
Welcomes You

Med Torrfluga I Skogssamernas Land

Följ med på en natur och fisketripp utöver det vanliga. 
Vi färdas långt in i fjällvärlden, där vi ska försöka hitta igen storöringarna 
högt upp i denna vackra skogsälv. Kryddat med fiskehistorier och 
samiska delikatesser på den öppna elden blir detta en plats i ditt hjärta.

Vår långa färd går mot en dal som fortfarande har 
kvar sin natursköna vildmarkskaraktär. En av de få 
sista orörda vildmarksområderna i Lappland. Där 
fjällvärlden öppnar sig med lågfjällsutlöpare från 
Sarek massivet. I den västra änden är vi nästan 
framme vid högfjällen med dess snöklädda toppar. 
För att nå denna svåråtkomliga älv, passerar man 

Udtja skogssameby, den sista i området, och en av de få i landet. Den store 
välkända samekonstnären Lars Piraks barndomshem hittar vi även längst 
vägen. Vi passerar även det mäktiga sydberget Farforita. Ett 4 kilometer 
långt berg med rasbranter som kastar sig 200 meter lodrätt nedåt, bara det är 
mäktigt nog att beskåda med kameran i handen.

 När vi närmar oss Lillseleforsen kliver vi iland för att fiska 
efter den 1 mil långa skogsälven. Med mockasinerna på! 
Smygfiskar vi efter storöringar i den klara omväxlande 
skogsälvens många höljor, sel, strömmar och de klassiska 
forsnackarna. Öringar på flera kilo är inte ovanliga under 
de sena höstkvällarna. Här går även storharren upp och 
suger i sig en torrfluga på drift nedåt älven. Att skritta en 
infettad Streaking Caddies på forsnacken efter storharren, 
hör definitivt till favoriten när man vill locka till storhugg.

Att bara sitta vid älvkanten och titta ut på blankstryken där fisken vakar 
i den totala tystheten är en njutning nog. Man får nästan en känsla 

av att den trolska dimman fortfarande ligger 
kvar på renstigarna, och dånet från renhovarna 
hörs fortfarande ifrån förr. En bit uppströms 
hittar vi även resterna från den gamla 
offerplatsen Haltetievva, det var porten mellan 
sommarlandet och vinterlandet i samernas och 
renarnas år.

Sydberget Farforitas rasbrant mot Karatssjön är 
4 km lång och 400 m hög. Foto 1989.



Eftersom vi är i samernas land, tillagar vi endast olika goda 
samiska rätter under dagarna på den öppna elden. En 
gudomlig delikatess för en hungrig flugfiskare.

Denna dal har fått behålla sin vildmarkskaraktär för 
att den är så svåråtkomlig, och är ett beskådar och 
fiskeparadis man inte bör missa i sitt flugfiskeliv.

Det här är natur när den är som mäktigast.

Guidens flugfiske utrustning:

- Vindstilla dagar använder jag mitt 10# eller 11# klass 6 enhandsspö. ”snabb aktion”

- Blåsiga dagar föredrar jag mitt 10# klass 7 eller 8:a enhandsspö. ”super snabb aktion”

- Jag använder en flytande WF-lina med loop braided system, då med olika sjunkhastigheter. 
Orvis Mirage fluorocarbon tafsmaterial från 0,10 mm till 0,22 mm för de största flugorna.

- Detta är mitt sätt att fiska på, och är då bara ett förslag på passande flugfiske utrustning. Du tar 
ju givetvis med dig det du bäst trivs att fiska med.

Vi startar turen från Hotel Vuollerim Gästgiveriet kl 12,00 fredag. Och avslutar 15,00 söndag. 
Kvoterat fiske endast helger från 1/8-15/9

I priserna ingår:
• Fiskeguide & Fiskekort
• Kost
• Båttransport
• Helpension
• Övernattning i tält. Egen sovsäck & liggunderlag medtages 
Transporter sker i egen bil

Vi kan ordna följande tillägg:
• Hotell för extra nätter från 400 SEK/ person
• Extra Middag, lunch eller fika
• Transfer till och från flygplats eller tåg
• Bastubad & Dusch

Pris från 7 500 SEK/person (Max 4 Personer)

Lillseleälven forsar förbi foten på 
offerkullen Haltetievva. Foto 1984.


