Din genväg till det goda fisket i Sveriges nordligaste del

ALLMÄNT
Arvidsjaurs kommun har över 4.000 sjöar, tjärnar och vattendrag inom sina gränser.
En mycket stor del av dessa upplåtes via Sveaskogkortet. Utöver detta finns ett 20-tal fiskevårdsföreningar, fiskevårdsområden och klubbar. De mest frekventerade vattnen är Byskeälven, Stenträsket och Piteälven.

FISKEKORT
Fiskekort krävs i dom flesta av våra fiskevatten. Kort går att köpa på Arvidsjaur Vildmarkscenter, fiskekort.se och sveaskog.se. För mer information kontakta gärna Turistbyrån!

FISKEÅRET
Islossningen i slutet på maj är en mycket bra tid för spinnfiske efter öring och röding då fisken går nära land. Vårfloden kulminerar i början av juni. Fisket i bäckar och älvar är bäst
kring midsommar, sedan minskar vattentillgången och vattentemperaturen stiger. Detsamma gäller i de mindre sjöarna. Gäddfisket är också som regel bäst under försommaren. I
Piteälven, som har sina källflöden i fjällvärlden, inträffar det bästa fisket betydligt senare,
vanligen i juli eller augusti. Kläckningen av insekter brukar vara som intensivast i slutet av
juni och början av juli då bl.a. mygglarver och nattsländor förekommer rikligt. Knottkläckningen kommer oftast i början av augusti. När vattnet börjar kylas av i augusti kommer fisket
i de mindre vattnen igång igen. En kall och regnrik sommar förändrar naturligtvis ovanstående.

ABBORRTRÄSK NATURSAFARI R & M EXPERIENCE
Upplev Skandinaviens bästa rödingsfiske, känt
från Fiskejournalen och internationella magasin.
Natursafari erbjuder även fiske efter gädda, harr
och öring. Pimpel– och flugfiske, catch-andrelease. Finns möjligheter till övernattning i tältkåta.
http://www.natursafari.se

Fiske/Trolling: Guidade fisketurer på Storavan,
som är känd för ett bra öringsfiske och fina
vatten för gäddfiske där gäddor över 1 meter är
vanliga att få. Utrustning ingår i priset. Lunch ingår i heldagsturer.
www.rmexperience.info
contact@rmexperience.info

FLYFISHING LAPPLAND

SA SKOGSTJÄNST

Fiske med känslan att vara mitt ute i vildmarken.
Fiska harr i piteälven eller lax i Byskeälven. Finns
möjlighet till mat & logi.

Guidade turer i Piteälven ovanför Trollforsen.
Stuga för 4 personer finns att hyra. Stugan är utrustad med gasol, 12 v lyse och vedkamin. Det
finns även möjlighet att hyra båt.
www.saskogstjanst.se
saskogstjanst@telia.com

www.fliegenfischen-lappland.com

info@fliegenfischen-lappland.com

FLY HU LODGE
Fly Hu Lodge erbjuder guidade fisketurer, samt
även flugbindningskurser. Engelsktalande guide.
www.flyhulodge.com

NYBORGSTJÄRN i centrala Arvidsjaur.

LARSTJÄRNARNA i nord-

Familjevänligt fiske efter regnbågslax, öring och röding i
parkmiljö. Bryggor. Promenadstig. Fiskerättsupplåtare:
PRO Arvidsjaur. Fiskekort kan köpas på Arvidsjaur Vildmarkscenter.

östra hörnet av Arvidsjaurs samhälle. Här hittar du bl.a. harr och
öring. Gott om småabborre.
Golfbana ligger i anslutning till stränderna. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Fvf.

PRÄSTTJÄRN ligger strax väster om samhället.
Yta 8 hektar. Sjön hyser ett bestånd av gammarusräkor.
Regnbågslax, öring. Talrika kastluckor finns. Sjön är rotenonbehandlad 1991, men gäddan och abborren har återkommit. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Hembygdsförening.

RINGELSJÖARNA strax norr om Arvidsjaurs samhälle. Innehåller bestånd av grov gädda, abborre och mört.
Abborren kan ibland vara svår-flörtad, men storvuxen. Gratis fiske. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs Kommun.

YTTERSTTJÄRN vid korsningen till Lauker. Fiskerättsupplåtare: SKPF

PITEÄLVEN

BYSKEÄLVEN

Denna stora orörda älv som ligger 50 km norr
om Arvidsjaur har källorna i Arjeplogsfjällens
glaciärer. Fint harr-och öringsfiske. Övre delarna
av Trollforsarna och vidare västerut räknas ofta
till de bättre sträckorna, Nerströms väg 45 smalnar älven av samtidigt som medel -storleken på
fisken minskar. Lägsta vattenståndet = bästa fisket, inträffar oftast i augusti. Vissa sträckor kräver andra fiskekort än Sveaskog

Ligger 7 km öster om Arvidsjaur. Detta är en typisk skogsälv med bestånd av bl.a. harr, öring
och sik. Lax förekommer regelbundet upp till
strax ovanför väg 373. Ett heltäckande fiskevårdsområde sträcker sig från Arvidsjaur ner till
gränsen mot Västerbotten och en hel del fiskevårdande åtgärder har vidtagits. Mycket småfisk
finns i älven. Dessa skall som alltid försiktigt
återutsättas. Fiskeförbud 31/8-10/6. I Arvidsjaurforsen, vid utloppet ur Arvidsjaurssjön, erbjuds
gratis fiske. Fiskerättsupplåtare: Byskeälvens
övre fiskvårdsområde

ÅBYÄLVEN
Fiska efter harr och öring i vacker natur där det
finns många fina sträckor som lämpar sig för
flugfiske. Åbyälven är en förhållandevis liten
skogsälv och blir således snabbt påverkad av
sommarens högtryck. Så ett tips är att förlägga
så mycket av fisket som möjligt till dygnets svalare timmar.

ABMORÄLVEN
Rinner mellan byn Moskosel och Piteälven på en
sträcka av cirka 1 mil. Tidvis gott öring- och harrfiske, sträckan är restaurerad efter flottningen.
Lämpligt flugfiskevatten. Uppströms i systemet,
väster om sjön Malmesjaure, kallas den
Suobdekälven. Bästa fisket inträffar där i regel i
juni månad. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

SLAGNÄSFORSEN &
BERGNÄSÄLVEN
Ligger 55 km väster om Arvidsjaur och hör till
den reglerade Skellefteälven.
Huvuddelen ligger inom Arjeplogs kommun. Här
har du framförallt chans till grov öring, men som
alltid kan den vara svårfångad. Bästa fångstchanserna finns i juni och augusti. Rekord: 9,7 kg. Begränsad säsong, mitten av juni till mitten av augusti. Fiskerättsupplåtare: Slagnäs Samfällighet
resp. Södra Bergnäs Byamän. Fiskekort kan köpas på fiskekort.se

TROLLFORSARNA
Denna del av Piteälven arrenderas av Pite Älv
ekonomisk förening. Plats för uppställning av
husvagnar, hängbroar, raststugor och promenadstigar. För att bygga upp beståndet är det
kvoterat vatten.
Endast kortförsäljning via internet. Fiskerättsupplåtare: www.pitealv.se

PETIKÅN
Söder om Glommersträsk. Fint harrfiske i tätbevuxen terräng. Endast de övre delarna är upplåtna för allmänt fiske genom Sverigefiskekortet.
De nedre kräver markägarnas tillstånd.

VISTÅN
Bra harrfiske i fin natur. Finns även mindre öring.
Ån har flera olika fiskerättsinnehavare.
För sveaskogs vatten, www.sveaskog.se

LÅNGTRÄSKÄLVEN
10 km väster om Arvidsjaur. Liten älv med harr
och öring. Fiskerättsupplåtare:
Arvidsjaurs Fiskevårdsförening.

VARJISÅN
Piteälvens största biflöde. Här går det att få fin
harr och öring längs den 80 km långa ån.

SVÄRDÄLVEN
Ca 10 km väster om Arvidsjaur. Mindre älv med
harr och öring. Fiskerättsupplåtare: Arvidsjaurs
Fiskevårdsförening.

STORAVAN

ÖVRE LÅNGTRÄSKET

Inlandets egen skärgård. God tillgång på öring.
Bästa tid 1:a veckan i juli. Även grov gädda och
abborre. Hamn med ramp i byn Gullön samt i
Avaviken. Det är flera fiskekort som gäller för
Storavan, bland annat storasjoarna.se. För mer
information, kontakta turistbyrån.

innehåller mycket småsik som ger födounderlag
för den öring som utplanterats. Sjösättning till
vänster om vägbanken som delar sjön i mitten.
Fiskerättsupplåtare: Övre Långträsk Fiskevårdsförening.

ARVIDSJAURSJÖN

beläget ca 12 km sydväst om Arvidsjaur på 544
meters höjd.
Gott bestånd av röding och öring .
Enklare stugor finns att hyra, se
www.natursafari.se. Fiskerättsupplåtare:
Abborrträsk Natursafari.

innehåller framförallt abborre, som för det
mesta villigt låter sig fångas på pimpelspö.
Gädda, harr, sik och öring förekommer också.
Ramp finns vid sommarstugeområdet 1 km norr
om Arvidsjaurs samhälle. Fiskerättsupplåtare:
Sveaskog.

STENTRÄSKET

ABBORRTRÄSKET
Mitt i byn med samma namn ligger
Abborrträsket, 19 km öster om Arvidsjaur. Här
och i en del kringliggande sjöar sker inplantering
av framförallt öring . Abborrträsk har ett 40-tal
sjöar. Fiskekort säljes på affären i byn,
0960-500 11.

PJESKERSJÖN

GRUNDTRÄSKET

Stor sjö med gott bestånd av fin abborre och
gädda. Även öring som utplanteras regelbundet.
Ramp finns mitt i byn.
Fiskerättsupplåtare: Pjesker fiskevårdsförening.

Varierad sjö mycket rik på gädda. Båt ingår i fiskekortet. Speciellt bra fiske vid grynnan till vänster om den lilla holmen mitt i sjön.
Lämplig för nybörjare. Fiskerättsupplåtare:
Grundträsk fiskevårdsförening.

MALMESJAURE
I närhet till Moskosel. Här kan man få öring,
harr, abborre, gädda, sik och mört.
Fiskekort kan köpas på fiskekort.se. Fiskerättsupplåtare: Moskosel fiskevårdsförening.

DÅRASJAURE

VOULGAMJAURE
Relativt stor fjällnära sjö ca 35 km väster om Arvidsjaur med öring som vandrar upp från Storavan. Fin abborre. Restaureringsåtgärder är
utförda i utloppsbäcken. Fiskerättsupplåtare:
Voulgamjaur fiskvårdsförening.

ligger vid väg 45 strax norr om Moskosel. InplanBERGTRÄSKET
terad harr, öring och röding. Även gädda och abSjö med stor harr, fångster på upp till 2 kg har
borre. Fiskekort kan köpas på fiskekort.se
förekommit. Fiskekort löses via www.plov.se
Fiskerättsupplåtare: Moskosel fiskevårdsförening.

LJUSVATTENTJÄRN

REIVOSJÖARNA

Sjö med inplanterad harr och röding. Fria båtar.

ligger 22 km nordväst om Arvidsjaur i Reivo urskogsreservat. Yta ca 100 ha. Vacker natur med
många uddar, öar, grynnor och vikar. Största
djup är 18 meter. Goda svampmarker. Speciell
broschyrkarta finns med strövstigar. I sjöarna
finns harr, öring, gädda och abborre. Stugor
finns att hyra, förbokas. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

VÄSTRA JÄRFOJAUR
Ingår i ett särpräglat vattensystem som är mycket blockrikt.
Här finns välvuxen abborre, gädda och harr. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog.

KUOLLEJAURE
är en sjö i Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun och Jokkmokks kommun i Lappland och ingår i Piteälvens huvudavrinningsområde.Bestånd
av stor harr, abborre och gädda. Kuollejaure ligger i Piteälven Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Varjisån. Fiskerättsupplåtare: Sveaskog

Fiskerättsupplåtare och deras placering i Arvidsjaurs Kommun:
1) Svea Skog
Täcker allt vatten som är markerat med ljusblått på kartan, bl.a
A) Piteälven
B) V. Järfojaur
C) Sleng
D) Reivo
E) Arvidsjaursjön
F) Stenträsket
G) Petikån
H) Varjisån
I) Abmorälven
J) Hundträsket
K) Brännlidentjärnarna
2) Suddesjaur Fiskevårdsförening
Suddesjaur
3) Moskosel Fiskevårdsförening
Moskosel, Dårasjaur m.fl
4) Lomträsk Fiskevårdsförening
Lomträsk, Kvarnbäcken m.fl
5) Pjesker Fiskevårdsförening
Pjeskersjön
6) Lauker Fiskevårdsförening
Laukersjön
7) Övre Långträsket Fiskevårdsförening
Långträsket
8) Slagnäs Samfällighet
Slagnäsforsen, Naustajaur, Bastuselet
9) Gullöns Samfällighet
Storavan runt Gullön
10) Sjöträsk Fiskevårdsförening
Betsatj, Vattemj m.fl
11) Arvidsjaurs Fiskevårdsförening
Larstjärnarna, Långträskälven m.fl
12) Arvidsjaurs Flugfiskeförening
Nyborgstj, Prästtj, Svärdälven
13) Byskeälvens Övre Fiskevårdsområde
Byskeälven från Kilver till kommungränsen

14) Nyträsk Fiskevårdsförening
Nyträsket
15) Serrejaur Fiskevårdsförening
Del av Åbyälven, Serrejaursjön m.fl
16) Baktjaur Byamän
Baktsjaur samt 1,5 km av Skattån
17) Järvträsk Fiskevårdsförening
Järvträsket
18) S.a Sandträsket Fiskevårdsförening
Södra Sandträsket
19) Sandselet-Gallejaur Fiskevårdsområde
Skellefteåälven vid Sandselet-Gallejaur
20) Nyvalls Fiskevårdsförening
Ljusvattentjärn, Krokigtjärn m.fl
21) Abborrträsk Fiskevårdsförening
Bäverån, Njuktjaur m.fl
22) Södra Bergnäs Samhällighetsförening
Bergnäsälven, del av Storavan
23) Vuolgamjaure Fiskevårdsförening
Vuolgamjaure
24) Vuotner Fiskevårdsförening
Vuotnersjön
25) Grundträsk Fiskevårdsförening
Granträsket, Idträsket m.fl
26) Arvidsjaurs Kommun
Ringlet, Arvidsjaurforsen
27) Stora Sjöarna
Delar av Storavan, Uddjaur m.fl

