fra FV 98 og opp Masjokdalen 

 

 

Veien fra FV 98 og til Nordnes 

 Sieiddá/ Vestre 

Seida Veien til Linken 

Mohkeveaigeaidnu/ 

Liaveien  

Sieiddá/ Seida Veien inn til ASVO og Leif Persen 

 

 

Veien til de tre boligene rett nord for ASVO Kollstrømjorda 

Hárrejohka/ 

Harrelv Fra FV 890 til Harrevann  Harrevannsveien 

Skuvgi/ 

Birkestrand Fra FV 890 til det gamle fergestedet 

 Suoidnesuolu/ 

Høyholmen Fra FV 890 til snuplassen på Høyholmen 

 Juovlavuotna/ 

Austertana Fylkesvei 282 (Fra Fv 890 - kvartsittbruddet) 

 

 

Fra Fv 282 forbi Austertana skole til ”Gamleveien” 

 Skiippagurra Seidafjellet hyttefelt 
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Hedeguohppi Fra E6 til bebyggelsen i Hedeguohppi 

 Árbánanjohka/ 

Holmesund Fra E6 til Tanaelva og Leaibenjárga  Leaibenjárgeaidnu 

Buolbmátjávri/ 

Polmakvann Fra FV 895 til Polmakvann 

 Fanasgieddi/ 

Båteng Veien gjennom bygda på elvesida av E6 

 Áitejohka  Áitejohka hyttefelt 

 Láksjohka  Láksjohka hyttefelt 

 Roavvegieddi Veien fra E6 til Samelandsbrua 

 Borssejohka  Borssejohka hyttefelt 

 Leavvajohka/ 

Levajok Levajokmunningen hyttefelt 

 

 

Veien til Levajok fjellstue 

  

 

 


