Ältsån/Laivajukke
Tärnasjön är belägen i de centrala delarna av Vindelfjällens naturreservat, ca 3 mil väster om Ammarnäs i
Västerbottens län. Höjden över havet är 605 meter vilket medför att sjön ligger inom björkskogsregionen.
Väster om sjön reser sig högfjällsmassivet Norra Storfjället med flera glaciärer och branta toppar, bl.a.
Sytertoppen (1767 m.ö.h). Öster om sjön är topografin betydligt mindre dramatisk och här breder ett
flackare lågfjällsområde ut sig.
Tärnasjöns tillflöde utgörs i huvudsak
av Ältsån och Laivajukke som rinner
från Nedre Ältsvattnet respektive
Láivájavrrie. De båda åarna förenas i
Åkroken. Väster om Ältsån finns
Skånjan, ett vidsträckt myr- och
lågskogs-område med flera fiskrika
tjärnar inom vandringsavstånd.
Området kring Ältsån och Laivajukke
är ett väglöst land fjärran från korsande
vandringsleder. Sällskapet utgörs i
huvudsak av älg, ren samt rikt andfågel
bestånd. Söker du vildmark och unikt
fiske är detta platsen för dig.

Fisket
Fiskesträckan begränsas i sin norra del av Skidbäckens mynning i Laivajukke strax nedströms bron, samt i
söder av Tärnasjöns början. Utöver strömmarna är fiske i kringliggande tjärnar samt avor tillåtet. Fiske i
Ältsån uppströms Åkroken är inte tillåtet. I strömmarna och tjärnarna i Skånjan finns ett rikt bestånd av
öring och röding. Speciellt intressant är rödingen som vandrar från Tärnasjön upp i Ältsåns strömmar och
blir då tillgänglig för flugfiskaren
Laivajukkes klara vatten utgörs av
strömmar, forsar och lugnflytande höljor
vilket gör fisket både spännande och
krävande. Sträckan är enkelt tillgänglig
från land och vadning knappast
nödvändig.
Fisket i Laivajukke uppströms Åkroken
sker med Catch &Release och
företrädesvis med hullinglösa krokar för
att skona fisken. Den välväxta Öringen
är huggvillig och stridbar vilket gör
Laivajukke till ett vatten man mer än
gärna återvänder till.

Ältsån nedströms Åkroken är betydligt lugnare och bredare med skiftande grundbankar, stenpartier och
djuphöljor. Det varierande bottenförhållandet gör fisket omväxlande och erbjuder många ståndplatser för
både öring och röding.
Fiske från land är oftast enkelt, men
åkanten är stundtals omgiven av
svårforcerade videsnår vilket gör
tillgången till kanadensare och båt en
stor fördel när man färdas upp eller
nedströms. Fisken är trots det klara
vattnet aktiv både dag som natt. Ofta
ses den beta på det grunda
sandbankarna vid och strax nedströms
Åkroken. Smyger man sakta fram i
kanadensare ser man snart en eller
flera mäktiga plogfåror efter rygg eller
stjärtfena. Det är då man inser fiskens
enorma storlek.
Boende
I området erbjuds boende i välutrustad tältkåta eller i stuga. Tältkåta finns för tre eller sex personer och är
placerad i anslutning till Ältsån ca 1 km nedströms Åkroken. Tältkåtorna är utrustade med tältsängar,
liggunderlag, myggnät över sängarna, bord och stolar, gasolkök, kokutrustning samt en vedeldad kamin.
Stugan med fyra bäddar ligger i södra
delen av Bredavan. Den är fullt
utrustad med det mesta som behövs
för ett bekvämt boende i fjällvärlden. I
anslutning till stugan finns en
vedeldad bastu som disponeras oavsett
om man väljer att bo i stuga eller
tältkåta.
I anslutning till vistelsen vid Ältsån
kan Ammarnäs stugby erbjuda boende
i Ammarnäs by.
Båtar
Båt med motor samt kanadensare
finns tillgängligt för transporter i
området.
Transport
Transporten till och från Ältsån sker med helikopter från Lapplandsflyg. Resan från Ammarnäs eller
Hemavan tar ca.15-20 minuter.
Bokning
För bokning, priser och övrig information kontakta Stig-Martin Persson på Ammarnäs Stugby.
Välkommen till en oförglömlig upplevelse och ett unikt fiske i Ammarnäsfjällen.
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