
Samene som er den nordiske urbefolkningen, har levd på 
nordkalotten helt fra gammel tid. De var nok med sikkerhet de 
første menneskene som tok landet i besittelse og slo seg ned i 
det nordlige Norge. 
Den første bosetningen her i Øvre Valnesfjord var også samer, 
så en stor del av de nåværende beboerne har nok samiske 
aner fra den tiden. 
Samene var et nomadefolk som levde av jakt og fiske. Reinen 
var nok det viktigste byttedyret. Av den fikk de mat, klær og 
redskaper. 
Etter hvert ble samene så mange at noen fant ut at de skulle 
temme reinen og vokte den, så ingen kunne ta livsgrunnlaget 
fra siidaen (stammen). Etter som tiden gikk, ble bestanden av 
villrein mindre og mindre. De samene som ikke hadde tamrein 
måtte foreta lange vandringer for enten å finne flere villreinflok-
ker eller skaffe mat på andre måter. De fisket i havet, i vatn og 
i elvene. Noen begynte til og med å rydde og dyrke jord. Sauer  
og geiter var de vanligste dyra deres. Senere ble også noen 
samer husmenn på større gårder. Vi har stedsnavn og histori-
er i Øvre Valnesfjord som forteller oss om denne utviklingen
(Kersti-kjøtt-helleren”). 
Etter hvert som det norske velferssamfunnet utviklet seg har 
også reindriften utviklet seg. Samene ble revet med i galoppen 
mot velferd og komfort dvs. høyere levestandard. Antall dyr i 
flokken måtte økes for å kunne underholde en familie.  

Beiteorådene var begrenset. Det vil si at det ble færre og 
færre som kunne drive med reindrift. Vårt reinbeitedistrikt 
kan i dag ikke fø flere enn 3 familier, mot det dobbelte for 
50 år siden.  
Reindriften er i dag en landbruksnæring som er grunn-
lagt på naturens fornybare ressurser—ressurser som rei-
nen er totalt avhengig av. Beiteoråder skal brukes, men 
ikke forbrukes. Reindriftssamene som er friluftsfolk i sin 
næring frykter ødeleggelse av naturmiljøet og beite-
grunnlaget. Derfor oppfordres også alle friluftslivinteres-
serte til å ta vare på vår vakre og sårbare natur.  
Når du ferdes i Øvre Valnesfjord Friluftsområde, vil du 
ofte kunne treffe på rein tilhørende familien Pavall, Ne-
verhaugen. De har også hytte og slakteplass på høyre 
side av veien like før du ankommer parkeringsplassen i 
Fridalen. Denne slakteplassen brukes ikke lengre.  
Reinbeidedistriktet heter Duokta, og er på 2000 km2.  
Det strekker seg fra Kjerringøy i vest, til Kobbelv i Nord, 
Gaucesgaure -  Virigaure i Nordøst, Blåmansisen, Nord-
dalen - Lakså i sørøst , Saltenfjorden og Sjønståvassda-
raget i sør. 
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