Upptäck Södra Lapplands ﬁskepärlor
Upplev spännande jaktäventyr
Njut av underbar natur

sodralappland.se

Destination Södra Lappland

”Här ﬁnns kalfjällets lockande miljöer, med porlande bäckar
och småtjärnar, och bara någon mil därifrån de djupa skogarna.
Var du än beﬁnner dig, är det alltid nära till vatten, småbäckar,
tjärnar, sjöar, åar...”
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Här i Södra Lappland finns det fiskevatten
som tillfredställer alla önskemål. Naturen är
varierande och inbjuder till upptäcksfärder.
Abborre, gädda, öring, röding och harr är
de mest populära sportfiskarna. I skogslandskapets trolska miljöer eller fjälldalgångarnas
kristallklara strömmar och sjöar finns ett stort
utbud av fiskevatten. Att bege sig ut i vildmarken och fiska är medicin för både kropp och
själ.

Jakt & Fiske

Våra tre fjälldalar
Kultsjödalen, Vojmådalen och Borgafjäll är kända
K
aarenor för friluftsliv. Besöker du någon av dalgångaarna för att ﬁska har du chansen att få uppleva högttidsstunder. Följ med till Ransarån, övre Vojmån
ooch Slipsikenområdet.
Fisket är spännande.

Kristallklara Ransarå
Ransarån
ån
Med
sina
kristallklara
strömmar är Ransarån ett
vattendrag som det är lätt
att förälska sig i. Övre delen
rinner genom en orörd vildmark medan de nedre strömmarna ﬁnns intill bilväg.
Sträckan mellan Ransarn
och Gikasjön är kanske Sveriges bästa ﬂugﬁskevatten efter grov röding. Varje år landas bjässar med vikter över
två kilo och ﬁskar runt kilot
är vanliga när rätt förhållanden råder. Fiskesäsongen är
lång och den startar redan i
april med ett spännande ﬂugﬁske i vakarna. På den övre
ﬂugﬁskesträckan av ån riktas

blicken i huvudsak mot åns
prickiga invånare, även om
röding kan bli en trevlig bonusfångst. Flugﬁsket är både
spännande och nyckfullt i de
vackra omgivningarna.

Med kanot längs övre
Vojmån.
Kanot är ett färdmedel som
sätter extra krydda på ﬁskeäventyret till de övre delarna
av Vojmån. Med utgångspunkt från Gielas tar man
sig västerut mot den norska
gränsen, över större och mindre sjöar. Ån är för det mesta
paddlingsbar, men de större
forsarna kräver att man bär
eller ﬂottar kanoten.

Harren dominerar men
det ﬁnns stor öring på hela
sträckan. När du passerar
Gottern har du även möjlighet att överlista rödingen.
Släpa ett långdrag efter
kanoten och spana efter
vakande rödingstim.
Forsarna strax öster om Åtnikstugan, en bit från den
norska gränsen, är en naturlig vändpunkt på paddlingsäventyret. Det går att paddla
ytterligare ett par kilometer
men ån har där krympt avsevärt i storlek.

rängen ﬁnns mängder av
större och mindre sjöar.
Många består endast av en
liten blå prick på kartan som
förkunnar deras existens. I
väst rinner Slipsikån som
också ingår i ﬁskekortet.
Öring och röding ﬁnns i området. Fisket är nyckfullt. En
sjö som varit livlös i ﬂera dagar kan plötsligt explodera
i vak, när ﬁsken glufsar i sig
insekter från vattenytan.
Spinn är att föredra när vinden är hård och ﬂugﬁske när
ﬁsken är aktiv under dagoch nattsländekläckningar.
F

Högfjällsﬁske i
Slipsiken-området
Fiskevattnen i Slipsikenområdet når man efter ett par
timmars fjällvandring från
Klimpfjäll eller Borgafjäll.
Utspridda i den karga ter-

Text & foto: Magnus Ström

3

Destination Södra Lappland

FÅNGA DITT LIVS RÖDING

Vår kanske vackraste ﬁsk, rödingen är också den som bjuder sportﬁskaren på den största utmaningen. Rödingﬁske
kan vara frusterande då det, framför allt vid ismete, inte
alls är ovanligt att man ser rödingarna sakta snirkla kring
betet men det är stört omöjligt att få dem att hugga. Men
det kan också vara alldeles, alldeles underbart...

4

Rödingar går nämligen gärna i
stim och ofta tenderar de ha ätperiod samtidigt. Detta kan ge helt
fantastiska ﬁskeupplevelser. Jag har
redan nämnt ismetet där kikmete
absolut är att föredra. I det kristallklara vattnet syns rödingen med
sin vita fenkant väl mot botten och
spänningsmomentet när man ser
en stor röding glida förbi blänket,
vända om, nosa lite på maggotten,
simma undan igen, komma tillbaka
och kanske, kanske hugga är obetalbart. I det här lägena skiljer man
verkligen ﬁskare från ﬁskare - har
du nerver nog att hålla dig lugn eller kommer du att bli för hetsig när

TIPS

den tvåkilosrödingen du drömt om
för tredje gången är framme och nosar på kroken?
Flugﬁsket är inte heller det fy skam.
Rödingen vandrar ofta fram i stim
i vattnet och en lugn sommarkväll
kan då se hur vakringarna kommer
närmare och närmare ens ﬁskeplats. Även här gäller det att behålla
lugnet. Minsta oförsiktiga rörelse
kan få stimmet att välja en annan
väg eller sluta vaka. Att tänka på
när det gäller rödingen är att den
inte plaskar på som andra arter kan
göra när den är uppe och tar ett
byte. En kilos röding kan mycket
väl lämna lika små vakringar som

ÅSELE
Holmsjön inom Tegelträsk ﬁskevårdsområde har ett bestånd av grov röding.
Här ﬁnns möjlighet till boende.
Abborrsjön ligger i direkt anslutning till
Åsele tätort. Ett lättillgängligt och populärt rödingvatten.
Abborrvattnet i Tallsjö ﬁskevårdsområde, bör också nämnas. I sjön ﬁnns även
ett bestånd av öring.
DOROTEA
Exempel på rödingsvatten inom
Doroteas skogsland är Lillsjön, Sallsjöåsystemets FVO, Ö. Tallvattensjön,

Avaträsk FVO, Långtjärn, Ormsjöortens
FVO och Ö Hundsjön inom StorbäckArksjö FVO.
VILHELMINA
Sandsjön
ca 1 mil norr om Vilhelmina tätort och
håller bland annat röding. Ett put and
take-vatten, som drivs av sportﬁskeklubben på orten. Sjöarna i området är lätta
att åka till och försedda med rastplatser
och en handikappbrygga sommartid.

Fjälltrakterna
De mest besökta rödingsvattnen inom
Doroteas fjällvärd är Mellan Rissjön,

■

Text >Mattias Fjällberg<

Röding

Rödingen ﬁnns
i många fjällsjöa
r och i
vissa sjöar i sko
gslandet. Den är
en klassisk vinterﬁsk. I
oktober/novem
ber, när de
första isarna bä
r hugger den vil
t. Vårvintern är också hö
gsäsong för pim
pelﬁske
efter röding.

PÅ BRA
RÖDINGVATTEN

Skogslandet

en öring på ett par hekto, den liksom smyger upp till ytan och suger
ner sitt byte med ett slurp. Jag har
även varit med om ﬂera bra spinnﬁsken efter röding. Den äter som
sagt var gärna tillsammans och har
man tur och hittar ett stim hungriga rödingar kan vem som helst få
uppleva sitt drömﬁske.
Ett varningens ord kan dock vara
på sin plats. Den som upplevt ett
riktigt bra rödingﬁske är oftast fast
på kroken för gott och det kan vara
så att du kommer att vara ”tvungen”
att återvända hit gång på gång resten av ditt liv.

Dorotea övre sockenallmänning,
Oxvattnet, Grubbsjön, Rödingssjön,
Borgasjön och Dabbsjön inom Borgafjälls
kortﬁskeområde. I de två större sjöarna
Dabbsjön och Borgasjön är det lättast
att komma tilltals med rödingen under
sommaren från båt.
I Kultsjödalen, Vilhelmina kommun kan
turistföretagen anvisa sina gäster till
främst Kultsjön, Västra Marssjön, Gikasjön och Njakaområdet. Fiskerättsägarna har under senare år gjort en mängd
ﬁskevårdande åtgärder i sjöarna och
ﬁsket kan bli ännu bättre inom den närmaste tiden. Rennäringsenheten upplåter ﬁskevatten ovan odlingsgränsen. Här
ﬁnns rödingvatten som bl a Gitssjön,

Satssjön, Östra Marssjön och Stöksjön
sjöar med mest småröding.
Ransaren är ett klassiskt rödingvatten
där ﬁsket på senare år varit mycket hårt.
I övre Vojmådalen kan turistföretagen
anvisa en mängd rödingvatten, bl a ﬂera
sjöar i Matskanområdet. Ett vildmarksområde med stigar och rastkojor, där
ﬁsket kan vara mycket givande i delar
av Krutsjön, Rissjön och Rissjöblerikarna
(upplåten endast 1/1 - 3/5). Fisket kan
vara svårt men det ﬁnns lite grövre röding. Närmare Norge ligger Gottern som
har bra ismete, men även Vapstälven
med sjöarna Gransjön och övre/nedre
Vapstsjöarna som är bra ﬁskevatten med
chans till grov ﬁsk.

Jakt & Fiske

Fjälldalarnas
tretton pärlor

Borgafjällsområdet
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Slipsikån
I Slipsikånområdet ﬁnns främst öring, men även röding i Borgasjön och i en del av tjärnarna. Från Sutme stugby, som ligger i
anslutning till Slipsiksåns utﬂöde i Borgasjön, når du de högre
belägna ﬁskevattnen bäst. Leden som börjar vid stugbyn följer
ån uppsrtöms i stort sett hela vägen och leder direkt till tjärnarna
uppe på kalfjället. Slipsiksåns översta del, som rinner uppe på kalfjället, samt de otaliga tjärnana mellan slipsiken och Autjojaure, tillhör ett kvoterat ﬁskevatten. Ansökningarna till detta ﬁskeområde
ska vara länstyrelsen i Umeå tillhanda senast första maj.
De stora sjöarna Borgasjön och Dabbsjön hyser bestånd av ﬁn
öring och röding. Dessa kommer man lättast i kontakt med under sommaren med hjälp av ett långdrag som släpas efter båten..
Under vintern har just Dabbsjön utmärkt sig för att vara en bra
pimpelsjö gällande röding.

Korpån
Denna vackra å har sin källa i Störjenområdet i norra Borgafjällen
och rinner genom Borgafjäll. Nedströms Borgafjäll rinner sig ån
ganska lugnt de första kilometrarna. Här är det lätt att se den vakande ﬁsken. Men tänk på att den skygga öringen kräver stor försiktighet. Fisket här kräver alltså ett visst tålamod men belöningen
är destå större när man lyckas fånga någon av alla dom skygga
öringarna som vakar i ån.

Saxån
Denna å har samma karaktär som Korpån, men är något större.
Efter sammanﬂödet med Daimaån ökar vattenﬂödet ännu mer
och så småningom förvandlas ån snarast till en liten älv. I Saxån
ﬁnns goda möjligheter till riktigt stor öring. Fiskar uppemot 7 kilo
har landats efter ån.

6D[QlV
Slipsikån

Korpån

%RUJDIMlOO
Avasjön

Saxån
Lövsjön
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Kultsjödalen
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Ö. Marssjön
V. Marssjön

Fiskonbäcken

Grytsjö

6D[QlV

Njakaområdet

Slipsikån

Kultsjöån
Kultsjöån ﬂyter mellan sjöarna Kultsjön och Malgomaj, på vägen
ﬂyter den även igenom sjöarna Bielite, Kaskelite och Vuollelite.
Fiske efter öring, röding och lake.

Girisån
Girisån rinner från Girisjön till Dolarn. Här är ﬁsket kvoterat vilket innebär att man ansöker innan den första maj varje år ansöker
om ﬁske hos Länsstyrelsen som sedan lottar ut ﬁskerättigheterna.

Ransarån
Den omskriva Ransarån hör till den stora attraktionen, inte
minst den vild och vackra övre delen med sina stora öringar.
Ett underbart ﬂugﬁskevatten i en miljö som får besökarna

att tappa andan och bara njuta. Övre Ransarån, mellan Tjåkkola
och sjön Ransaren.
I storslagen vildmark ﬁskas här efter Ransaråns storvuxna öringar
som i det kristallklara vattnet erbjuder en god utmaning även för
de mest erfarna ﬂugﬁskarna. Det ﬁnns gott om ﬁsk i storlekarna
30 till 40 centimeter.
I den nedre delen återﬁnns de välkända, storvuxna rödingarna.
Här ﬁnns de berömda övre- och nedre selet som erbjuder kanske
Sveriges bästa ﬂugﬁske efter storvuxen röding.
Här fångas varje år rödingar uppemot 3 kilo. Gäckande och
svårﬂirtade men underbart vackra i sin röda och vita skrud.

Jakt & Fiske
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Marsån
Rinner upp i Marssjöarna, ﬂyter österut ner igenom Fatsjön och fortsätter söderut för att till slut mynna ut i Marsviken i sjön Malgomaj. Marsån har vildmarksartad karaktär och är mycket lättillgänglig med bilväg nästan längs hela åns
sträckning. Här ﬁnns ett bestånd av öring och harr.

Kultsjön
Fisket i Kultsjön är bra hela året, speciellt vinterpimpelﬁsket. Bra ställen att ﬁska på
är Rufsenviken under tidiga vårvintern, området söder om Saxnäs är bäst när nyisen lagt sig. Fisket efter röding bedrivs med framgång på grunt vatten. Sjön är mycket lättillgänglig då bilväg går utmed hela sjön. Ett sportﬁskevatten i trivsam miljö
med en bruten mosaik av holmar och skär med omgivande ﬁn terräng att sola sig i.

Njakaområdet
Njakas djupa skogar döljer massor av sjöar och tjärnar med öring och röding.
Området är genomkorsat av några lättvandrade leder som tar dig till erkänt goda
ﬁskesjöar och för den som vågar sig bort från ledens kryss ﬁnns storskogens tjärnar gömda och ruvande på sina guldglänsande skatter.

Ransaren
Klassiska Ransaren är mycket lättilllgänglig då väg går fram till sjöns sydliga ände.
Skoterburna när sjön genom ett ﬂertal leder. Ransarens unikum består av det stora
antal av sandgrynnor där kikmete under vårsolen är att betrakta som mycket spännande. Att se den vitfenade storrödingen glida fram mot blänket på bara några decimeters djup alldeles under iskanten är mycket spännande och pulsgivande.

Gikasjön
Sjön är genomﬂuten av Ransarån. Här bedrivs endast naturlig ﬁskevård, inga
inplanteringar av främmande arter. I Gikasjön vill man värna om den äkta inhemska fjällrödingen. Bilväg går längs med hela sjön gör den mycket lättillgänglig. Rastplats iordningställd i västra änden av sjön. Här ﬁnns stor chans till grov
röding.
Ett spännande ﬁske som måste upplevas är ﬂytringsﬁske i sjön. Att sitta en lugn
sommarkväll och samtidigt se och höra dom vakande rödingarnas grova plask
höjer pulsen på även den mest rutinerade sportﬁskaren.
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Vojmådalen

Destination Södra Lappland
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Ransaren

Vojmån
Längst norrut ﬁnns ett radband av sel och mindre sjöar som ligger mellan Fättjaure och Fiansjön dessa är som skapta för paddling
och ﬁske, vilket många besökare också föredrar. En del paddlare
nöjer sig med att paddla upp till Fiansjön, medan andra väljer att
ta sig till Gottern eller till och med ända upp till Åtnikstugan. Var
man än paddlar garanteras härliga ﬁskeupplevelser.
I sträckningen närmast Kittelfjäll passerar ån genom några större
sjöar, från Borkasjön via Bergsjön och vidare ner till Dikasjön. I
strömmarna är sportﬁskarnas byten harr och öring medan ﬁsket
i sjöarna främst riktas mot röding.
I Vojmådalen ﬁnns både lättillgängliga och mer avsides belägna
ﬁskevatten. Trots att Vojmåns forsar och sel ligger relativt nära vägen är utsikterna att slippa trängas med andra ﬁskare mycket bra.
Dessutom kan harrﬁsket vara riktigt givande med chans till en och
annan troféöring emellanåt.
Dalgångens sommarturister har ofta samma tanke susande i huvudet - tänk vad mycket skidturisterna missar!

Matskanområdet
Är ca 3 kvadratmil stort med ett femtiotal sjöar och tjärnar. Strax
nedanför Dikanäs, i höjd med Vojmsjöns övre ände, dyker Matskanområdet upp. Detta är ett sagolikt område väl värt ett besök för
den som har spöna i bagageutrymmet. I Matskanån döljer sig harr
och öring, och vid rätt tidpunkt kan ﬁsket vara mycket givande.

Dessutom ﬁnns en hel del trevliga sjöar i området som sällan besöks. I de centrala delarna av Matskanområdet är skogen åldrad
och urskogsartad. Ett ﬁske i den fjällnära naturen kan knappast
bjuda på en starkare vildmarkskänsla.
Rastplatser med vindskydd av timmer ﬁnns på ett ﬂertal ställen.
Spinnﬁske med Kingspinnaren kan ge stora fångster i de mindre
vattnen, ﬁska efter botten om du ser att ﬁsken inte vakar. Vakar
ﬁsken är ﬂugspö bästa sättet att få ﬁsk men smyg fram till vattnet
så du inte skrämmer ﬁsken.

'LNDQlV
Krutsjön

Matskanområdet

Jakt & Fiske

Nedre Vojmån & Volgsjön

Skogslandets
sju pärlor
Nedre Vojmån
I den nordliga delen av skogslandskapet i Södra Lappland ligger
fokus på ﬁsket längs den nedre delen av Vojmån. Här är ﬁsket enkelt och väldigt lättillgängligt för alla.Vojmån med den anslutande
Gråtanån är högintressanta och här ﬁnns goda möjligheter till ett
varierande ﬁske, men glöm ej alla tjärnar och den stora Vojmsjön
där ﬁsket också är mycket bra. Fiskeutbudet är mycket varierat då
det ﬁnns ﬁske både i rinnande vatten som i sjöar och tjärnar. De
vanligaste arterna är gädda och abborre i stillastående vatten och
harr och öring i de rinnande vattnen. Där nedre Vojmån rinner
ut i Volgsjön är sikﬁsket vid ”Rockenkläckningen” en höjdpunkt.
Träﬀar man rätt period så får man uppleva ett riktigt kanonﬁske
som slår det mesta. ”Rockenkläckningen” brukar inträﬀa runt midsommar.
Där Vilhelmina tätort slutar börjar vildmarken. Volgsjön glittrar inom
synhåll och den vackra Vojmån slingrar sig genom skogslandskapet
under sin klättring upp mot fjällvärlden. Tillsammans utgör Volgsjön
och Vojmån de riktiga läckerbitarna i Vilhelminas närﬁske.
Fiskeintresserade medborgare i Vilhelmina och gästande turister
behöver varken färdas långt eller bära tungt när de vill uppleva ett

högklassigt ﬁske. Närvattnen är lättillgängliga, håller gott om ﬁsk
och omgärdas av underskön natur.
Trots närheten till samhället är Volgsjön en oupptäckt pärla.
Alltför få ﬁskare har insett att Volgsjön faktiskt är en oerhört
bra öringsjö, dessutom med en hög medelvikt på ﬁsken. Till
skillnad mot många andra öringvatten är Volgsjön också en sjö
som lämnar ifrån sig många öringar under högsommaren, bästa
semestertiden alltså.
Det närvatten som Vilhelmina kanske har störst anledning att
vara stolt över borde vara Vojmån, ett vattendrag med många
olika skepnader. En del familjevänliga sträckor av ån ligger intill
väg medan andra har stark vildmarksprägel. Den som inte räds att
vandra några kilometer kan hitta ﬁskrika sträckor av Vojmån bara
någon mil eller två från Vilhelminas stadsgräns. Här möter man
sällan några andra ﬁskare och frånvaron av stigar och eldstäder
gör vildmarkskänslan total.
Harren är karaktärsﬁsken i Vojmån, men stor öring och sik
ingår även i fångsterna emellanåt. Trevliga naturupplevelser är
något man alltid lyckas fånga under ﬁsketurerna i Vilhelminas
närområde.
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Ångermanälven

Destination Södra Lappland

Ångermanälven

Torvsjöån

Det är välbekant att kraftverksmagasinen hyser mycket grov ﬁsk.
Inom just denna ﬁskenisch hör Ångermanälven inom Vilhelmina
och Åsele kommuner till de allra främsta. Öring, sik, gädda och
abborre i kolossalformat samsas nämligen i älvens vattenvolymer.
Ingen, absolut ingen ﬁskare, kan motstå sådana frestelser. Det nio
mil långa sportﬁskeområdet Ångermanälven börjar vid Volgsjöfors
kraftverk, strax söder om Vilhelmina, och sträcker sig ned till Hälla
by vid länsgränsen mellan Västerbotten och Västernorrlands län.
Flugﬁske efter sik när ”rocken” kläcker under försommaren, ofta
runt midsommar, har stor dragningskraft på ﬂugﬁskare från när
och fjärran. Några kilometer nedanför Åsele ﬁnns ett bra ställe
för den som vill praktisera detta ﬁske, i Gafsele ett annat och upp
i Volgsjöfors ett tredje. Båt är att rekommendera. Inom denna avsevärda ﬁskesträcka ryms bland annat storöringﬁske i Stenkulla
och ett spektakulärt sikﬂugﬁske efter hela sträckan under försommaren.

Den som har siktet inställt på harr kan med fördel besöka Torvsjöån,
som är sträckans största biﬂöde. Den intima lilla ån är perfekt för ﬂugﬁske coh bjuder på härliga naturupplevelser.

Lägdeån och Lögdeälven
Söker vi oss en bit från Åsele samhälle ﬁnns ﬂera attraktiva ﬁskevatten. Ett exempel är Lögdeälven (VM-Vatten), som här har sitt
övre lopp. En skogsälv med många långa forsar, där öringen dominerar men det också ﬁnns ﬂera ﬁna harrstrykor. Där ﬁnns också
sträckor för enbart ﬂugﬁske. När vårﬂoden lagt sig kring midsommar börjar sommarﬁsket på allvar i älven. Vissa delar är lättillgängliga från väg, andra är mer avskilda och kräver att man går en bit.
Längs hela sträckningen följer en restaurerad ﬂottarstig, som underlättar ﬁsket. Det ﬁnns dessutom två timrade övernattningsstugor
vid älven som står öppna för allmänheten samt några vindskydd
med eldstäder.
I anslutning till älven ﬁnns ﬂera tjärnar och småsjöar med öring och
röding, men som även har ett ﬁnt gädd- och abborrﬁske.
Gillar du sjöﬁske efter öring ﬁnns ﬂera objekt. Röding-träsket är ett
exempel; en liten sjö med kanonﬁske, övernattningsstugor och möjlighet att hyra båt. Även Tegelträsket har grov öring, som främst tas
på wobbler.

Hällbymagasinet
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Det är inte utan anledning att Hällbymagasinet blivit ett eldorado
och lockar gäddﬁskare från hela Europa. Under försomarnattens
blanka vattenyta ﬁnns ett av våra främsta rovdjur som hugger
hämningslöst på förbipasserande vobblers. Gäddrekordet mäter
hela 120 centimeter. Här gäller Catch and release vilket borgar för
ett otroligt bra ﬁske. Här ﬁnns även ett riktigt bra abborrﬁske där
rekordet ligger på 52 centimter.
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Sik

Siken lever i bå
de sjöar och i str
ömmande
vatten, från sko
gslandet till dä
r fjällen
tar vid. Den fån
gas året runt. I
höjdare är
sikﬁsket vid mi
dsommartid nä
r ”rocken”
kläcker. Siken äte
r både insekter
och småﬁsk och därför
fungerar både ﬂ
ugﬁske och
spinnﬁske. Vin
tertid är det
pimpelﬁske
med levande ma
sk som gäller.
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Stark vildmarkskänsla och jungfruliga ﬁskevatten är
Stenbitshöjdens karaktärsdrag. Här ﬁnns lugnet, naturupplevelsen och den rätta ﬁskekänslan. Välkommen till
Stenbitshöjden!
Stenbitshöjden som ligger på gränsen mellan Åsele och
Dorotea kommuner, erbjduer besökaren en ursprunglig
vildmarkskänsla med fjällnära skogar och ett tjugotal
småsjöar, tjärnar och bäckar. Delar av området utgörs av
ett naturreservat med lågfjällskaraktär, som kan stoltsera
med Åseles högsta berg, 668 m ö h. Utsikten från toppen
är hänförande.
De som ﬁskat i de mer avlägsna sjöarna i området vittnar om ett fantastiskt ﬁske och känslor av att beﬁnna sig
i svunna tider. Andra berättar om möten med grov och
oerhört vacker öring. Stenbitshöjdens mångfald innebär
att den äventyrslystne aldrig behöver ﬁska i samma vatten
två gånger. Stenbitshöjden kan inte beskrivas - området
måste upplevas.
Många tjärnar i området hyser självreproducerande
bestånd av öring, men här ﬁnns även abborre, mört och
sparsamt med gädda. De ﬁskare som söker de storvuxna
öringarna har all anledning att lägga Grabboksjön på
minnet. Ett annat tips är Stenbitssjöarna i de högre delarna av reservatet. Intill några av sjöarna i området ﬁnns
stugor för uthyrning.

Stor Rajan

Stenbitshöjden

Jakt & Fiske

Fisket inom Rajastrands FVO innefattar ett omväxlande
ﬁske från sjöar innehållande blandbestånd av öring, harr,
sik, abborre och gädda till renodlade sjöar innehållande
ädelﬁsk. En sjö som är värd ett besök är sjön StorRajan
som är känd för sina stora harrar, öringar och gäddor.
Inom området ﬁnns även Lillåsystemet med Lillån som
rinner igenom en rad sjöar innehållande abborre och
öring. Isﬁske efter stor harr på StorRajan är att rekommendera samt rödingsﬁske inom vindkraftsparken på
Bliekevare.
Fisket efter grov ﬁsk är bäst vid större insektskläckningar.
Vid ”Rockenkläckningen” vanligtvis några veckor runt
midsommar inträﬀar en ”het” tid då de större ﬁskarna blir
lättare att komma till tals med.
Lövsjön

Gitsån
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Sör-Hedvatten

Ett no-kill vatten som ligger inom Dorotea Flugﬁskeklubbs vatten. Sjöns storöringar är lättast att komma
tilltas med under midsommar då sjösandsländan kläcker
rikligt och lockar upp sjöns ädlare ﬁskar till riktig vakfest.
Lugna kvällar kan ﬁskaren välja att smyga sig på de ﬁskar
som har längst avstånd mellan ryggfenan och stjärtfenan
och servera en stor dagsländeimitation.

Vallsjön

Veksjön

Avaträsksjön

,

Bergvattenån


Sämsjön

Västra Vallsjön

Skidsjön

Bellvikssjön
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Ava
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Öring

Öringen kräve
r friska och ren
a vatten,
därför ﬁnns den
över hela Södra
Lappland,
från fjällen till sko
gslandskapet. I
fjälleområdet ﬁnns öring
en i många sjö
ar. Längs
Ångermanälven
ﬁnns goda ch
anser på
mycket grov öri
ng.

Sallsjön

Sämsjön
Tjusjön

Abborre

är vanligast
attade matﬁsk
Denna undersk
mande vatöm
str
h
ar oc
i skogslandets sjö
t att hitta
tas
lät
n
är de
ten. Sommartid
st nappar
bä
ra
all
r och
ar.
i sjöar och tjärna
ar och sena kväll
rgn
mo
iga
tid
r
det unde
av pimpelﬁskaren
n
de
är
n
Under vinter
nas favoriter.

Destination Södra Lappland

DRÖMFISKE PÅ GÅNGAVSTÅND
FRÅN SAMHÄLLET
Där Vilhelmina tätort slutar börjar vildmarken. Volgsjön
glittrar inom synhåll och den vackra Vojmån slingrar
sig genom skogslandskapet under sin klättring upp mot
fjällvärlden. Tillsammans utgör Volgsjön och Vojmån de
riktiga läckerbitarna i Vilhelminas närﬁske.
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Fiskeintresserade medborgare i
Vilhelmina och gästande turister
behöver varken färdas långt eller
bära tungt när de vill uppleva ett
högklassigt ﬁske. Närvattnen är
lättillgängliga, håller gott om ﬁsk
och omgärdas av underskön natur.
Trots närheten till samhället är
Volgsjön en oupptäckt pärla.
Alltför få ﬁskare har insett att
Volgsjön faktiskt är en oerhört bra
öringsjö, dessutom med en hög
medelvikt på ﬁsken. Till skillnad
mot många andra öringvatten är
Volgsjön också en sjö som lämnar
ifrån sig många öringar under
högsommaren, bästa semestertiden
alltså.
Det närvatten som Vilhelmina
kanske har störst anledning att
vara stolt över borde vara Vojmån,
ett vattendrag med många olika

skepnader. En del familjevänliga
sträckor av ån ligger intill väg medan
andra har stark vildmarksprägel.
Den som inte räds att vandra några
kilometer kan hitta ﬁskrika sträckor
av Vojmån bara någon mil eller två
från Vilhelminas stadsgräns. Här
möter man sällan några andra
ﬁskare och frånvaron av stigar och
eldstäder gör vildmarkskänslan
total.
Harren är karaktärsﬁsken i
Vojmån, men stor öring och sik
ingår även i fångsterna emellanåt.
Trevliga naturupplevelser är
något man alltid lyckas fånga
under ﬁsketurerna i Vilhelminas
närområde.
F

Text : Calle Bredberg

Vojmån som slingrar sig runt Vilhelmina bjuder på
ett bra bestånd av harr.

Fiskarens guide till Volgsjön och nedre Vojmån
Volgsjön (500 m från Vilhelmina centrum)
Volgsjön, belägen vid södra sidan av Vilhelmina tätort är
ett underskattat fiskevatten som hyser riktigt stor öring.
Förutom storöring finns all sorts insjöfisk i sjön och det
är bara att välja fiskeplats beroende på vad du är ute
efter. Är det öring du är ute efter rekommenderas båt
och att du tar dig ut kring öarna i sjöns nordvästra del.
Båt finns att hyra hos Kolgårdens Camping & Stugby
(endast för gäster).
Gubbseleforsen (700 m från centrum)
Vår närmsta fors som ligger i utkanten av samhället och
inom gångavstånd från centrum. Nedanför hängbron
är det nästan hundraprocentig chans att få fisk, främst
abborre och gädda men här lurar även grov öring. I
forsen ovanför bron finns det gott om huggvillig harr.
På bägge sidor om ån finns eldplatser med “gapakojor”
(vindskydd) iordningställda.
Forsnäs (7 km s. om Vilhelmina)
Bor du på Forsnäs Stugby & Camping kan du nästan fiska
från verandan. Precis bredvid campingen rinner nämligen
Vojmån förbi och i strömmen nedanför bron är fisket
efter harr utmärkt. I de lugnare partierna en bit nedanför
campingen är sikfisket med torrfluga på försommaren
något utöver det vanliga.
Risån/Vojmån (15 km s.ö. om Vilhelmina)
Är det storgäddan du är ute efter är det här platsen för
dig. Där Risån mynnar ut i Vojmån står gäddorna tätt och

här behöver du inte oroa dig för att det inte skall nappa.
“Gapakoja” finns uppsatt precis bredvid ån. Kommer du
från Vilhelmina/Forsnäs svänger du vänster i byn Dalasjö
mot Bäsksele och kör sedan ca 1,5 km.
Bäskseleforsen (11 km ö. om Vilhelmina)
Lämplig plats att utgå ifrån är badplatsen som du hittar
om du svänger höger strax innan bron innan Bäsksele
om du kommer från Vilhelmina längs väg 363. Forsen
är bred och stenig med gott om ståndplatser och stora
chanser till fångst av både öring och harr.

lämplig även för nybörjaren då det finns gott om plats
för bakkastet.
Lillstenforsen (19 km n. om Vilhelmina)
20 km norrut längs riksväg 45 går en grusväg mot
Lillstenforsen till höger. Efter 6 km ser du forsen och en
“gapakoja” till vänster. Forsen är ganska lång och brant
och här har många storöringar plockats upp. Ett tips är
att testa strömmen där forsen mynnar ut i selet, där står
ofta grov harr.

Stridiksele (15 km n.ö om Vilhelmina)
8,5 km norr om Vilhelmina längs riksväg 45 svänger du
höger mot Krontjärn. Efter en dryg km är det skyltat
vänster mot vojmån. I selet nedanför forsen har det
fångats riktigt stora gäddor och de är oftast i bra form
och bjuder på ordentliga kamper. Forsarna ovanför är
perfekta fiskeplatser med djupa höljor och forsar med
fina fiskeplatser.
Här fångas öring men främst harr av god klass.

Bredselet ner mot Lillstenforsen (ca 26 km n.
om Vilhelmina)
Ett par mil norr om Vilhelmina längs 45:an kör du
över Vojmån. Strax efter svänger du höger mot
Mötingselberg. Efter ett par km kan du välja att köra
ner till ån längs någon av de små vägarna/stigarna
som går genom en tallmo ner mot ån. Utmärkt fiske
efter främst harr, men även öring längs hela sträckan.
Underbara flugfiskeplatser och här har du stora chanser
att förbättra ditt harr-rekord.

Högrensforsen ner mot Stenforsen (16,5 km n.
om Vilhelmina)
Kör norrut längs riksväg 45. 100 m innan korsningen
mot Volgsele svänger du höger in på ett gammalt
timmeravlägg. Här finns grillplats med “gapakoja”
uppsatt och det är en lämplig plats att utgå ifrån med
utmärkt fiske både upp- och nedströms.Ett par hundra
meter nedströms finns en väldigt bra flugfiskesträcka

Storsele upp mot Åkroken (ca. 28 km n. om
Vilhelmina)
26 km norrut svänger du vänster mot Storsele, passerar
byn och sedan har du en rad småvägar till vänster ner
mot ån att välja på. Forsnackar, djuphöljor, strömmar
och sel - oavsett vilken sorts fiskeplats du är ute efter
hittar du den här. Ån är full av grov harr och här fångas
även en hel del öring.

STORHARR I

STOR RAJAN
Under ﬂera år hade vi talat om att
åka till Stor-Rajan för att ﬁska efter
storöring. I mitten på juli var vi så
äntligen på väg mot byn Rajastrand
med omgivande ﬁskevatten.
Sörviken är utloppsviken från StorRajan. En giftig plats för grov öring
och harr. Vid bron över Saxån varnas bilisterna för hoppande öring.
En båt lånades ut av en vänlig
Rajastrandsbo som även gav oss
ﬂera nyttiga tips om var vi skulle ha
störst chans att komma i kontakt
med storöringen samt användbara
beten. Vi riggade upp ﬂera spön
med olika wobblers och började
köra längst rekommenderad rutt.
Under en stor del av dagen hände
dock ingenting. Ekolodet visade att
ﬁsken gick så djupt att vi inte nådde
ned med dragen. Tankarna började
vandra iväg till den turist som för
några år sedan tog en öring på över
åtta kilo från land. Han trodde att
den ﬁsk han sett jaga i ytan var en
stor gädda och kastade därför ut det
största drag han hade i draglådan.
Efter ett par kast hade han krokat
ﬁsken, men när den närmade sig
land såg han att gäddan var prickig.

TIPS

Medan vi körde över sjön med linorna släppande efter oss började
vinden lugna sig och ﬁsk vaka. En
annan båt låg ute vid en udde och
när vi körde förbi så höll båtägaren
upp en kilosharr.
Spegelblank yta
Vädret var deﬁnitivt på vår sida.
Hela sommaren hade präglats av
regn och förmodligen är det mer undantag än regel att Stor-Rajan, som
är en sto,r sjö, ligger spegelblank.
De insekter som lockade ﬁskarna
till ytan var enstaka sjösandsländor
(rocken) samt plogande nattsländor.
Vi riggade snabbt våra ﬂugspön och
efter en liten stund hade Peter krokat dagens första harr på en E-12:a.
Peter lyckades kroka ytterligare ett
par harrar medan jag tappade ﬂera.
I frustrationen föreslog jag att vi
skulle gå i land och ﬁka för att pröva
lyckan senare. Sagt och gjort, vi
styrde mot land och medan vi ﬁkade
kastade jag ut torrﬂugan i en liten
vik.
Efter en stund var en större harr
uppe och tog ﬂugan. Men motrycket kom för sent. Svärande kastade jag ut ﬂugan igen på samma

ställe och efter ett tag så bredde en
vakring ut sig där ﬂugan varit.
I mothugget kändes det att det var
en skaplig harr. När den närmade
sig land såg jag att det förmodligen
var en av de större harrar jag någonsin fångat. Vi provade ﬂera vikar
och ett ﬂertal harrar med vikter
kring kilot ﬁck spöna att ställa sig i
djupa bågar.
Detta ﬁske spred sig snabbt till boende inom Dorotea samhälle, vilket
resulterade i att ﬂer provade ﬁskelyckan i Stor-Rajan.
Nedströms Stor-Rajan ligger ytterligare tre sjöar som innehåller
grov harr och öring enligt boende
i Rajastrand. Det blir spännande
att prova ﬁsket i dessa sjöar under
kommande säsonger.
Delfiner i Lill-Rajan
En bofast i byn Rajastrand tittade
en dag kring midsommar ut genom
fönstret och utbrast ”har vi delﬁner
i sjön”. I en vik nedanför huset kläcktes stora mängder sjösandslända,
vilket lockat öring till kalas. Stora
öringryggar syntes i vattnet.
Fiskevårdsområdet förstärkningsutsätter varje år öring, som de håller

ÅSELE
Lögdeälven
Längs i stort sett hela älven finns också
fina möjligheter till harrfiske, som kan
bedrivas större delen av säsongen. Lögdeälvens utformning, med långa strykoch forspartier, gör den mycket lämplig
som flugfiskevatten.

Torvsjöån
Torvsjöån innefattar bl a Torvsjöån och
Kvarnbäcken. Området är lättillgängligt
och väl försett med vägar och stigar samt
är uppmärkt med skyltar.

Gideälven
Här finns ett fint strömfiske efter harr.

DOROTEA
Långseleån
Långseleån rinner genom följande
fiskevårdsområden: Ormsjöortens FVO,
Höglands FVO och Storbäck- Arksjö
FVO. Ån är känd för sina otaliga harrar
och fina öringar. Hela åns sträckning inom
Ormsjöortens FVO är lättillgänglig med
bilväg både på södra och norra sidan.

Övriga strömmande vatten
Fjällån är en fin skogså med goda bestånd

av harr och öring. Inom följande områden
finns det intressantaste fisket: AvaträskArksjö FVO, Dorotea Flugfiskeklubbs vatten samt Mårdsjö FVO. Även Sallsjöån
är en fin liten skogså där forsarna främst
innehåller harr. Hela åns sträckning ligger
inom Sallsjöåsystemets FVO.

VILHELMINA
Vojmån
Vojmåns nedre del är ett eldorado för
harrfiskaren. Prickar man in Rockenkläckningen runt midsommar kan man få
uppleva harrfiske av sällan skådat slag.
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Text : Jörgen Sikström

Harr

PÅ BRA
HARRVATTEN

Skogslandet

i en kasse i sjön tills det är dags att
släppa ut dem.
Med vetskap om detta provade jag
och Peter lyckan under försommaren.
Inga insekter hade börjat kläckas och
då vi kände på vattnet var det isande
kallt. Förmodligen var vi någon vecka
för tidiga innan de stora rockenkläckningarna skulle börja.
När vi ändå var på plats så provade
vi dragrodd i sjön. Ett par mindre
öringar fångades på små skeddrag
och spinnare. Då vi närmade oss
utloppet på sjön hakade en bättre
öring på och efter ett par minuters
kamp kunde en öring på 1,3 kg bärgas. Under försommaren och hösten är det lättast att komma till tals
med de större öringarna i Lill-Rajan
och det fångas årligen en mängd
öringar över två kilo. Det skulle
vara intressant att få ﬂugﬁska under
rockenperioden efter sjöns prickiga
delﬁner från en ﬂytring eller en båt.

Den ﬁnns i str
ömmande syrer
ika vatten
från fjäll till
skogsland. Mids
ommartid
är den allra bä
sta tiden för
harrﬁske.
Sensommarens
kvällsﬁske är
en annan
bra tid och i se
ptember är ch
ansen stor
att fånga en ell
er ett par riktig
a bjässar.
Harren är ﬂugﬁ
skarnas favorit,
men ﬁske
med mask oc
h spinnare ka
n också ge
mycket goda res
ultat

FJÄLLOMRÅDET
JÄLLOMRÅDET
VILHELMINA
Vojmån
Området erbjuder fiske efter öring och harr.
Sommartid fiske med fluga eller drag från
båt. I området får man ofta fin öring på spinn
eller fluga. Harren är den vanligast förekommande fisken.

Destination Södra Lappland

Gäddfiske i Gafsele
14

När jag hoppar i familjen
Paulssons båt för en kort ﬁsketur
på Ångermanälven gör ett franskt
par detsamma i båten intill. Med
hjälp av yviga gester och en torftig
engelska förklarar paret att de ska
prova söderut i älven.
– Vi ﬁck en på 87 och en på 85
centimeter i morse upplyser frun
med god hjälp av handens alla
ﬁngrar.
- De borde ha vägt minst sex kilo
stycket, nickar Gösta Paulsson.
Gäddor över fem kilo är inte alls
ovanliga i Gafsele. Det franska gäng
som besökte anläggningen förra
veckan landade en 112 cm lång
gäddmadam på hela tolv kilo.
När Gösta och dottern Helena
gör i ordning sina utrustningar
noterar jag att mycket suspekta
beten hänger i deras linor. Helena
har riggat med ett ”Spinner Bait”,
en underlig jigghistoria med två
skedar upphängda ovanför den
bläckﬁskarmade jiggkroppen. Gösta
använder sig av en så kallad Surface
Lure, ett amerikanskt bete som beter
sig ungefär som en skadad andunge
i ytan. Jag känner mig helt plötsligt
mycket gammalmodig.
- Om du får något på den där ska jag

simma tillbaka, påstår jag mopsigt till
Gösta, men biter mig själv i tungan
när jag inser att vattnet knappast
håller mer än sju grader.
De lite udda betena i familjen
Paulssons draglådor har naturligtvis sitt ursprung i deras gästers hemländer. Framför allt har fransmännen
en mycket stor förkärlek för Spinner
Baits. Resultatet låter inte vänta
på sig. På avstånd kan vi se hur det
franska paret lyfter upp och krokar
av gädda efter gädda från sin båt,
medan vi lyckas mindre bra.
- Voilà, ropar kvinnan i båten, håller
ut ett mörkt Spinner Bait och pekar
på oss.
Kvinnan erbjuder oss tydligen
ett av deras superbeten. Gösta
tar tacksamt emot betet, vilket
därmed dubblar familjens samlade
innehav av Spinner Baits. Det
franska paret lämnar oss sedan med
rekommendationen att ﬁska betena
med hög spöföring och snabb
hemtagning.
En kvart senare hittar vi en liten
trevlig vik, lämpligt nog döpt till
”Gäddviken”. Redan i Helenas första
kast med det nya superbetet hugger
en välvuxen gädda. Kampen blir
dramatisk men kort och slutar med

Gäddﬁsket i Gafsele lockar ﬁskare
från ﬂera länder på kontinenten.
Bland de mest hängivna ﬁsketuristerna återﬁnns fransmännen,
som har med sig en hel del och ny
teknik och inspiration i bagaget. För
ﬁskearrangörerna på Lappland Pro
Natur är det en helt ny värld som
har öppnat sig.

att gäddan försvinner med Helenas
Spinner Bait. På något förunderligt
vis har beteslåset lyckats haka upp
sig. Snöpligt.
En liten stund senare tar dock
en annan gädda på familjens
enda kvarvarande Spinner Bait.
Typiskt nog lyckas denna gädda
norpa loss gummibeklädnaden
över jiggkroppen, som hamnar
någonstans på Gäddvikens botten.
Gäddan landas och återutsätts
men Paulssons sista Spinner Bait är
tyvärr demolerad.
Själv får jag hjärtat i halsgropen
när ytan exploderar och en gädda
smäller på Göstas Surface Lure.
Som tur är, för min del i alla fall, får
krokarna aldrig fäste i gäddans käft
och några ﬂer påslag blir det inte.
På vägen tillbaka uteblir huggen
helt. Om det beror på att det är
slut på Spinner Baits eller andra
omständigheter är svårt att säga.
Fiske är dock mycket en fråga om
tilltro till det som sitter på tafsen.
Tror man på sitt betesval så ﬁskar
man bättre, vilket i slutänden brukar
ge resultat. Min gissning är att
det snart ﬁnns en hel uppsättning
Spinner Baits i Göstas och Helenas
draglådor.

Över huvud taget är det idel
positiva intryck som strömmar
in till byn från kontinenten i
samband med satsningen på
gäddﬁsketurismen. Sportﬁskare
från Mellan- och Sydeuropa är
dessutom en tacksam målgrupp
för de företag som vill satsa på en
långsiktigt hållbar ﬁskeprodukt.
Gästerna har nämligen ingen lust
att ta upp några ﬁskar alls. Nej, de
vill komma tillbaka år efter år och
fånga gäddorna när de vuxit sig
ändå större.
– Vi har fått helt nya insikter
om sportﬁske i allmänhet och
gäddﬁske i synnerhet, avslutar
Gösta Paulsson samtidigt som han
angör den lilla mysiga båtplatsen
nedanför gården.
F

Text & foto: Calle Bredberg
Fakta:
Hemsida: www.lpn.nu
Mobil: 070-6808374,
070-6166225
Mail: info@lpn.nu

Gädda

Den stora rov
ﬁsken bland
våra arter,
vanligast i skogs
landets sjöar oc
h strömmande vatten.
Under vårens
lektid går
hannarna in i gru
nda vikar och vä
ntar på
honorna. Även
under hösten
söker den
upp grundare va
tten i sin jakt
på bytesﬁsk. Sommartid
håller den oft
a till på
stora djup. Fiska
s med spinnare
, wobbler
eller skeddrag.
Bland de riktiga
proffsen är
ﬂugﬁske efter gä
dda en utmanin
g.

Jakt & Fiske

Camp Lapponia

- med jakt i fokus
15 kilometer utanför Åsele vid stranden
av Visjön är Camp Lapponia belägen.
Härifrån har Emil Niklasson basen för sin
verksamhet inom jakt, ﬁske och naturupplevelser.
- Jakten är störst i min verksamhet. Varje år
besöker gäster från hela Europa oss för att
jaga, berättar Emil.
Säsongen sträcker sig från 25 augusti till
15 maj. Skogsfågel är det populäraste villebrådet. Företaget kan också erbjuda älg-,
lo-, bäver- och harjakt eller skräddarsy ett
jaktpaket efter önskemål.

Populär troféjakt
- Vi säljer endast guidad jakt. Hundarna är
stommen i våra arrangemang. Flera av våra
hundförare har hundar som är jaktprovsmeriterade. Vi har också egna jaktmarker
som vi arrenderar, säger Emil.
Hans egna hundar är ett stort intresse för
honom. När Emil får tid över tränar han
gärna sina egna hundar i skogarna omkring
Åsele. Då är det jakt med stående fågelhund som gäller.
Tjädern har en mycket stor attraktion hos
de utländska jägarna. Den klassas som
högvilt i de tysktalande länderna och är vår
största skogsfågel. När en gäst fäller en tjädertupp är det verkligen jaktlycka i ordets
rätta bemärkelse.
Troféjakt efter tjäder, orre, järpe och ripa är
mycket populär. Den går ut på att gästen
ska försöka fälla en av varje fågelart. Ripan
är den svåraste att skjuta i skogslandet men
Emil och hans personal törs nästan utlova
skottchans på alla fåglarna. Sedan är det
upp till skytten.
Jägarna har respekt för troféjakten och fåglarna. Emil förklarar:
- En gäst som lyckats skjuta en tjäder avstår
ofta att skjuta ﬂer, eftersom jägaren är nöjd.

Aktiviteter och vildmarksafton
Camp Lapponia är basen i verksamheten.
Anläggningen ligger endast 800 meter
från närmaste jaktområde och storgäddan simmar i sjön utanför husknuten. Här
ﬁnns alla bekvämligheter och inredningen
har stark vildmarkskänsla. Menyn består
av lokala råvaror där vilt och ﬁsk är viktiga
ingredienser. Bad- och bastutunna ﬁnns
vackert belägna med sjöutsikt och är för
många ett naturligt avslut på en lyckad
jakt- eller ﬁskedag. Anläggningen kan ta
emot grupper upp till 10 personer.
Företaget erbjuder också andra aktiviteter.
Orrspelssafari i gryningen, kanotutﬂykter,
hundspann och skotersafari är bara några
exempel. En speciell vildmarksafton passar också för företagsfesten, födelsedagar
eller för kompisgänget eller familjen som
vill uppleva en trevlig kväll med god mat
och aktiviteter.
Fisket i området erbjuder också ﬁna möjligheter. Abborre och gädda har störst
fokus men Emil kan också erbjuda ﬁske
efter öring och harr. Båtar ﬁnns att hyra
och det ﬁnns även möjlighet att hyra ett
ekolod. De allra ﬂesta ﬁskarna som fångas
får sin frihet åter. Undantaget är en och annan matﬁsk som tillagas på plats.

Nöjd och stolt jaktgäst

Toppjakt med givande resultat
Något stolt hund!

Passande ordval
Oavsett om du besöker Camp Lapponia
för att jaga, ﬁska, uppleva naturen eller någon av de andra aktiviteterna passar Emils
ordval bra i sammanhanget:
- Här börjar äventyret!
F

Text: Magnus Ström
Fakta:
Hemsida:
www.lapponia-jakt.com
Tel: + 46 (0)941 620 21,
+ 46 (0)212 97 77
Mail:
camp-lapponia@passagen.se
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Fiskecentrum

Saxnäs
erbjuder en lång
fiskesäsong
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Röding och öring är huvudingredienserna för
den som besöker Saxnäs i Marsfjällets skugga.
Här ﬁnns det ﬁske för alla. Miljöerna är varierande
och det ﬁnns ﬁskevatten i skogslandet och på fjället.
Fiskeguiden Jonathan Johansson
arbetar på Fiskecentrum Saxnäs.

Vinterﬁsket på sjöarna i all ära men
det är ändå sommarﬁsket som satt
Saxnäs på ﬁskekartan. Ransarån är
i dag känd hos både svenska- och
utländska ﬂugﬁskare och erbjuder
bland annat ett unikt ﬁske efter röding i strömmande vatten. Kultsjöån, Fiskonbäcken, Marsån och Saxån är också populära strömmande
ﬁskevatten. Sjöar och tjärnar på
Njakafjäll och Stekenjokkplatån erbjuder ett varierat ﬁske efter röding
och öring.

Bra ﬁske under lågsäsong
- Vi har en lång ﬁskesäsong här.
Flugﬁsket i vakarna som tinar upp
i Kultsjöån och i de nedre delarna
av Ransarån startar redan i april,
berättar Jonathan Johansson som

arbetar på Fiskecentrum Saxnäs.
Fisketrycket är högt under juli månad. Jonathan tycker att ﬁsket kan
vara minst lika bra i början eller slutet av säsongen.
- Det är mindre folk i området och
många bra ﬁskeplatser är lediga.
Försäsongen är ofta ﬁsket efter både
röding och öring bra. Man kan få
uppleva ett mycket spännande ﬂugﬁske efter stor ﬁsk på små ﬂugor
och tunna tafsar. Augusti är en månad som inbjuder till mörkerﬁske
med spinn och ﬂuga efter öring.
Sent på säsongen kan man också
pricka in dagsländekläckningar på
den kvoterade delen av Ransarån,
mellan Ransarn och Gikasjön. Det
naturliga slutet för säsongen inträder i och med strömﬁskeförbudet
den femtonde september.

Här börjar ﬁskeäventyret.

Kaﬀe ingår och det brukar vara en
Fiskecentrum hjälper till med ﬁske- rolig händelse. Är man inte på plats
kort och dagsaktuell information så meddelar Fiskecentrum vinnarom ﬁsket i området. Butiken har na via telefon.
även ett sortiment av ﬁskeutrust- Stor variation
ning till försäljning. Här kan du Strömmar eller stilla vatten, ﬂuga
också få tips om vilka ﬂugor och eller spinn, vägnära ﬁske eller ett
andra beten som gäller för tillfäl- avlägset ﬁskeäventyr. Området
let. Båtar, ﬁskeutrustning och övrig erbjuder en stor variation för den
friluftsutrustning ﬁnns att hyra. ﬁskeintresserade. Och glöm inte
Fiskecentrum kan också erbjuda att ﬁskesäsongen är lång i Sveriges
exklusiva ﬁskepaket till orörda fjällvackraste fjälldalgång…
vatten. Glöm inte bort att de ﬂesta
F
sträckorna av Ransarån är kvoteText & foto: Magnus Ström
rad. Efterfrågan är dock större än
tillgången på de åtrå- Tidig säsongsdebut med mersmak.
Fakta
värda ﬁskekorten, vilket
Hemsida:
innebär att många bokar
www.saxnasﬁshing.se
sitt ﬁske i förväg.
www.ﬁskecentrumumea.se
En rolig begivenhet
Tel: 0940-700 44, 702 70.
Mail: info@saxnasﬁshing.se
under sommaren är
utlottningen av de två
ﬁskekorten som släpps
varje morgon på den nedre delen av Ransarån.
Selen och strömmarna
mellan Ransarn och
Gikasjön är ett populärt
ﬂugﬁskevatten.
Jonathan förklarar:
- Lottningen sker klockan elva varje förmiddag.
En anmälan måste vara
inlämnad i god tid och
alla som vill får gärna
vara med i utlottningen.

Butik och uthyrning

Jakt & Fiske

GIVANDE
SKOGSJAKT
med Vilhelmina Äventyr
Att jaga skogsfågel med en stående
fågelhund är något av det mest
spännande man kan göra. Det som
bland annat skiljer jakten i skogen
mot jakten på fjället är att man inte
har lika bra uppsikt över hunden.
Det är också det som gör jakten så
spännande. Man väljer marker som
har mycket inslag av myrar och glesare skog. När väl hunden står och
man går fram för att skjuta så kan
det lika väl lyfta en tjädertupp som
en kull ripor och detta gör skogsjakten till något alldeles speciellt. Man
ska ha klart för sig att skogsjakten
nog är den svåraste jaktformen med

ET
J A K T PånAVilhK
ats
elmina ﬂygpl

en stående fågelhund som man kan
ägna sig åt. Den ställer stora krav på
både jägaren och hunden.
Skogsfågeln trycker inte lika bra för
hunden som riporna gör vilket betyder att fågeln ofta lyfter tidigare,
skotten blir svårare och det är ofta
träd som skymmer när man ska
skjuta. Man måste snabbare fram
till hunden för att få så bra skott
chans som möjligt. Det kräver då
att man som jägare är med på noterna. Samtidigt så är känslan när
man lyckats överlista gammeltuppen något man bär med sig länge.
Skogsjakten är som sagt betydligt
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svårare än jakten på fjället
men den skapar en underbar känsla. Att vandra
fram efter en myrkant och
plötsligt få se hunden stelna till, möjligheten att det
kan vara gammeltuppen som ﬁnns
framför hunden, gör denna jakt till
en upplevelse.
Bra kondition är att rekommendera för det är ordentligt ansträngande att vandra en hel dag i skogen
och på myrar. Som vid all fågeljakt
så är det bra om man har tränat
skytte för tänk om man får chansen
på gammeltuppen men missar bara

för att man inte tränat något.
Samma som på fjället så är 2 max
3st jägare lämpligt vid denna jakt.
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Fakta
Hemsida:
www.vilhelminaaventyr.se
Mobil: 070-214 96 86
Mail:
info@vilhelminaaventyr.se
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Lill-Rajan

FISKECENTRUM SAXNÄS
Jakt & fiskecentrum och Loop center Saxnäs Kultsjögårdens strävan är
att vara uppdaterade och kunniga på läget ute i skog och mark och ha de
senaste nyheterna gällande jakt och fiske.
En stor nyhet är att ett Loop center finns på Kultsjögården vilket innebär
att hela Loop´s sortiment kommer att finnas året runt och att återförsäljare
kommer hit för att se, känna och testa alla nyheter. Du som är en passionerad
flugfiskare får en unik möjlighet att testa det senaste i produktväg, utveckla
din flugfisketeknik och uppleva ett flugfiske utöver det vanliga i magiska
vatten som Ransarån, Fiskonbäcken
Tel: 0940 - 700 44, 702 70
info@kultsjogarden.se • www.kultsjogarden.se

Saxån
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+lJJnV
Ormsjön

Ångermanälven

Avaträsksjön

VILHELMINA ÄVENTYR
- Vill du jaga ripa i fjällen med stående fågelhund eller smyga efter tjädertuppen i skogen?
- Vill du skida efter stortuppen på toppjakten eller leta efter fjällripan högt
upp efter fjällkanten?
- Vill du fiska efter öring eller röding i någon fjällsjö eller trolla efter storöring
i Volgsjön?
- Vill du fjällvandra flera dagar eller bara kortare turer eller göra en
toppbestigning av Marsfjället?
Då är Vilhelmina Äventyr din rätta naturupplevelse-leverantör!
Tel: 070-214 96 86 • info@vilhelminaaventyr.se

LAPPLAND HUNTING & GAME DOROTEA
är ett tjänsteföretag som sysslar mest med jaktturism. Jaktpaket arrangeras
enligt kundens egna önskemål. Boende i allt från tält till hotell med eller
utan helpension. Jakten styrs alltid av kunniga guider vilket optimerar
möjligheterna för en lyckad och säker jakt.
Vi kan i dagsläge erbjuda:
• Skogsfågeljakt med trädskällare (25/8-15/11)
• Ripjakt över stående fågelhund (25/8-15/11)
• Toppjakt på tjäder och orre (16/11-31/1)
• Jakt på fjällripa (1/2-15/3)
• Säljakt (1/2-30/4)
Tel: 0942-230 33, Mob: 070-224 10 16 • christian.eek@hotmail.com

,
Latiksjön

LAPPLAND PRO
NATUR GAFSELE

Bergvattenån

Bellvikssjön

Avasjön

+VYV[LH

Lappland Pro Natur har ett
,
brett register av aktiviteter i sitt
utbud.
De utländska gästerna kommer främst från
Frankrike, Tjeckien, Polen, England och Holland.
Jaktgästerna erbjuds älgjakt och småviltsjakt på över
10 000 ha prima jaktmark. Fiskegästerna kan rikta in
sig på många olika arter. I Gafsele finns bland annat ett
mycket intressant flugfiske efter stor sik i Ångermanälven
på försommaren. Dessutom finns chans till grov öring och stor
abborre i älven samt inplanterad öring och röding i närområdet.
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Alderselet
Rocksjön

Stamsjöån
Baksjön

Laiksjön

Skidsjön
Lomsjön
Rissjön

/RPVM|

Lavsjön
Sallsjön

Sämsjön
Tjusjön

Tel. 0941-200 55 • info@lpn.nu • www.lpn.nu

LAPPONIA JAKT & FISKE ÅSELE
Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland. Här kan ni uppleva
den trolska naturen i goda vänners sällskap, eller varför inte en representation
med inslag av planering och föreläsare.
Vi driver “Camp Lapponia” som ligger naturskönt vid stranden av Visjön, 15km
från Åsele, 800m från närmsta jaktområde och med fiskemöjligheter 30m utanför
stugknuten.
Tel: 0941-400 04, Fax: 0941-400 04M
Mobil: 070-212 97 77, lapponia_jakt@passagen.com

Sä

Jakt & Fiske

1. Geilas
Jan Israelsson
Mobil: 070-6283027
Tel: 0940-85027

6. Kolgårdens Stugby & Camping
Telefon: 0940 - 103 04
kolgarden@vilhelmina.ac
7. Fiskecentrum Saxnäs
Telefon: 0940 - 700 44, 702 70
info@saxnasﬁshing.se

2. Gränssjöarna
Gränssjö
Tel: 073-06 80 341
Fax: 0940-860 02
070-39 35 859
info@granssjoarna.se

13. Spruce Mountain
Telefon: 0940-50007
Mobil: 070-358 50 98
Mobil: 070-564 58 12

8. Kultsjöluspen
Christina Grewell
Tel: 0660-220348
Tel luspen: 0940-701 11
070-2545118
kultsjoluspen@hotmail.com

3. Grönfjälls Fritidsby,
Grönfjäll
Tel: 0940-870 19, 870 54
Fax: 0940-870 19
gronfjall@mail11.calypso.net

14. Birribissen Fritid
Rajastrand 5
830 81 Norråker
Tel: 0942-430 14
info@birribissen.se

9. Meselefors vandrarhem
och Camp
Tel: 0940-250 89
Fax: 0940-250 88
camping@meselefors.se

4. Hotell Granen
Tel: 0940-811 00
Fax: 0940-811 08
070-638 10 08
granen@granen.nu

15. Sutme
Mobil: 070-210 99 06
Mobil: 070-621 93 37
Tel: 0942-470 70
Fax: 0942-470 80
info@sutme.com
www.sutme.com

10. Saiva Camping
Baksjön
912 31 Vilhelmina
Tel: 0940-107 60
info@saiva.se

5. Hotell Wilhelmina
Tel: 0940-554 20
Fax: 0940-101 56
info@hotellwilhelmina.se

12. Vilhelmina Vildmark
Tel: 0940-250 90
Fax: 0940-250 90
Mob: 070-622 50 90
vilhelminavildmark@hotmail.
com

16. Trollklintens Jakt och
ﬁskecamp
Tel/Fax: 0942-440 02
Mobil: 070-310 04 99
utsikten@trollklinten.se

11. Vildmarkscamp.dk
Bo Hansen
Vinkelvej 5
8723 Løsning
Privat: 7579 0606
Mob: 2061 6368
Fax: 7579 0603
bo69hansen@hotmail.com

18. Naturupplevelser VISKA
Tel: 0943-10024 eller
Mobil: 076-8272947
info@jagenundﬁschen.com
19. Lapponia Jakt och Fiske
Tel: 0941-400 04
Fax: 0941-400 04
Mobil: 070-212 97 77
lapponia_jakt@passagen.com
20. Lappland Pro Natur
Telefon: 0941-200 55
Mobil: 070-680 83 74
Telefax: 0941-200 55
info@lpn.nu
www.lpn.n
21. Lapland Wildlife
Anders Bergh och Karin Lingärde
Tel: 070-358 10 20
anders@laplandwildlife.net
22. Rajagården
0942-43030
Tel: 070-388 20 06
23. Flygtjänst
0940-310 80
www.ﬂygtjanst.se

17. Lapland Hunting & Game
Tel: 0942-230 33
Mob: 070-224 10 16
christian.eek@hotmail.com

FISKECAMPER
Granån

6DQGVM|
cWWRQWUlVN
¯ttonträsket
Lögdån

SAXVATTNETS FISKECAMP
FISKECENTRUM SAXNÄS
Säljs genom Fiskecentrum Saxnäs, tel: 0940- Vi arbetar med jakt och ﬁske-arrangemang,
700 44 eller 0940-702 78.
allt ifrån förmedling av jakt och ﬁskekort,
administration av ﬁsketillstånd och nybörLAPPLAND PRO NATUR
Strax söder om Åsele samhälle hittar jar- kastkurser i ﬂugﬁske till helguidade ardu det fantiska ﬁskepalatset Gafsele. rangemang i exklusiva ﬁskevatten som FiskFrån Maj till September kan du ﬁska onbäcken och Ransarån Fjäll.
1RUGDQnV
i Ångermanälven där de de stora Våra gäster ﬁnns såväl nationellt som internationellt och vi samarbetar med ett ﬂertal
gäddorna väntar på dig.
agenter i hela Europa.
Tel: 0941-200 55.
Tel: 0940-700 44
Gransjön

Vaksjön
Insjön

Gäddsjön

Torvsjön

Lögdasjön

Gransjön

/nQJElFNHQ

/LOO|JGD

Lill-Alskasjön

Sör-Bleksjön
Siksjön

Gigån

Lögdån

Stor-Alskasjön

Gannsjön
Näversjön

/|YnV Hyvelträsket

Stortjärnen
Väster-Stensjön

Mossavattnet

Stor-Valvattnet

Vargån

Bracksjön

Öster-Kroksjön

Holmsjön
Mellan-Betsarn

Sängsjön

Stor-Vammasjön

Orgsjön

Stor-Mellansjön

Betsarn

Rudik-Betsarn

bOJVM|

Stor-Lavsjön
Baksjön


Jällarsjön
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Abborrvattnet

Stor-Stutvattnet
Remsjön

Bomsjön

7DOOVM|

Storsjön

Käringträsket
Stensjön
Kvällån

Baksjön
Insjön

Höksjön

6|UQRUHW

Oxvattensjön

Skalmsjön

Rödingträsket

Lanaträsket
Trehörningen

/|JGD
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Gigån
Hötjärnen
Lögdasjön

Börtingtjärnen

)UHGULND

Basarsjön

Vikasjön

Betsarn

ämsjöån

Sjultjärnen

Grundsjön

Gravsjön
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Skinnmuddselet

Vispsjön
Båtsjön

Ytter-Gottsarn
Flärkån

*DIVHOH

Råsjön

Ångermanälven

Långvattensjön
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Kvällån

Norr-Hedvattensjön

Trehörningen

Holmträsket

Väster- Stavarsjön
Stavarsjön

Bergvattssjön
Häggsjön

Höggsjön

Sämsjön

+lOOD
Sör-Hedvattensjön

Allvattnet

Lång-Viskasjön
Långvattensjön

Hällbymagasinet

Ett gällande ﬁskekort är ett måste för
allt ﬁske i alla vatten i Södra
Lappland. Fiskekort utfärdas
vanligen av en lokala ﬁskevårdsföreningen. Vattnen i fjällområdet är både statligt och privat
ägda. Staten förvaltar i huvudsak de vatten som är belägna
inne bland fjällen medan de privata återﬁnns i anslutning till de
bebyggda fjälldalarna. De sistLögdasundsselet

Bredvattnet

Ytter-Rissjön


Sämsjön

Mesjön
Tegelträsket

TÄNK PÅ ATT...

Mossavattnet

Fiskekort alltid är ett måste.
Harr är i allra högsta grad
en färskvara. Ta aldrig upp mer
än ni behöver till middagen eller
vad som är tillåtet i det ﬁskeområde ni beﬁnner er i.

Svanaträsket

Lögdå

nämnda ingår ofta i ﬁskevårdsområden som också upplåter
ﬁske. Viktigt att veta är i vilka
sjöar ﬁskekortet gäller, speciellt
om man rör sig i renbetesland.
Pengarna för ditt ﬁskekort går
till ﬁskevårdsåtgärder.

Köp ﬁskekort online på
www.svenskaﬁskevatten.se
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Foto: Jörgen Sikström

FISKECENTRUM
Fiskecentrum har funits sedan 1999 på nio platser i Västerbottens fjällvärld. I Södra
Lappland finns Fiskecentrum i Grönfjäll, Saxnäs, och Vilhelmina. Tanken är att
Fiskecentrum skall vara “fiskarens turistbyrå” och att de skall kunna hjälpa till med
allt som har med fiske att göra.
Där får du tips och råd om var fisket är bäst för stunden, du kan köpa fiskekort och
fiskeutrustning, hyra båtar, boka guider och få tips om boende och annat som du
kan behöva hjälp med för att din fiskesemester skall bli lyckad.
Inom Fiskecentrumens väggar finns personal med ett genuint intresse för
sportfiske, personer som entusiasmerar besökarna och visar fingertoppskänsla när
det gäller sportfisketipsen.
Flera av Fiskecentrumen har också egna fiskevatten som reserverats för deras
gäster. Det anordnas även kurser inom tex flugfiske och flugbindning.
Varje Fiskecentrum har sin egen karaktär.

Foto: Calle Bredberg

I Vilhelmina är det den anrika fiskeaffären Grönlunds Jakt & Fiske grundat
redan 1928 som är Fiskecentrum och här hittar du naturligtvis ett brett utbud av
fiskeartiklar, både av de klassiska märkena och mer lokala specialiteter.
Tel: 0940-559 07
I Saxnäs ligger Fiskecentrum Saxnäs och här har man nått långt när det gäller
guidning och exklusivt fiske i kvoterade vatten. Man är experter på flugfiske,
vilket man i Kultsjödalen gärna bedriver redan från februari och ända tills isen
lägger sig i november. Det är inte helt utan anledning att Kultsjödalen ofta kallas
”Rödingarnas dal”. Tel: 0940-700 44 eller 702 70.
Foto: Calle Bredberg

Vojmådalens Fiskecentrum ligger i Grönfjäll. Vojmån är dalens pulsåder och
är du ute efter att sätta rekord för harr kan du få fina tips på Fiskecentrumet
om var i ån du bör bege dig. Man har även speciella flugfiskesträckor i Vojmån.
Tel: 0940-870 19
Mer om Fiskecentrum: www.fiskecentrum.com
VILHELMINA
Grönlunds Jakt och Fiske AB
Tel: 0940-559 07
gronlunds.j.f@telia.com
KULTSJÖDALEN - SAXNÄS
Jakt och Fiskecentrum Kultsjödalen
Tel: 0940-700 44
Fax: 0940-702 70
www.saxnasfishing.se, info@saxnasfishing.se
www.kultsjogarden.se, info@kultsjogarden.se

Foto: Calle Bredberg

Tel: 0940 - 870 19,
070 – 680 06 13
gronfjall@mail11.calypso.net
Hemsida:www.gronfjall.com

För mer information, kontakta
Turistbyråerna eller någon av våra
Fiskecentrum!
Dorotea:

0942-140 63
www.dorotea.se
tourist@dorotea.se

Vilhelmina:

0940-398 86
www.vilhelmina.se
tuby@vilhelmina.se

Åsele:

0941-140 78
www.asele.se
turistinfo@asele.se

www.sodralappland.se

Produktion: Graﬁska Verkstan 2011. Tryck: VARI-tryck, Vilhelmna. Foto: Magnus Ström där inte annat anges.

VOJMÅDALEN - GRÖNFJÄLL
Grönfjälls fritidsby

