
Ammarnäs  
Fvo

Ammarnäs Fiskevårdsområdesförening, AmFVO, har i mer än femton år 
arbetat med att samordna sportfi sket i Ammarnäsområdet. Vi ber alla att visa 
hänsyn till naturen, kulturen och att följa våra anvisningar. AmFVO är aktiv 
deltagare i forskningen kring Ammarnäsöringen – vi vill kunna styra vår hållbara 
verksamhet med kunskap.

Vi är också beroende av samspelet mellan fi skerättsägare, sportfi skare och 
entreprenörer i området. Vi samarbetar med alla som har målsättningen att 
vårda resursen – fi sken. Vi utvecklar systematiskt vår verksamhet och dina 
synpunkter är viktiga – kontakta oss! 

Välkommen att njuta av ett ekologiskt anpassat fi ske. 

Med vänlig hälsning
Ammarnäs Fvo



Det hållbara � sket
Vi har alla ett ansvar för att kommande 
generationer � skare ska få uppleva samma 
kvalitet på � sket som vi har idag. Kvalitet 
innebär: 
• att det ska fi nnas goda chanser att fånga sin  

trofefi sk. 
• att den fångade fi sken håller en hög snittvikt. 
• att alla följer de regler som gäller, t ex 

minimimått, fångstkvot, maskförbud i alla 
strömmande vatten. 

• att fi sketillsyn sker kontinuerligt. 
• att områdena kring våra vatten ej är 

nedskräpade och att rastplatserna hålls i bra 
skick. 

• att endast fotspåren ska avslöja var du varit. 
• att det fi nns fungerande fi skeinformation och 

kunniga guider med bra lokalkännedom.

Den storvuxna öringen, kallad Ammarnäsöring,
som åter� nns i Vindelälven uppströms Storvindeln
är en av få kvarvarande vilda storöringstammar
i landet. Ammarnäsöringen är således en mycket
skyddsvärd resurs väl värd att värna om. Upplåtelse
för � ske sker därmed under förutsättning av strikta,
kontrollerade och biologiskt hållbara former. Som
yngel tillbringar öringen 2-4 år i Vindelälven, där
den livnär sig på insekter. Därefter vandrar öringarna
ut till Storvindeln eller Gautsträsk och äter sig
stora på framförallt småsik. 

Huruvida Ammarnäsöringen innefattas av två ge-
netiskt åtskiljda stammar, som antingen utvandrar till 
Gautsträsk eller Storvindeln, är inte till fullo klarlagt. 
Öringen stannar 1-4 år i sjön innan de återvänder för 
lek. Hannar stannar däremot kvar i större utsträckning 
i älven och kan där även välja att bli tidigt könsmogna 
(strömstationära). Vikten på de återkommande lek� s-

karna kan vara så hög som 
8-9 kg.

De senaste årens sta-
tistik visar en medelvikt 
på 3.5 kilo. Tidigare forsk-
ningsprojekt runt Ammar-
näsöringen visar på vand-
ringsmönster, skyddsvärda 
områden och har resulterat 
i nya � skeregler. Mer om 
det kan du läsa på 
ammarnasfvo.se. 

Ammarnäsöringen, en unik och skyddsvärd resurs



Detta område är Ammarnäsöringens hemmaplan! 
Börjar med Sjöforsen som är en 400 m lång kvoterad 
flugfiskesträcka med separat fiskekort och C & R 
på harr och öring. Här håller fisket alltid absolut 
högsta klass med mycket grov harr och stora 
Ammarnäsöringar. Även sik, röding och kanadaröding 
kan fångas på forsnacken.

Längst ner på sträckan går forsen ut i ett lugnare 
parti, det så kallade ”utblåset” där det står mycket 
fisk. Efter cirka 200 m kommer Guordisbäcken (f.d. 
hängbron) som är nästa heta plats, där forsnacken är 
en bra ståndplats för Ammarnäsöringen. 

En bit längre ner börjar Harabacken, en lång sträcka 
med otroligt många ståndplatser för storöringen. 
Här är även harrfisket riktigt vasst. Längst ner vid 
gränsen mot Kraddsele sff ligger övre Järnforsen, 
den blir flugfiskesträcka i slutet av juli med C & 
R regler. I augusti är detta en stor ståndplats för 
Ammarnäsöringen.  Harrfisket här kan vara riktigt bra 
hela sommaren och hösten. 

Vindelälven nedströms Ammarnäs

Ett renodlat öringfiske i kristallklart vatten med en makalös natur. Cirka 15 
km med allt från lugnflytande sel till strida forsar och vattenfall. Fisket är 

bäst i skymningen och natten då öringen här är väldigt skygg på grund av 
det klara vattnet. Smygfiske när det är som bäst!

Vindelälven uppströms Ammarnäs

är ett biflöde som rinner igenom byn för att lite senare gå 
ihop med Vindelälven. Cirka fyra km fint harrvatten men 

även en och annan storöring visar sig. Kanadaröding kan 
fångas här under försommaren. Tjulån är ett ypperligt 

flugfiske och familjevatten! Hängbro.

Tjulån

Sjön som Vindelälven och Tjulån rinner ut i. 
Denna sjö innehåller fisk av alla de slag, är 
även ett uppväxtområde för Ammarnäsöring-
en. Sjön är mest åtkomlig under vårvintern. 

Röding, sik  och harr är vanligast att se i pim-
pelhålet. Fiske i Gautsträsk får endast bedrivas 

från land.

Gautsträsk

För att ta sig över till andra sidan  älven, så 
har vi två båtar, varav en vid Gourdisbäcken. 
Sjöforsbåten ingår i fiskekortet (Sjöforsen). 

Båtar



Försäljning av fi skekort
Ammarnäs GuideCenter
Ammarnäsgården 
Ammarnäs Wärdhus/Fiskecentrum
Grundströms stugby
Vindelåforsens stugby
Vivekas fjällstugor
Sorsele Fiskecentrum
Emils Fiskecamping, Kraddsele

Fiskeinformation
Fiskecentrum ligger centralt i byn. Följ skyltningen. Vi 
kan erbjua guidning och information. Här � nns även 
lokala � ugor att köpa. Hela vår verksamhet genomsyras 
av det hållbara � sket. 

Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum, 
info@� shyourdream.com, www.� shyourdream.com 
Ammarnäs GuideCenter,
info@ammarnasguide.se, www.ammarnasguide.se

Boende
Ammarnäsfjäll Tält & Husvagnscamp
Ammarnäs GuideCenter   073  – 084 70 33
Ammarnäsgården   0952 – 601 00
Ammarnäs stugby   0952 – 601 00
Ammarnäs Wärdshus    0952 – 602 00
Grundströms stugby   0952 – 600 10
Emils Fiskecamping, Kraddsele  070 – 699 64 97
Tjulåterassen     0952 – 600 63 
Vindelåforsens stugby    0952 – 611 00
Vivekas fjällstugor    070 – 600 09 35

Fiskeregler
www.ammarnasfvo.se
www.vindelalven.se/� ske/vindelalven

Kontaktpersoner: 
Peter Schmitt 
mobil: 070-695 41 92, peter.schmitt71@gmail.com

Ordförande Kjellan Grundström 
mobil: 070-589 92 66, Kjellan.grundstrom@sorsele.se

info@ammarnasguide.se, www.ammarnasguide.se


