Planerar ni sommarens
fiskeresa?
Jag har nu bott i Östersund i drygt
tre år, och har väl inte hunnit
utforska så många fiskevatten som
jag hade önskat. Men, jag har
hittat några härliga favoritvatten.
Till vardags har Storsjön blivit en
av dessa. Mitt hus ligger bara 300
m från sjön, och sommartid går jag
ner efter jobbet, med flugspö och
kvällskaffe. Det är gott om harr
men också öring kommer in nära
land. Fast de stora rackarna håller
sig långt utom kasthåll. Jag brukar
se dem sent på kvällen, några
hundra meter ut – de där riktigt
stora öringarna. När det är vindstilla och sländorna kläcks över hela sjön,
då är det stora vakringar där
ute, och man ser också öringar långt över ytan…. Jag planerar båtköp!

Kvällsharr vid min brygga

Det finns många platser runt Storjön, där det går bra att flugfiska. Andersön är ett
naturreservat som ägs av Sveaskog. Det har blivit ett utflyktsmål för stadsborna som åker dit
för bad, vandring, bärplockning och grillning, men det är inte så många som fiskar. Det
innebär att jag kan få stora områden att fiska ensam på. Harren går strandnära på kvällarna
och det är en fantastisk känsla att vada ut och kasta direkt på vaken och se solnedgången
med Oviksfjällen som bakgrund. Det är fritt fiske i Storsjön och det är sannerligen en förmån
att kunna ägna några kvällstimmar där, 20 minuters bilresa hemifrån.
För längre och mer planerade fisketurer finns det oändliga möjligheter. Det finns en hemsida
med bra information om fiskevattnen här: www.fiske.jamtland.se/LSTZ/index.asp Välj först
en kommun och sedan ”fiskevårdsområden”. Där kan man sedan välja mellan olika kriterier.
I mina tips nedan hänvisar jag till den här sidan, samt till specifika hemsidor.
Hårkan börjar vid Hotagssjöns utlopp, i byn
Laxviken i Krokoms kommun. I Hårkan finns
många välkända forsar, Edsforsen är kanske
den som är mest bekant, vilket också märks på
fisketrycket. Jag har varit där, men trivdes inte
pga att det var så många fiskare att det var
svårt att komma åt bra platser. Jag föredrar
Hotagsströmmen, eller Hovden som den också
kallas. Nedströms kraftverket vid Hotagssjöns
utlopp finns ett av Jämtlands mest spännande
vatten. Där finns harr, sik och öring. Varje år

En Hårkanharr

tas harrar strax under 2 kilo och öring på 4‐5 kilo. Lite då och då landas också riktigt stor
öring, runt 10 kg. Det är storöringarna i sjön som går ner i strömmen för att äta. Men de är
svåra att ta, speciellt med fluga, man måste veta var djuphålorna finns. Strömmen är bred
och man har delat upp fisket så att enbart flugfiske är tillåtet på ena sidan. Fiskekort – 60
kr/dag, 250 kr/vecka ‐ köper man i Laxvikens turiststuga eller i kortautomaten bakom stugan.
På turiststugan har de matservering och där finns övernattningsstugor till humana priser. Det
går också att tälta eller ställa en husvagn vid vattnet. ”Krokom/fiskeområden/Laxviken fvo”
Lite längre nedströms ligger Lövsjöströmmen, som är lite mindre – och ofta trevligare – att
fiska i. Även här finns grov fisk. ”Krokom/fiskeområden/Föllinge‐Kyrkslätts fvo”
Hårkan rinner ut i Indalsälven, där det finns stor öring men också riktigt stor gädda.
(Häromåret landades en på 20 kg vid Stugun). Det finns i princip inga strömmar som inte är
utbyggda, och det är ofta vid kraftverken som de bästa fiskeplatserna finns. Fisken samlas
där, när de inte kommer förbi kraftverken. Granboforsen och Kattstrupeforsen är två platser
i Indalsälven där det går grov öring. Jag har testat några kvällar/nätter, men inte lyckats få
något. Däremot har jag sett fisk, som hoppar så där retligt, utom kasthåll. Får kanske ta efter
jämtarna som ofta står och nöter vid just dessa forsar, med kastdobb och mask eller räka…
”Krokom/fiskeområden/Granboforsens fvof resp. Hissmofors fvof”

Dammån är också en utmaning. Ån rinner ut i Storsjön och det är därifrån öringen går upp i
ån för att leka. Det finns många fiskeplatser, ån är lång, och det går att hitta ställen där man
får vara i stort sett ensam. Ja, i varje fall utan mänskligt sällskap. Björnar däremot,
förekommer rikligt. Jag har inte mött någon, än, ska jag kanske tillägga, men kompisar har
haft närkontakt med björn, som artigt och lugnt har lämnat platsen. Förmodligen vill de
också slippa sällskap vid fiskevattnet. Fiskekort och information finns bland annat på Camp
Dammån. ”Åre/fiskeområden/Dammån fvof”
I Kvissleströmmen har jag tillbringat många kvällar
och nätter. Det är samma vattensystem som
Dammån. Kvissleströmmen ligger i Ockesjöns
utlopp och Dammån rinner ut i Ockesjön. I Kvissle
är det oftast bäst att hyra båt, det är då lättare att
nå fisken eller för att komma över till en ö, där man
sen kan vada. Det går att hyra båt på båda sidor om
ån, det finns kortautomat om man inte vill besöka
Kvissleströmmarnas fiskecamp, där de har stugor
och en liten butik. Ett tips är att ringa till campen
för att få reda på vattenståndet. Även här är det
reglerat och det
kan vara knepigt att fiska när det är högt tryck på vattnet.

Danne Jonasson vid Ockesjön/Kvissle

”Åre/fiskeområden/Ockesjön‐Kvissleströmmarnas fvof”

Gärdesån är väl värd att besöka. En liten å som ligger i Krokoms Kommun. Här har
fiskevårdsområdet i flera år jobbat för att få upp ett fint harrbestånd, och det är catch and
release som gäller. Det är en smal å och man kan ofta se fisken, som börjar bli riktigt stor.
Extra kul är, att det finns unika hällristningar på en klippa i ån, med älg i naturlig (nästan)
storlek. ”Krokom/fiskeområde/Gärdessjöns fvof”

Nu till mina absoluta favoriter: Ajvin Sijte och Sovvene, båda är samiska företag med unika
fiskevatten.
Många av er har säkert sett ”Jakt och Fiske” på TV. För några år sedan var William Moberg‐
Faulds och Per Morberg på Ajvin Sijte i Anarisfjällen. Per jagade älg med Per‐Erik Jonasson,
som äger företaget Anariset AB. William fiskade tillsammans med Dan Jonasson (tidigare
fiskevårdskonsulent på Sportfiskarna).
Ajvin Sijte är en fiskecamp som ligger vid Vattensjöarna, strax nedanför Anarisfjället.
Campen har funnits i ca 10 år, innan dess var det ett samiskt husbehovsvatten. Fisket är
reglerat, provfiske har gjorts, fisketillgången är god och det finns öring och röding. I sjön går
grov öring, 4‐5 kg. Bästa fisketiden är runt midsommar, när elritsan leker i Rullån som
utmynnar i sjön, precis där campen ligger. Då går storöringen upp i ån och jagar. På campen
finns tre timmerstugor, med riktiga sängar! Där finns också en tentipi (tältkåta) med
vildmarkskök för självhushåll. Det är ca 4 km att gå från parkeringen. Bilen kan lämnas tryggt,
för vägen är avstängd och låst. Vill man lyxa till det, finns badtunnor, dusch och bastu.
Alla fiskesätt är tillåtna, man fiskar från land, vadar, fiskar i båt eller smyger invid ån. Är
fisket trögt i sjön kan man gå nån km till tjärnar där det också finns fin öring.
Själv planerar jag just nu en tur dit, för att pimpla röding, det är vinter länge i fjällen!
”Åre/fiskeområden/Ajvin Sijte”

Ytterligare 7 km längre upp på fjället
ligger Anasjöns fiskecamp, som också
drivs av Per‐Erik. Anasjön är en
ganska stor sjö, med öring och
röding. I området finns många mindre
tjärnar och åar på gångavstånd från
campen. Stugor för självhushåll, en ny
samlingsstuga, bastu och bad i sjön
(KALLT, jag har testat…). Fisket ingår i
paket där man utöver boendet själv
kan välja om man vill ha mer service
och/eller utrustning. Läs mer om
båda ställena på www.anariset.se
Jon och Fredrik i Vattensjöarna

Camp Sovvene har en 8 km lång
strömsträcka, med enbart öring!
Den ligger vid byn Åkroken i
Krokoms kommun. Det är Långsån,
som längre nedströms byter namn
till Långan. Det är en bit att åka,
men det är värt resan. Även här
köper man paket, med boende och
fiske. Det innebär – precis som hos
Anariset – att det är begränsat
antal fiskare. I paketet ingår båt
Det går utmärkt att göra som Danne – ta
med flytringen till Sovvene

med elmotor och det är härligt att
ljudlöst glida fram och kunna kasta
direkt på vaken. Det är
omväxlande natur runt ån, från ett
vattenfall över en myr, ner i
skoglandet med omväxlande
forsar och lugnflytande vatten. Det
är vild fisk och det gäller att vara
försiktig när man smyger längs ån.
”Krokom/fiskeområde/Sovvene”

Läs mer på www.sovvene.se

Vinter

Jon med en av Långsåns mindre öringar

Jag måste nämna något om vinterfisket, det är nog det som jämtarna själva gillar bäst.
Vintersäsongen är ju ganska lång häruppe! Igår hade jag med mig skryllan till jobbet, som
ligger på Frösön, 50 m från Storsjön. Testade några hål på kvällen, men varken såg eller
kände någon fisk. För ett par veckor sedan däremot, var jag och ett par väninnor ute på en
annan sjö, och hade med oss ett par rödingar var när vi åkte hem.

Sen har vi ju ganska nära till Norge också. På bilden står en
glad lax med en Namsenlax. Det är Chris Nygren, som en
del av er känner igen. Eller hur Tony? Jag tror Chris tog den
där laxen som du tappade…
Om någon av er kommer upp till mina hemtrakter får ni
gärna höra av er, så kan jag kanske hjälpa er att hitta bra
fiskeställen.

Hälsningar Eva-Karin

