Bijjie-boelth, vuemie (øvre skog mot fjell, vid dal med skog)

*aaksj-aavtja ung, tett bjørkeskog
aesie skogkledd ås
aevjie frodig eng på forlatt reinhage eller gammetomt
beetse, beetsetje, beetsuve furuskog, furuholt, furumo
beetsehke furuskog
*beetseme = 1 beetsuve
beetsetje-aesie, beetse-tjuvvelge furuås
beetsetje-gïelese furuås
beetsetje-vuemie dal med furuskog
bietsie-gïlle liten furuskog, furumo
bietsie-goelpere furumo
bietsie-vuemie furuskog
bietsie-åårke banke (fjellrygg) med furu
boelte li, vegetasjonsområde med løvtrær (såekie, raavnije, saalje)
boelte-hagke li med løvskog
boelte-raedtie skoggrensen; utkant av løvskog, f.eks. mot myr
brijrie temmelig bratt skogli
*buarjedh skogløs
*buarjedh-bahke skogløs bakke
byjje dalskråning, li byjje-raejkie etter dalskråningen, bort etter lia
bæjjadahke høytliggende område, høydedrag, øvre del av landskap
båaljoes, båaljas skogløs
båvloe, bavla flatt, skogløst lavland (mellom fjell el. mellom skog og fjell
båvne, bavne åsrygg, treløs på toppen; *lavt, snaut fjell omgitt av skog
båvvaldahke, båvveldh hver av de to dobbeltremmer som forbinder tåstroppen
på skibindingen med bakremmen; dobbeltremmen som går igjennom skien og
forbinder de to andre remmene med hverandre; en senkning i en rygg i
landskapet; *hake ved skaftet på kniv
foekehke liten kort dal som fører opp mellom to fjell
gasngese-deava haug, mark med mye einer
gasngese-goelpene einermo
gasngese-hagke tett einerkratt
gïlle, gylle gressbevokst, skogløs bakke-knaus
goes-aesie granbevokst ås
goese-hagke smågranskog
goese-prijrie granbevokst bratt li
goese-råhtoe, goese-råhta granskog
goese-stråantje grankjerr i fjellbandet
goese-tjuvvelge granbevokst ås
györte lang, smal ås med utsikt til begge sider; lem i fjellsiden
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*-hagke sted der det vokser tett og frodig, se gasngese-, goese, såekiehårsoe, hårsa bjørkekratt med grove grener
ïentje dyrket eng, voll
1 jalla, jælla flat, åpen dal inn i fjellet
*lastemoeretje-semhkie tykk løvskog
moere-raejie, moere-raedtie, moeretjeraedtie tregrense
moere-sermie urskog, krattskog (løvtrær)
njeeruve tørrlendt og gressbevokst, noe hellende voll el. lysning i bjørkeskog
(ligger i alm. ved en elv, oversvømmes i flomtiden)
njeeruve-dajve land med gress og sandjord
pliehkie tørt, flatt landskap; mindre skogløs slette
prijrie temmelig bratt skogli
raavnijen-boelte rognli
*rovpe lang ås eller lav haug bevokst med ris, busker og einer
*rovperge full av lange åser (om landskap)
1 ruhtjie trang og dyp dal
1 ræjroe, ræjra, *ræjda fjellside med høyvokst granskog; gran-, furu- og
bjørkeli; granskog
råevie strekning der det har vært skogbrann og småbjørk begynner å vokse
råhtoe, rahta tett granskog, granli, tett skoglandskap
råhtoe-raedtie, rahta-raedtie skogkant (av granskog)
saarke område med kratt (einer), tett, nesten ufremkommelig skog noere
saarke ungskog
semhkie tykk løvskog
sermie småskog, kratt
sïerkestahke vidjekratt
skoeke skog
skåake skog
snorrestahke, snorresth område der det bare finns smått bjørkeris (nedenfor
fjellet)
snurrie småskog mellom snaufjellet og skoglien
snurrie-raedtie øverste skogband, stromhpestahke sett fra dalen og opp
snårroe, snarra, *snadda busk; *kratt; område med kratt
sorreske tett krokbjørk; bevokst med tett skog
sorreske-dajve område med tett skog
stradda glissen bjørkekratt
stromhpestahke, stromhpest vegetasjonsområde (krattskog) mellom boelte og
sïerkestahke
svijje-maaje bondelandet (på svensk side nærmere kysten, der det ikke finnes
samer); land fult av røverpakk
søøketje, såaketje glissen bjørkeskog opp mot skoglandet
såafoe, såafa frodig område med løvtrær (bjørker) mellom elver som løper
sammen; *Iysning i bjørkeskog, "kås" (njeeruve)
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såekie-aesie ås med bjørk
såekie-boelte bjørkeskog
såekie-brijrie bjørkeli
såekie-hagke tett skog av småbjørk, bjørkekjerr
*tjaatj-aesie høy, rund ås med bjørkeskog omkring
tjoahpa, tjåahpoe [nordl.] uthugd skog, hugstfelt suejnie tjuahpa sted hvor
man skjærer gress (sennegress)
vaalje glenne, åpning i skog; tynn, glissen (om skog)
vaaloeh-råhtoe krattskog
vaeljie, vaeljehke glenne, åpning mellon trærne i skogen
vasjnjedh kratt
vasjnjedh-laante land med småskog og kratt
vasjnjesth tett skog av småbjørk
vesjnjeske-dajve egn med småskog, små vidjebusker
vesjnjie mannshøy småskog, småskog og kratt såekien vesjnjie småbjørk, som
hugges av og brukes i reingjerde; raavnijen vesnjie liten rognebusk
vesjnjie-boelte li med kratt av små løvtrær el. dvergbjørk
voemesje skogkledd dal, dal mellom skogkledd berg
voemesje-raejkien ned gjennom en skogdal med fjell på begge sider
voene bygd
vuel-aehpie, vuel-ehpie nederste del; beitelandet nedenfor løvskogen (boelte),
ned til barskogen (råhtoe) låavtegen vuel-aehpie nederste del av teltduken
vuemie vid dal med skog
vuemie-raedtie område fra der skoglien (boelte) begynner og ned til vassdraget
våaltoes, våaltas glissen (om skog)
vååltese vid, åpen plass i lavlandet; trebart område, vid synsfelt
åakserge; superl. åaksargommes, åaksargammes som det er mange kvister
på (om tre); full av nedfalne trær og kvister (om område)
*åarka dal med furu og bjørkeskog
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