
 
 Welcomes You  

 

 
To 

En Tidsresa I Ett Flugfiske Eldorado 
Här står tiden stilla i tysthetens land! Vår erfarna fiskeguide tar er till en 
sagolik skogsälv där han har fiskat i nästan 40 år. En älv där Öringarna och 
Harren vakar sporadiskt efter sländor i midnattssolens ljus. Endast Hullinglösa 
enkelkrokar och Catch & Release. 

Föreställ dig, i ditt ögas sinne, en sagolik tyst vildmark 
med en glittrande klar älv. En älv där Öringen och Harren 
vakar sporadiskt efter sländor i midnattssolens ljus. En 
tysthet där du endast hör rytmen från din ivriga puls och 
vattnet som pålar fram mot nästa sel. Lapland Vuollerim, 
förser dig  med nyckeln till denna vildmark, då tiden stås 
stilla, när torrflugan sakta närmar sig fisken i strömmen. 

Vår erfarna guide tar er till en sagolik skogsälv, där han har fiskat i nästan 
40 år. 

Förser er med lokal vildmarksmat och historiska 
berättelser vid lägerelden från förr i tiden. 

En tid då "röollen" lavskrikan, fortfarnade kom 
tyst fladdrande och åt ur din hand. 

Dag 1, tisdag 

Incheckning på Hotel Vuollerim Gästgiveriet. Landa in i det Lappländska 
lugnet. Upplev tystnaden och den lappländska stillheten, trots att du är mitt i 
byn. Gemensam middag, drink och mingel med bybor, som förser er med 
lokala råvaror senare under kommande fiskedagar. 
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Dag 2-4, onsdag-fredag 

Vi startar tidigt på onsdag morgon vår färd mot 
älven i ingenmansland, där vi kommer att ha vårt 
första läger i två dygn. Här finns det chans att 
lyckas fånga en riktigt stor harr med en torrfluga 
på tafsen. I denna skogsälvs friska vatten som har 
sitt källflöde ifrån flällområdet söder om Kvikkjokk, 

fångade flottaren Axel Nyman den 17 augusti 1919 en 2,8 kilo grann harr. 
Exempel av denna kaliber finns kvar än idag, men är mycket sällsynta. Men! 
Så länge flugan fiskar av vattnet ute i strömmen, så finns chansen. Vi 
flugfiskar oss upp och nerströms lägret och rundar sedan av fiskepassen med 
god mat och minnesvärda fiskehistorier.   

Fredag efter lunchen bryter vi läger och åker vidare till en annan sträcka av 
älven. 

Dag 4-6, fredag-söndag 

Denna gång slår vi läger vid ett mäktigt vattenfall, där 
älven kastar sig ut och bildar en djuphåla där den 
svårflörtade storöringen står. En kåsa kaffe vid lägerelden 
smakar gott innan vi provar fiskelyckan på öringen. 
Sträckan nedströms fallet luktar alltid stor fisk, så här kan din backinglina 
försvinna fort efter ett rejält hugg om lyckan är med dig.  

En hängbro gör det enkelt att fiska av båda sidorna, och här kommer ni att 
hitta ert eget lilla favoritställe bland strömmar, forsar och sel.  

Söndag efter lunch bryter vi läger och återvänder mot Hotel Vuollerim 
Gästgiveriet med nya fiskehistorier i bakfickan. 

Följ med i en historisk berättelse vid lägerelden när 
få vägar fanns, inga stigar eller eldstäder vid 
älvkanten kunde skönjas och fisket var sagolikt.  

  

 

http://www.laplandvuollerim.se/
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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 trivs bäst att 
fiska med. Olika sjunklinor passar även utmärkt här, eftersom det 
mesta fisket bedrivs med Belly-Boat.  

I priset ingår: 

• Helpension 
• Del i Dubbelrum/tält 
• Fiskekort 
• Fiskeguide 
• Mat, fika och frukost 

Transport i egen bil tillkommer. 

Endast flugfiske, Catch and Release och Hullingslösa enkelkrokar. 

Vi kan ordna följande tillägg: 

• Hotell för extra nätter före och efter fiskpaketet 
• Extra Middag, lunch eller fika 
• Transfer till och från flygplatts eller tåg 
• Bastubad & Dusch 

Pris från: 8 200 SEK/person (10 personer)  

11 500 SEK/person (4 personer) 

http://www.laplandvuollerim.se/

