Vöyramjávrrie

Sjön Vöyramjávrrie (samisk stavning) är belägen ca 17 Km sydväst från Ammarnäs i
Vindelfjällens naturreservat i Västerbotte
Västerbottens län. Höjden över havet är 694 meter vilket gör
g att
sjön ligger inom den övre björkskogsregionen
björkskogsregionen, inte långt från kalfjället. Sjön ligger i en dalgång
ochh omgärdas i norr, väster och öster av fjälltoppar upp till 1100 m.ö.h. I söder
öder sträcker sig den
branta dalgången ned mot Falträsk och den stora sjö
sjön
n Överst Juktan. Området har historiskt sett
utgjort vårviste för samerna inom Rans sameby och spår av den gamla tidens rennäring finns
fortfarande i området.
Vöyramjávrries tillflöde utgörs av smältvatten från
fjällen samt tillrinning från Gienaljávrrie. I nära
anslutning till Vöyramjávrrie ligger tre mindre tjärnar
som för den målmedvetne fiskaren kan vara
intressanta. Följer man stigen österut uppför
fjällkanten kommer man till fjällsjön Bietjamjávrrie.
Stigningen är stundtals ganska kraftig
ig men den 1.5
km långa promenaden
en tar ändå inte mer än ungefär
en timma. Halvägs uppför fjällsluttningen passerar
man resterna en den gamla samekåtann och raserade
stolpboden vars byggteknik och virkesval vittnar om
gamla tider.. Detta var den första boplatsen innan
huset vid Vöyramjávrries norra del byggdes. Platsen
övergavs emellertid då det enligt sägnen låg längs ett
vitterstråk, där vittra enligt den nordiska mytologin
drev sin boskap. ”Illa går det för den som bygger sitt
hus
us rakt på ett vitterstråk, då går vittra med sin
boskap tvärs genom huset”.
Väl uppe på fjällkanten bör man vända sig om och ta
en rast. Bara för att se ner på den sagolika utsikten
över sjön och dalen som den omgärdas av.

Området kring Vöyramjávrrie är ett väglöst land långt från korsande vandringsleder. Sällskapet utgörs i huvudsak av
älg, ren samt den skygga fjällräven. Många åker naturligtvis hit för fisket, men utöver det finns mycket annat att se
och göra både för små och stora. Ta med kamera och gå på upptäcktsfärd längs sjökant, eller följ inlopp och utlopp.
För den fågelintresserade kan nämnas Lappugglan som ljudlöst sveper fram över ödemarken och har du tur och är
stilla så kan den sätta sig i ett träd i din närhet för att överblicka sina jaktmarker. Då Lappugglan är särskilt beroende
av goda sork- och lämmelår kan dess antal starkt variera från år till år. I den glesa björkskogen upp mot fjället träffar
man bland annat på den lite ovanliga tretåiga hackspetten. Om försommarnatten hörs och syns även göken mycket
nära och väl i alla vädersträck. Korpen låter sitt ödesmättande vildmarksläte tungrotskrrrrraxa skorra över sjön och
dalen. Söker du vildmark, rekreation och totala avkoppling är detta platsen för dig.

Fisket
Fisket är upplåtet i hela Vöyramjávrrie med
kringliggande tjärnar samt närliggande Bietjamjávrrie
på kalfjället. Inloppet och utloppet är fiskbara i
anslutning till sjön och kan trots åarnas begränsade
storlek ge överraskningar. Sjöfisket lämpar sig både
för flugfiskaren och spinnfiskaren och ger oftast god
utdelning av stor öring och röding, fiskar kring kilot
och över är inte ovanliga. I början av sommaren när
vattnet är kallt kan flugfiskaren komma i kontakt med
rödingen, men senare under sommarperioden drar den
sig mot sjöns djupare västra strand, från inloppet och
ca 500 meter söder ut där botten kraftigt stupar ner
mot 8-12 meter. Då är det spin eller långdrag som ger
bäst utdelning. Öringen förekommer rikligt över hela
sjön och inte minst kring den stora stenen mitt i sjön
samt i viken närmast stugan.
De tre kringliggande tjärnarna innehåller främst
röding men de är skygga och långt från lättfångade.
Då sjön är omgiven av höga berg blir blåst och dåligt väder mindre besvärande eftersom det oftast finns någon lugn
vik eller kant att fiska vid. Flugvalet bör som vanlig anpassas efter insektslivet. Är det kallt och lite blåsigt kan det
löna sig med en svart Wolly Bugger stl 6-8 som sakta fiskas precis under ytan eller som förtyngd tillåts sjunka mot
botten för att sedan dras upp likt en kläckare. Se upp, ibland hugger öringen då flugan sjunker ner!
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Boende
Vid Vöyramjávrrie bor man bekvämt i stugan med
sängplats för fyra personer i två enkelsängar och en
dubbelsäng. Stugan är fullt utrustad med det mesta
som behövs för ett bekvämt boende i fjällvärlden
fjällvärlden.
Vatten från en närbelägen
gen kallkälla
kallkälla, som även
fungerar som kylskåp, finns under sommaren indraget
i huset. Då elektricitet inte förekommer i detta
vildmarksrike lagas maten på gasolspisen elle
eller
vedkaminen. Fisken tillagas med fördel i röken och
serveras gärna varm vilket bara det är en stund av stor
njutning.
Stugan är vackert belägen vid sjöns norra ände
tillsammans med bodar, torrdass, båthus och den
vedeldade bastun med sjöutsikt.

Båtar
Två båtar med motor finns tillgängliga.

Transport
Transporten till och från Vöyramjávrrie sker med helikopter från Lapplandsflyg. Resan från Ammarnäs tar ungefär
10 minuter. Vintertid är snöskoter ett alternativ.

Bokning
För bokning, priser och övrig information kontakta Ammarnäs Stugby. I anslutning till vistelsen vid Vöyramjávrrie
kan Ammarnäs stugby även
ven tillhandahålla boende i Ammarnäs by.
Välkommen till en oförglömlig upplevelse och ett unikt fiske i Vindelfjällens naturreservat.
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