
Stora Sjöfallet

Lake fishing

1 Tammukkajärvi-Dábmukjávrre
Browntrouth in the forests. A spring lake in the Kattå 
system.
Fishing card: Svea fishing card.

2 Narkausjärvi                                                        
At the Narkaustunturi hills. Grayling, trout and perch. 
Suitable for ice water fishing. 
Fishing card: Nilivaara sports fishing club.

3 Kääntöjärvi
A very beautifully located lake. Here you can fish for 
trout, perch, pike during both the summer and winter. 
In the village there are overnight accommodation 
options and boat rentals.
Fishing card: Kääntöjärvi community association.

4 The Vettasjärvi area
About 70 lakes containing mostly perch and pike. 
Fishing card: Vettasjärvi community association.

5 Marsijärvi-Mársejávri
Char and trout fishing. Summer and winter fishing. 
Around the lake there are wind breaks and a rest 
shelter. 
Fishing card: Soutujärvi fish conservation area.

6 Råneträsk-Ráddnejávrre 
A fairly large lake with bass, pike and grayling. 
Fishing card: Råneträsk chalet owner association. 
Hunting and fishing association.

7 Vassaraträsket-Váhtjerjávrre
A perch and pike rich lake with some brown trout 
next to the Gällivare community. Summer and winter 
fishing. 
Fishing card: Gällivare fish conservation area.

8 Nietsaksjön-Njehtsakjávrre 
A nice lake at the foot of Dundret. Here you can find 
perch, pike, burbot, whitefish and grayling. Suitable 
for ice hole fishing but also in the summer but you 
should have access to a boat. 
Fishing card: Nietsak chalet owner association.

Stocked lakes 

9 Pålkemsjön lake  
Trout and perch fishing. Summer and winter fishing. 
Boat available.
Fishing card: Pålkems fish conservation association 
Accommodation: Anki Andersson 0925-300 21 .

10 Storsaivis-Suobbat
Restocked water with trout and grayling. The 
adjacent lakes also contain perch and pike. Boats 
available for hire. Summer and winter fishing.
Fishing card: Storsaivis-Suobbat fish conservation 
area

11 Kautojärvi
The lake has been stocked with trout and grayling. 
In the lake there are also perch, pike and roach. 
Fishing card: Storbergets fish conservation area 

 
12 Repolantot 
Two stocked lakes with rainbow trout. Summer 
fishing. 
Fishing card: Torasjärvi fish conservation 
association

13 Sammakkosjön
Imagine being able to fish for big trout right in the 
middle of the village. In addition, char and rainbow 
trout. Around the village there are also smaller lakes 
with rainbow trout, grayling, char, perch and pike. 
Boat rentals and caravan parking sites.
Fishing card: Sammakko fish conservation area

14 Sangersjön
Lake with grayling and perch. Summer and winter 
fishing. 
Fishing card: Hakkas fish conservation area

15 Myllyjärvi 
Restocked water with rainbow trout. Summer and 
winter fishing.
Fishing card: Nattavaara community association 

16 Saitti lakes
Restocked water with rainbow trout and trout.
Summer and winter fishing.
Fishing card: Nattavaara snow scooter and leisure 
association

17 Tidnokenttäområdet
An orderly area. Little-known area with about 30 
lakes where some individual lakes contain trout, 
grayling and others contain pike and perch. 
Summer and winter fishing. Around the lakes there 
are wind shelters with wood fuel for barbecues.
Fishing card: Tidnokenttä community association

18 Neitisuando-Neitisavvon
Some lakes have been stocked with char and trout 
and also rainbow trout. In others you find grayling, 
perch and pike. In the Kaitum river you can fish 
during the summer for salmon, trout and grayling. 
Fishing card: Neitisuando community association
 
19 Tjautjasområdet
Forty or so lakes with different stocked waters with 
trout, char and grayling but also naturally occurring 
trout, perch and pike. A scenic area in a low mountain 
environment. 
Fishing card: Tjautjas community association 

20 Puolva area 
A small lake area with stocked fish species such 
as trout and char, mixed with natural waters where 
perch, pike and roach thrive. In this region, the 
association is able to rent out cabins.
Fishing card: Malmberget/Koskullskulle J&F 

21 Ahvenjärvi
The lake contains in addition to perch and pike been 
stocked with trout and char. Summer and winter 
fishing.
Fishing card: Killinge community association.

22 Puoltikasjärvi
Lake with grayling and perch. Summer and winter 
fishing.
Fishing card: Soutujärvi fish conservation area

23 Storsjön-Sarvvisjávri
Known as the lake where the previous largest lake 
trout in the world was caught (17 kg). The large lake 
has a nice stock of trout, char and Canadian lake 
trout. The lake is located north of Koskullskulle. 
Summer and winter fishing.
Fishing card: Malmberget/Koskullskulle J&F

24 Hirvastjärnarna
The area comprises some 30 or so smaller little-
known lakes, where some waters are regularly 
restocked with trout and char. Popular summer 
fishing area 
Fishing card: Malmberget/Koskullskulle J&F

25 Nuolajärvi- Njuollajávrre
Lake next to the road on the outskirts of Gällivare.
Fish species found in the lake are introduced and 
consists of trout, brown trout and rainbow trout.
Prepared rest place next to the lake. Summer and 
winter fishing. 
Fishing card: Gällivare fish conservation area

26 Suola lakes-Suolajávrit
The upper lake has trout, char, perch, pike and 
burbot. The lower lake has whitefish, trout, perch, 
pike and burbot. 
Fishing card: Gällivare fish conservation area

Mountain fishing

27 Paukijärvi-Bávgejávri
Lake in low mountain environment. Naturally 
occurring species are trout, grayling and char. 
Introduced species Canadian lake trout. Primarily 
ice fishing. During summer fishing access to boat is 
required.
Fishing card: Gällivare card

28 Langas
Fishing permitted except in the Stora Sjöfallets 
National Park. Fishing for trout and brown trout.
In the summertime long line is effective, winter ice 
fishing. The area has several tourist facilities, among 
others the Sjöfallets tourist facility.
Fishing card: Gällivare card

29 Suorva water reservoir
Suorva water reservoir is located just north of the 
Stora Sjöfallet. The water is known for its ice fishing 
for char usually done in very deep water. 
Fishing card: Gällivare card

30 Seukokjaure
Seukokjaure west of Ritjem is a good option if you 
want to fish in an elevated mountain region. Here you 
can fish for char and trout. Suitable ice fishing lake.
Fishing card: Gällivare card

31 Teusajaure-Dievssajávri
Has good stocks of trout and char. Both summer 
fishing and winter ice fishing. If you want to stay 
overnight and perhaps enjoy a sauna, this can be 
done at the STF facility.  
Fishing card: Gällivare card

32 Sitasjaure-Siiddasjávri
A huge char lake that is best suited to winter ice 
fishing. 
Fishing card: Gällivare card

33 Läffa-Leaffá
Located just south of the Tjuonajokk fishing camp. 
Here you can fish for trout, grayling, pike, perch and 
burbot. Suitable for both summer and winter fishing. 
Fishing card: Gällivare card

34 Ratek lakes-Radekjávrit
Houses a good stock of mainly grayling but also 
trout. Most suited for ice fishing.
Fishing card: Gällivare card

35 Tuuvasjöarna-Duuvajávrit
One of the best ice fishing waters for large graylings. 
But you can also fish for perch and pike. Graylings in 
the lake often find it difficult to resist the right fly.
Fishing card: Gällivare card

36 Ijamjaure
Has a good stock of grayling. But the occasional trout 
also present. Suitable for both summer and winter 
fishing.
Fishing card: Gällivare card

37 Nujaure-Nujávri
Lake right in the middle of Sjaunja nature reserve. 
Good stocks of grayling, pike and perch. Summer 
and winter fishing. 
Fishing card: Gällivare card

38 Påtjinjaure-Báhtjemjávrre
A small lake with trout and brown trout. Ice fishing is 
preferable. 
Fishing card: Gällivare card

39 Liddo- and Jerttalakes
These high-altitude lakes around 20 kms west of 
Nikkaluokta have good stocks of large trout. Here it is 
mainly summer fishing that works best. 
Fishing card: Gällivare card

40 Tjåkkålisjaure-´Cohkolisjávri
Lake just south east of the Tjuonajokk fishing camp. 
In the lake you can fish for grayling. Best for ice 
fishing. 
Fishing card: Gällivare card

41 Kakerjaure-Gágirjávri
A hydro-regulated lake with trout, brown trout, 
grayling, whitefish and Canadian lake trout. Summer 
and winter fishing. 
Fishing card: Gällivare card

42 Tutturjaure-Duottarjávri
A char lake north of Sitasjaure most suitable for ice 
fishing. 
Fishing card: Gällivare card

Fishing in running water

43 Bönriver
The river starts at the Bönträsket lake. Trout and 
grayling.
Fishing card: SCA Skog Gällivare Common Forestry

44 Råneriver - Rávnaädno
Sweden’s largest forest river runs from the Råneträsk 
lake down to the municipal boundary at Mårdsel. 
Here you can fish in the summer for grayling, salmon, 
pike and perch.
Fishing card: Råne river card 
                   
45 Linariver - Linajoki
The Lina River begins its journey north of 
Malmberget and flows together with Ängesån at 
Linafallet about 100 kms further down. Here you can 
fish in the summer for trout, grayling, salmon and 
pike.  
Fishing card: From top and downstream:
 Gällivare card
 Malmberget/Koskullskulle J&F
                   Dokkas J&F    
                   Sammako-Lillbergets fish   
                          conservation area
                   Yrttivaara community association
                   Gällivare Common Forestry

46 Ängesån
Around midsummer the salmon start to appear in this 
river. With a little patience these salmon might be 
yours. Also trout and grayling. Summer fishing.
Fishing card: Ullatti fish conservation area, Gällivare 
Common Forestry
                   
47 Skrövån - Röytiönjoki
Fishing for trout and grayling. 
Fishing card: Calculated from the southernmost 
border of Palohuornas village community association 
to Purnu:
 Palohuornas village community  
                          association
                  Hakkas fish conservation area
                   Mäntyvaara community association
                   Gällivare Common Forestry          

48 Kalixriver – Gálaseatnu - Kaalasväylä
Sweden’s largest untouched river. Fishing for 
grayling, trout and salmon. In the larger lake-type 
areas you can also fish for pike and perch. Kalix 
river is divided into large sections shared between 
municipalities of Gällivare and Kiruna.
Fishing card: Within each area, depending on the 
area you intended to fish. From the top:
 Gällivare card, South side of the  
                          river from Kaalasjärvis outlet 
                          down through the cultivation zone 

                 just upstream of Lappeasuando, with the 
                 exception of Kiviniemi.
                 Soutujärvi Fish conservation area,                   
                 the south side from cultivation zone down                
                 to Mollosensaari about 20 kms.  
                 Gällivare Common Forestry, the south 
                 side from just downstream Parakkakurkkio 
                 and about 2 km downstream.
                 Vettasjärvi Community Association, 
                 south side of Common boundary end and 
                 about 1 km downstream.
                 Kääntöjärvi Community Association, 
                 south side of Vettasjärvis border and about  
                 5 km downstream.
                 Gällivare Common Forestry, 
                 south side of Kääntöjärvi border and about  
                 350 m downstream. 
                 Masugnsbyns Fish conservation area, 
                 from Gällivare Common Forest border and 
                 down to the edge of the municipality of 
                 Pajala.      

48a  Lappeasuando Here you can get your fishing 
permit and also stay overnight. Ruonaskoski and 
Pilikurkkio are known as good fishing spots in this 
area. 
Fishing card: See 48 Kalix river

48b  Parakkakurkio-Vinkakoski       
Known for good trout and grayling fishing. Salmon 
available in the area from midsummer and onwards. 
Fishing card: See 48 Kalix river

49 Kaitumriver - Gáidumeatnu
The very famous river shown in many fishing 
programs. Here you can fish for salmon,
trout and grayling. A river which is quite sensitive to 
rapid changes to the water level.
But when conditions are favorable, you can 
experience very good fishing here.
Fishing card: From Tjuonajokk at the top and 
downstream.
             Gällivare card, 
             From Tjuonajokk and downstream to Killinge.
            Joint property association village boundary.
             Killinge Community Association, 
             from the western border downstream to the  
             eastern border at the end of Storforsen 
             (upstream Björkudden). 
             Gällivare card, from Killingegränsen 
             eastern part and down to Netisuando joint 
             property association’s western border.
             Netisuando Community Association, 
             from the western border downstream to 
             the State water border above the cultivation 
             zone (Gällivare card).
             Gällivare card, 
             from Netisuandos eastern border and 
             downstream to the cultivation zone 
             (confluence with the Kalix river).   
  
49a Tjuonajokk  Located at the start of the Kaitum 
river. Here is one of Sweden’s best grayling waters. 
You can get a fishing permit, stay overnight and 
get help from a fishing guide at the Tjuonajokk 
Wilderness Camp 

 49b Killingifallet The stocks of grayling and trout 
are good. Here you have the opportunity to see the 
salmon jumping against the waterfall trying to get 
further up the Kaitum river in order to play.
                             
50 Sjaunjariver - Sjávnjaädno
The Sjaunja nature reserve is widely renowned for its 
bogs, swamps and rich birdlife.
In the river you can fish for grayling, trout, pike and 
perch. Summer fishing. 
Fishing card: Gällivare card. 

51 Jaurekaska-Jávrigáska
The last undeveloped rapids in the Lule river. A 
torrent that separates Langas and Stora Lulevattnet. 
Here you can fish for trout and grayling. Summer 
fishing. 
Fishing card: Gällivare card

52 Teusaätno-Dievssaetno
Starts at Teusajaure and flows into the western part 
of Kakerjaure. Here you have the chance to catch 
char, grayling and trout. Summer fishing in the river 
and winter ice fishing at the inlet and outlet sections. 
Fishing card: Gällivare card

Welcome to sport fishing in the municipality of Gällivare  
 
The municipality of Gällivare has an area the size of Skåne, Halland and Bohuslän combined. And the potential for keen anglers to experience 
almost everything from trout fishing in an elevated alpine environment via the salmon, grayling and trout fishing in natural rivers to perch fishing in 
some quietly located forest lake is equally great. The fishing is an excellent complement to the many other outdoor activities. 
 
This guide has been produced for those anglers who are not so familiar with the area. Here you will find some tips that can provide that little bit 
extra, or which for other reasons may be worth a visit. The address register can help you with further contact with the local fishing associations. 
The map should be used as an aid. You can also do as I sometimes do, ask other anglers are advised! The tourist office in Gällivare can assist 
you with more information about fishing in the municipality, but you can also contact the local fishing permit vendors. Good luck! 
 
See you at the fishing water!

Tommy Nilsson, fish consultant

NN

Fiskekort, bestämmelser mm.

I Gällivare kommun finns det ca 30 stycken fiskekortsområden.
Dessa områden är olika stora och har olika antal fiskevatten.
Därför kan fiskekortspriser och bestämmelser variera. Hör efter
på det ställe där du köper ditt fiskekort, vad det är för regler som
gäller för det område som just du ska besöka.

Stora Sjöfallet

Sjöfiske

1 Tammukkajärvi-Dábmukjávrre
Öringsjö i skogslandet. En källsjö till Kattåsystemet.
Fiskekort: Sveafiskekortet.

2 Narkausjärvi                                                        
Vid lågfjället Narkaustunturi. Harr, öring och abborrvatten. 
Lämpligt pimpelvatten.
Fiskekort: Nilivaara sportfiskeklubb.

3 Kääntöjärvi
Mycket vackert belägen sjö. Här kan du fiska öring, 
abborre, gädda sommar som vinter. I byn finns bl. a 
möjligheter till övernattning och båtuthyrning.
Fiskekort: Kääntöjärvi samfällighetsförening.

4 Vettasjärviområdet
Ca 70 sjöar med mestadels abborre och gädda.
Fiskekort: Vettasjärvi samfällighetsförening.

5 Marsijärvi-Mársejávri
Röding och öringfiske. Sommar- och vinterfiske. 
Runt sjön finns vinskydd och en raststuga. 
Fiskekort: Soutujärvi Fiskevårdsområde.

6 Råneträsk-Ráddnejávrre 
En ganska stor sjö med abborre, gädda och harr.  
Fiskekort: Råneträsk sportstugäg. jakt o fiskekv. för

7 Vassaraträsket-Váhtjerjávrre
En abborre och gäddsjö med inslag av öring invid 
Gällivare samhälle. Sommar- och vinterfiske. 
Fiskekort: Gällivare fiskevårdsområde.

8 Nietsaksjön-Njehtsakjávrre 
En fin sjö vid foten av Dundret. Här hittar du abborre, 
gädda, lake, sik och harr. Lämplig pimpelsjö, men också 
på sommaren, men då bör du ha tillgång till båt.
Fiskekort: Nietsak sportstugägareförening.

Inplanterade sjöar

9 Pålkemsjön  
Öring och abborrfiske. Sommar- och vinterfiske. Båt finns 
att låna.
Fiskekort: Pålkems fiskevårdsförening   
Övernattning: Anki Andersson 0925-300 21 .

10 Storsaivis-Suobbat
Inplanteringsvatten med öring och harr. I intilliggande 
sjöar finns också abborre och gädda. Båtar finns att hyra.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Storsaivis-Suobbat fiskevårdsområde

11 Kautojärvi
I sjön har planterats harr och öring. I sjön finns dessutom 
abborre, gädda och mört.
Fiskekort: Storbergets fiskevårdsområde 

12 Repolantot 
Två inplanteringssjöar med regnbåge. Sommarfiske. 
Fiskekort: Torasjärvi fiskevårdsförening

13 Sammakkosjön
Tänk dig att mitt i byn kunna fiska stor öring,
Dessutom röding och regnbåge. I kring byn finns också 
mindre sjöar med regnbåge, harr, öring, röding, abborre
och gädda. Båtuthyrning och husvagnsparkering finns.
Fiskekort: Sammakko fiskevårdsområde

14 Sangersjön
Sjö med harr och abborre. Sommar- och vinterfiske. 
Fiskekort: Hakkas fiskevårdsområde

15 Myllyjärvi 
Inplanteringsvatten med regnbåge. Sommar- och 
Vinterfiske.
Fiskekort: Nattavaara Samfällighetsförening 

16 Saittisjöarna.
Inplanteringssjö med regnbåge och öring.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Nattavaara skoter- o fritidsförening

17 Tidnokenttäområdet
Ett välordnat område. Dödisområde med ett 30-tal 
sjöar där enstaka sjöar innehåller röding, harr och andra 
abborre och gädda. Sommar- och vinterfiske. Runt sjöarna 
finns vindskydd med ved för grillelden.
Fiskekort: Tidnokenttä samfällighetsförening

18 Neitisuando-Neitisavvon
I några sjöar har inplanterats röding och öring, samt 
regnbåge. I andra finns harr, abborre och gädda. 
I Kaitumälven kan du sommarfiska lax, öring och harr. 
Fiskekort: Neitisuando Samfällighetsförening
 
19 Tjautjasområdet
Ett fyrtiotal sjöar med olika inplanteringsvatten med öring, 
röding och harr men också naturligt förekommande öring, 
abborre och gädda. Ett naturskönt område i lågfjällsmiljö.
Fiskekort: Tjautjas Samfällighetsförening 

20 Puolvaområdet 
Ett småsjöområde med inplanterade fiskarter som öring 
och röding, blandat med naturvatten där abborre, gädda 
och mört trivs. I området har föreningen möjlighet att hyra 
ut stuga. 
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J&F 

21 Ahvenjärvi
I sjön finns förutom abborre och gädda inplanterad harr 
och röding. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Killinge samfällighetsförening.

22 Puoltikasjärvi
Sjö med harr och abborre. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Soutujärvi Fiskevårdsområde

23 Storsjön-Sarvvisjávri
Är känd som sjön där världens före detta största insjööring
fångades (17 kg). Storsjön har fina bestånd av Öring, 
röding och Kanadaröding. Sjön är belägen norr om 
Koskullskulle. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J§F

24 Hirvastjärnarna
Området omfattar ett 30-tal mindre dödissjöar, där en del 
vatten regelbundet planteras med öring och röding.
Populärt sommarfiskeområde.
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J&F

25 Nuolajärvi- Njuollajávrre
Sjö intill väg vid utkanten av Gällivare tätort. Fiskarterna 
som finns i sjön är inplanterade och utgörs av röding, öring 
och regnbåge. Iordningsställd rastplats finns intill sjön.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivare Fiskevårdsområde

26 Suolasjöarna-Suolajávrit
Övre sjön har öring, röding, abborre, gädda och lake.
Nedre sjön har sik, öring, abborre, gädda och lake.
Fiskekort: Gällivare Fiskevårdsområde

Fjällfiske

27 Paukijärvi-Bávgejávri
Sjö i lågfjällsmiljö. Naturligt förekommande arter är öring, 
harr och röding. Inplanterade arter kanadaröding. Framför 
allt pimpelfiske. Vid sommarfiske krävs tillgång till båt.
Fiskekort: Gällivarekortet

28 Langas
Tillåtet fiske förutom i Stora Sjöfallets nationalpark. Fiske 
efter röding och öring. Sommartid är långedrag effektivt, 
vintertid pimpelfiske. Området har flera turistanläggningar 
bl. a Sjöfallets turistanläggning.
Fiskekort: Gällivarekortet

29 Suorvamagasinet
Suorvamagasinet är beläget strax norr om Stora Sjöfallet. 
Vattnet är känt för pimpelfiske efter röding och då oftast 
på stora djup. 
Fiskekort: Gällivarekortet

30 Seukokjaure
Seukokjaure väster om Ritjem är ett bra alternativ om 
man vill fiska i högfjällsområdet. Här fiskar du röding och 
öring. Lämplig pimpelfiskesjö.
Fiskekort: Gällivarekortet

31 Teusajaure-Dievssajávri
Har ett bra öring och rödingbestånd. Både sommarfiske 
och pimpelfiske. Vill du övernatta och kanske bada bastu 
så finns möjligheter till det i STF-anläggningen.  
Fiskekort: Gällivarekortet

32 Sitasjaure-Siiddasjávri
En mycket stor rödingsjö som bäst fungerar för 
pimpelfiske.  
Fiskekort: Gällivarekortet

33 Läffa-Leaffá
Ligger strax söder om Tjuonajokks fiskecamp. Här kan
du fiska öring, harr, gädda, abborre och lake. Lämplig 
både för sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

34 Rateksjöarna-Radekjávrit
Hyser ett bra bestånd av främst harr men också öring.
Mest lämpad för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

35 Tuuvasjöarna-Duuvajávrit
Ett av de bästa pimpelvatten när det gäller grov harr.
Men du kan också fiska abborre och gädda. Harrarna i sjön 
brukar ha svårt att motstå en upphängarfluga.
Fiskekort: Gällivarekortet

36 Ijamjaure
Har ett bra bestånd av harr. Men en och annan öring 
förekommer också. Lämplig för sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

37 Nujaure-Nujávri
Sjö mitt i Sjaunja naturreservat. Bra bestånd av harr, gädda
och abborre. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

38 Påtjinjaure-Báhtjemjávrre
En liten sjö med röding och öring. Pimpelfiske är att 
föredra.
Fiskekort: Gällivarekortet

39 Liddo- o Jerttasjöarna-Liddu- och 
Jerttájavrit
Dessa högt belägna sjöar ca 2 mil väster om Nikkaluokta 
har ett bra bestånd av grov öring. Här är det framför allt 
fiske på sommaren som fungerar bäst.
Fiskekort: Gällivarekortet

40 Tjåkkålisjaure-´Cohkolisjávri
Sjö strax sydost om Tjuonajokks fiskecamp. I sjön kan du 
fiska harr. Bäst för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

41 Kakerjaure-Gágirjávri
Ett vattenkraftsreglerad sjö med röding, öring, harr, sik
och kanadaröding. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

42 Tutturjaure-Duottarjávri
Rödingsjö norr om Sitasjaure som mest lämpar sig 
för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

Fiske i strömmande vatten

43 Bönälven
Älven har sin början från sjön. Sommarfiske på öring och 
harr.
Fiskekort: SCA Skog
                  Gällivare Allmänningskog

44 Råneälven - Rávnaädno
Från källsjön Råneträsk och ner till kommungränsen vid 
Mårdsel rinner Sveriges största skogsälv. Här kan du 
sommarfiska harr, lax, gädda och abborre.
Fiskekort: Råneälvskortet 
                   
45 Lina älven - Linajoki
Lina älv börjar sin färd norr Malmberget och rinner ihop 
med Ängesån vid Linafallet ca 10 mil längre ned. Här kan 
du sommarfiska öring, harr, lax och gädda. 
Fiskekort: Räknat uppifrån och nedströms:
                  Gällivarekortet
                  Malmberget/Koskullskulle J&F
                  Dokkas J&F
                  Sammako-Lillbergets Fiskevårdsområde
                  Yrttivaara Samfällighetsförening
                  Gällivare Allmänningskog

46 Ängesån
Kring midsommar börjar laxen att visa sig i denna älv.
Med lite tålamod kanske laxen är din. Men även öring och 
harr. Sommarfiske.
Fiskekort: Ullatti Fiskevårdsområde
                   Gällivare Allmänningskog
                   
47 Skrövån - Röytiönjoki
Sommarfiske efter öring och harr. 
Fiskekort: Räknat från södra gränsen Palohuornas 
byasamfällighet mot Purnu:
                  Palohuornas Byasamfällighetsförening
                  Hakkas Fiskevårdsområde.
                  Mäntyvaara Samfällighetsförening
                  Gällivare Allmänningskog

48 Kalixälven – Gálaseatnu - Kaalasväylä
Sveriges största outbyggda älv. Fiske efter harr, öring och 
lax. I de större sjöliknande selen kan du även fiska gädda
och abborre. Kalixälven delas i stora delar mellan 
Gällivare- ochKiruna kommuner.
Fiskekort: Inom respektive område, beroende på i vilket  
                  område du tänkt dig att fiska. Uppifrån räknat:
                  Gällivarekortet, Södra sidan av älven från     
                  Kaalasjärvi utlopp ned till och med  
                  odlingsgränsen strax uppströms Lappeasuando,                
                  med undantag för Kiviniemi.
 Soutujärvi Fiskevårdsområde, södra 

 sidan från odlingsgränsen ned till 
 Mollosensaari ca 2 mil.  
 Gällivare Allmänningskog, södra sidan 
 från strax nedströms Parakkakurkkio och 
 ca 2 km nedströms.
 Vettasjärvi Samfällighetsförening, södra 
 sidan från Allmänningsgränsens slut och 
 ca 1 km nedströms.
 Kääntöjärvi Samfällighetsförening, 
 södra sidan från Vettasjärvis  gränsslut 
 och ca 5 km nedströms.
 Gällivare Allmänningskog, södra sidan 
 från Kääntöjärvigränsen och ca 350 m 
 nedströms. 
 Masugnsbyns Fiskevårdsområde, från 
 Gällivare Allmänningskogs gräns och 
 ned till Pajala kommungräns.      

48a  Lappeasuando 
Här kan du lösa ditt fiskekort och också övernatta. 
Ruonaskoski och Pilikurkkio är kända som bra fiskeplatser 
i området. 
Fiskekort: Se 48 Kalixälven

48b  Parakkakurkio-Vinkakoski       
Känt för bra harr och öringfiske. Laxen finns i området 
från misommar och framåt.   
Fiskekort: Se 48 Kalixälven

49 Kaitumälven - Gáidumeatnu
Den mycket kända älven från många fiskeprogram. Här 
kan du fiska efter lax, Öring och harr. En älv som är 
ganska känslig för snabba vattenståndsförändringar.
Men när förhållandena är gynnsamma kan du uppleva ett 
mycket bra fiske.
Fiskekort: Uppifrån Tjuonajokk och nedströms räknat.
 Gällivarekortet, från Tjuonajokk och 
 nedströms till Killinge
 Samfällighetsförenings byagräns.
 Killinge Samfällighetsförening, från 
 västra gränsen nedströms till i östra 
 gränsen i slutet på Storforsen (uppströms 
 Björkudden). 
 Gällivarekortet, från Killingegränsens 
 östra del och ned till
 Netisuando Samfällighetsförenings 
 västra gräns.
 Netisuando Samfällighetsförening, från 
 västra gränsen nedströms
 till gräns mot Statens vatten ovan 
 odlingsgränsen (Gällivarekortet).
 Gällivarekortet, från Netisuandos östra 
 gräns och nedströms till
	 odlingsgränsen	(Sammanflödet	med	
 Kalixälven).   
  
49a Tjuonajokk  
Ligger vid Kaitumälvens början. Här finns ett av Sveriges 
bästa harrvatten. Du kan lösa fiskekort, övernatta och få 
hjälp av en fiskeguide i Tjuonajokks Vildmarkscamp. 

49b Killingifallet 
Beståndet av harr och öring är god. Här du har                            
möjlighet att kunna få se laxen hoppa mot fallet för att ta 
sig länge upp i Kaitumälven för lek.
                             
50 Sjaunjaälven - Sjávnjaädno
Sjaunja naturreservat är vida känt för sitt myrlandskap och 
rika fågelliv.
I älven kan du fiska efter harr, öring, gädda och
abborre. Sommarfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet.

51 Jaurekaska-Jávrigáska
Sista outbyggda forsen i Luleälven. En fors som skiljer 
Langas och stora Lulevattnet åt. Här fiskar du efter öring 
och harr. Sommarfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

52 Teusaätno-Dievssaetno
Har sin början från Teusajaure och rinner ut i västra delen 
av Kakerjaure. Här har du chans att få  röding, harr och 
öring. Fiske på sommaren i älven vinterpimpel vid in och 
utloppsdelarna.
Fiskekort: Gällivarekortet

Fiskekort, bestämmelser mm.
I Gällivare kommun finns det ca 30 stycken fiskekortsområden.
Dessa områden är olika stora och har olika antal fiskevatten. 
Därför kan fiskekortspriser och bestämmelser variera. Hör efter 
på det ställe där du köper ditt fiskekort, vad det är för regler som 
gäller för det område som just du ska besöka.

NN

Teckenförklaring

Allmänna vägar

Riks/länsvägar

Skogsbilvägar

Järnväg

Vandringsled

Riksgräns

Kommungräns

Gräns för natur- och domänreservat

Odlingsgräns

Sjöar

Kalfjäll

Glaciär

Skogsmark

Utanför kommun

Rekommenderat fiskevatten

Logimöjlighet

Bensinförsäljning

Matställe

Husvagnscamping

Stugby

Information

Livsmedelsförsäljning

Ansvarig utgivare: Tommy Nilsson,
Service- och teknikförvaltningen

Layout: Tommy Nilsson
Tryck: Älvsby-Tryck AB, Älvsbyn

32

H

s

!

E

_

|

W

© Lantmäteriet 2015. Medgivande MS2014/06052.

Gällivare kommun

Welcome to sport fishing in the municipality of Gällivare

The municipality of Gällivare has an area the size of Skåne, Halland and Bohuslän combined. And the potential for keen anglers to experience 
almost everything from trout fishing in an elevated alpine environment via the salmon, grayling and trout fishing in natural rivers to perch fishing 
in some quietly located forest lake is equally great. The fishing is an excellent complement to the many other outdoor activities.

This guide has been produced for those anglers who are not so familiar with the area. Here you will find some tips that can provide that little bit 
extra, or which for other reasons may be worth a visit. The address register can help you with further contact with the local fishing associations. 
The map should be used as an aid. You can also do as I sometimes do, ask other anglers are advised! The tourist office in Gällivare can assist 
you with more information about fishing in the municipality, but you can also contact the local fishing permit vendors. Good luck!

See you at the fishing water!

Tommy Nilsson, fish consultant
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Stora Sjöfallet

Sjöfiske

1 Tammukkajärvi-Dábmukjávrre
Öringsjö i skogslandet. En källsjö till Kattåsystemet.
Fiskekort: Sveafiskekortet.

2 Narkausjärvi                                                        
Vid lågfjället Narkaustunturi. Harr, öring och abborrvatten. 
Lämpligt pimpelvatten.
Fiskekort: Nilivaara sportfiskeklubb.

3 Kääntöjärvi
Mycket vackert belägen sjö. Här kan du fiska öring, 
abborre, gädda sommar som vinter. I byn finns bl. a 
möjligheter till övernattning och båtuthyrning.
Fiskekort: Kääntöjärvi samfällighetsförening.

4 Vettasjärviområdet
Ca 70 sjöar med mestadels abborre och gädda.
Fiskekort: Vettasjärvi samfällighetsförening.

5 Marsijärvi-Mársejávri
Röding och öringfiske. Sommar- och vinterfiske. 
Runt sjön finns vinskydd och en raststuga. 
Fiskekort: Soutujärvi Fiskevårdsområde.

6 Råneträsk-Ráddnejávrre 
En ganska stor sjö med abborre, gädda och harr.  
Fiskekort: Råneträsk sportstugäg. jakt o fiskekv. för

7 Vassaraträsket-Váhtjerjávrre
En abborre och gäddsjö med inslag av öring invid 
Gällivare samhälle. Sommar- och vinterfiske. 
Fiskekort: Gällivare fiskevårdsområde.

8 Nietsaksjön-Njehtsakjávrre 
En fin sjö vid foten av Dundret. Här hittar du abborre, 
gädda, lake, sik och harr. Lämplig pimpelsjö, men också 
på sommaren, men då bör du ha tillgång till båt.
Fiskekort: Nietsak sportstugägareförening.

Inplanterade sjöar

9 Pålkemsjön  
Öring och abborrfiske. Sommar- och vinterfiske. Båt finns 
att låna.
Fiskekort: Pålkems fiskevårdsförening   
Övernattning: Anki Andersson 0925-300 21 .

10 Storsaivis-Suobbat
Inplanteringsvatten med öring och harr. I intilliggande 
sjöar finns också abborre och gädda. Båtar finns att hyra.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Storsaivis-Suobbat fiskevårdsområde

11 Kautojärvi
I sjön har planterats harr och öring. I sjön finns dessutom 
abborre, gädda och mört.
Fiskekort: Storbergets fiskevårdsområde 

12 Repolantot 
Två inplanteringssjöar med regnbåge. Sommarfiske. 
Fiskekort: Torasjärvi fiskevårdsförening

13 Sammakkosjön
Tänk dig att mitt i byn kunna fiska stor öring,
Dessutom röding och regnbåge. I kring byn finns också 
mindre sjöar med regnbåge, harr, öring, röding, abborre
och gädda. Båtuthyrning och husvagnsparkering finns.
Fiskekort: Sammakko fiskevårdsområde

14 Sangersjön
Sjö med harr och abborre. Sommar- och vinterfiske. 
Fiskekort: Hakkas fiskevårdsområde

15 Myllyjärvi 
Inplanteringsvatten med regnbåge. Sommar- och 
Vinterfiske.
Fiskekort: Nattavaara Samfällighetsförening 

16 Saittisjöarna.
Inplanteringssjö med regnbåge och öring.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Nattavaara skoter- o fritidsförening

17 Tidnokenttäområdet
Ett välordnat område. Dödisområde med ett 30-tal 
sjöar där enstaka sjöar innehåller röding, harr och andra 
abborre och gädda. Sommar- och vinterfiske. Runt sjöarna 
finns vindskydd med ved för grillelden.
Fiskekort: Tidnokenttä samfällighetsförening

18 Neitisuando-Neitisavvon
I några sjöar har inplanterats röding och öring, samt 
regnbåge. I andra finns harr, abborre och gädda. 
I Kaitumälven kan du sommarfiska lax, öring och harr. 
Fiskekort: Neitisuando Samfällighetsförening
 
19 Tjautjasområdet
Ett fyrtiotal sjöar med olika inplanteringsvatten med öring, 
röding och harr men också naturligt förekommande öring, 
abborre och gädda. Ett naturskönt område i lågfjällsmiljö.
Fiskekort: Tjautjas Samfällighetsförening 

20 Puolvaområdet 
Ett småsjöområde med inplanterade fiskarter som öring 
och röding, blandat med naturvatten där abborre, gädda 
och mört trivs. I området har föreningen möjlighet att hyra 
ut stuga. 
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J&F 

21 Ahvenjärvi
I sjön finns förutom abborre och gädda inplanterad harr 
och röding. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Killinge samfällighetsförening.

22 Puoltikasjärvi
Sjö med harr och abborre. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Soutujärvi Fiskevårdsområde

23 Storsjön-Sarvvisjávri
Är känd som sjön där världens före detta största insjööring
fångades (17 kg). Storsjön har fina bestånd av Öring, 
röding och Kanadaröding. Sjön är belägen norr om 
Koskullskulle. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J§F

24 Hirvastjärnarna
Området omfattar ett 30-tal mindre dödissjöar, där en del 
vatten regelbundet planteras med öring och röding.
Populärt sommarfiskeområde.
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J&F

25 Nuolajärvi- Njuollajávrre
Sjö intill väg vid utkanten av Gällivare tätort. Fiskarterna 
som finns i sjön är inplanterade och utgörs av röding, öring 
och regnbåge. Iordningsställd rastplats finns intill sjön.
Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivare Fiskevårdsområde

26 Suolasjöarna-Suolajávrit
Övre sjön har öring, röding, abborre, gädda och lake.
Nedre sjön har sik, öring, abborre, gädda och lake.
Fiskekort: Gällivare Fiskevårdsområde

Fjällfiske

27 Paukijärvi-Bávgejávri
Sjö i lågfjällsmiljö. Naturligt förekommande arter är öring, 
harr och röding. Inplanterade arter kanadaröding. Framför 
allt pimpelfiske. Vid sommarfiske krävs tillgång till båt.
Fiskekort: Gällivarekortet

28 Langas
Tillåtet fiske förutom i Stora Sjöfallets nationalpark. Fiske 
efter röding och öring. Sommartid är långedrag effektivt, 
vintertid pimpelfiske. Området har flera turistanläggningar 
bl. a Sjöfallets turistanläggning.
Fiskekort: Gällivarekortet

29 Suorvamagasinet
Suorvamagasinet är beläget strax norr om Stora Sjöfallet. 
Vattnet är känt för pimpelfiske efter röding och då oftast 
på stora djup. 
Fiskekort: Gällivarekortet

30 Seukokjaure
Seukokjaure väster om Ritjem är ett bra alternativ om 
man vill fiska i högfjällsområdet. Här fiskar du röding och 
öring. Lämplig pimpelfiskesjö.
Fiskekort: Gällivarekortet

31 Teusajaure-Dievssajávri
Har ett bra öring och rödingbestånd. Både sommarfiske 
och pimpelfiske. Vill du övernatta och kanske bada bastu 
så finns möjligheter till det i STF-anläggningen.  
Fiskekort: Gällivarekortet

32 Sitasjaure-Siiddasjávri
En mycket stor rödingsjö som bäst fungerar för 
pimpelfiske.  
Fiskekort: Gällivarekortet

33 Läffa-Leaffá
Ligger strax söder om Tjuonajokks fiskecamp. Här kan
du fiska öring, harr, gädda, abborre och lake. Lämplig 
både för sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

34 Rateksjöarna-Radekjávrit
Hyser ett bra bestånd av främst harr men också öring.
Mest lämpad för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

35 Tuuvasjöarna-Duuvajávrit
Ett av de bästa pimpelvatten när det gäller grov harr.
Men du kan också fiska abborre och gädda. Harrarna i sjön 
brukar ha svårt att motstå en upphängarfluga.
Fiskekort: Gällivarekortet

36 Ijamjaure
Har ett bra bestånd av harr. Men en och annan öring 
förekommer också. Lämplig för sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

37 Nujaure-Nujávri
Sjö mitt i Sjaunja naturreservat. Bra bestånd av harr, gädda
och abborre. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

38 Påtjinjaure-Báhtjemjávrre
En liten sjö med röding och öring. Pimpelfiske är att 
föredra.
Fiskekort: Gällivarekortet

39 Liddo- o Jerttasjöarna-Liddu- och 
Jerttájavrit
Dessa högt belägna sjöar ca 2 mil väster om Nikkaluokta 
har ett bra bestånd av grov öring. Här är det framför allt 
fiske på sommaren som fungerar bäst.
Fiskekort: Gällivarekortet

40 Tjåkkålisjaure-´Cohkolisjávri
Sjö strax sydost om Tjuonajokks fiskecamp. I sjön kan du 
fiska harr. Bäst för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

41 Kakerjaure-Gágirjávri
Ett vattenkraftsreglerad sjö med röding, öring, harr, sik
och kanadaröding. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

42 Tutturjaure-Duottarjávri
Rödingsjö norr om Sitasjaure som mest lämpar sig 
för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

Fiske i strömmande vatten

43 Bönälven
Älven har sin början från sjön. Sommarfiske på öring och 
harr.
Fiskekort: SCA Skog
                  Gällivare Allmänningskog

44 Råneälven - Rávnaädno
Från källsjön Råneträsk och ner till kommungränsen vid 
Mårdsel rinner Sveriges största skogsälv. Här kan du 
sommarfiska harr, lax, gädda och abborre.
Fiskekort: Råneälvskortet 
                   
45 Lina älven - Linajoki
Lina älv börjar sin färd norr Malmberget och rinner ihop 
med Ängesån vid Linafallet ca 10 mil längre ned. Här kan 
du sommarfiska öring, harr, lax och gädda. 
Fiskekort: Räknat uppifrån och nedströms:
                  Gällivarekortet
                  Malmberget/Koskullskulle J&F
                  Dokkas J&F
                  Sammako-Lillbergets Fiskevårdsområde
                  Yrttivaara Samfällighetsförening
                  Gällivare Allmänningskog

46 Ängesån
Kring midsommar börjar laxen att visa sig i denna älv.
Med lite tålamod kanske laxen är din. Men även öring och 
harr. Sommarfiske.
Fiskekort: Ullatti Fiskevårdsområde
                   Gällivare Allmänningskog
                   
47 Skrövån - Röytiönjoki
Sommarfiske efter öring och harr. 
Fiskekort: Räknat från södra gränsen Palohuornas 
byasamfällighet mot Purnu:
                  Palohuornas Byasamfällighetsförening
                  Hakkas Fiskevårdsområde.
                  Mäntyvaara Samfällighetsförening
                  Gällivare Allmänningskog

48 Kalixälven – Gálaseatnu - Kaalasväylä
Sveriges största outbyggda älv. Fiske efter harr, öring och 
lax. I de större sjöliknande selen kan du även fiska gädda
och abborre. Kalixälven delas i stora delar mellan 
Gällivare- ochKiruna kommuner.
Fiskekort: Inom respektive område, beroende på i vilket  
                  område du tänkt dig att fiska. Uppifrån räknat:
                  Gällivarekortet, Södra sidan av älven från     
                  Kaalasjärvi utlopp ned till och med  
                  odlingsgränsen strax uppströms Lappeasuando,                
                  med undantag för Kiviniemi.
 Soutujärvi Fiskevårdsområde, södra 

 sidan från odlingsgränsen ned till 
 Mollosensaari ca 2 mil.  
 Gällivare Allmänningskog, södra sidan 
 från strax nedströms Parakkakurkkio och 
 ca 2 km nedströms.
 Vettasjärvi Samfällighetsförening, södra 
 sidan från Allmänningsgränsens slut och 
 ca 1 km nedströms.
 Kääntöjärvi Samfällighetsförening, 
 södra sidan från Vettasjärvis  gränsslut 
 och ca 5 km nedströms.
 Gällivare Allmänningskog, södra sidan 
 från Kääntöjärvigränsen och ca 350 m 
 nedströms. 
 Masugnsbyns Fiskevårdsområde, från 
 Gällivare Allmänningskogs gräns och 
 ned till Pajala kommungräns.      

48a  Lappeasuando 
Här kan du lösa ditt fiskekort och också övernatta. 
Ruonaskoski och Pilikurkkio är kända som bra fiskeplatser 
i området. 
Fiskekort: Se 48 Kalixälven

48b  Parakkakurkio-Vinkakoski       
Känt för bra harr och öringfiske. Laxen finns i området 
från misommar och framåt.   
Fiskekort: Se 48 Kalixälven

49 Kaitumälven - Gáidumeatnu
Den mycket kända älven från många fiskeprogram. Här 
kan du fiska efter lax, Öring och harr. En älv som är 
ganska känslig för snabba vattenståndsförändringar.
Men när förhållandena är gynnsamma kan du uppleva ett 
mycket bra fiske.
Fiskekort: Uppifrån Tjuonajokk och nedströms räknat.
 Gällivarekortet, från Tjuonajokk och 
 nedströms till Killinge
 Samfällighetsförenings byagräns.
 Killinge Samfällighetsförening, från 
 västra gränsen nedströms till i östra 
 gränsen i slutet på Storforsen (uppströms 
 Björkudden). 
 Gällivarekortet, från Killingegränsens 
 östra del och ned till
 Netisuando Samfällighetsförenings 
 västra gräns.
 Netisuando Samfällighetsförening, från 
 västra gränsen nedströms
 till gräns mot Statens vatten ovan 
 odlingsgränsen (Gällivarekortet).
 Gällivarekortet, från Netisuandos östra 
 gräns och nedströms till
	 odlingsgränsen	(Sammanflödet	med	
 Kalixälven).   
  
49a Tjuonajokk  
Ligger vid Kaitumälvens början. Här finns ett av Sveriges 
bästa harrvatten. Du kan lösa fiskekort, övernatta och få 
hjälp av en fiskeguide i Tjuonajokks Vildmarkscamp. 

49b Killingifallet 
Beståndet av harr och öring är god. Här du har                            
möjlighet att kunna få se laxen hoppa mot fallet för att ta 
sig länge upp i Kaitumälven för lek.
                             
50 Sjaunjaälven - Sjávnjaädno
Sjaunja naturreservat är vida känt för sitt myrlandskap och 
rika fågelliv.
I älven kan du fiska efter harr, öring, gädda och
abborre. Sommarfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet.

51 Jaurekaska-Jávrigáska
Sista outbyggda forsen i Luleälven. En fors som skiljer 
Langas och stora Lulevattnet åt. Här fiskar du efter öring 
och harr. Sommarfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet

52 Teusaätno-Dievssaetno
Har sin början från Teusajaure och rinner ut i västra delen 
av Kakerjaure. Här har du chans att få  röding, harr och 
öring. Fiske på sommaren i älven vinterpimpel vid in och 
utloppsdelarna.
Fiskekort: Gällivarekortet

Fiskekort, bestämmelser mm.
I Gällivare kommun finns det ca 30 stycken fiskekortsområden.
Dessa områden är olika stora och har olika antal fiskevatten. 
Därför kan fiskekortspriser och bestämmelser variera. Hör efter 
på det ställe där du köper ditt fiskekort, vad det är för regler som 
gäller för det område som just du ska besöka.
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Teckenförklaring

Allmänna vägar

Riks/länsvägar

Skogsbilvägar

Järnväg

Vandringsled

Riksgräns

Kommungräns

Gräns för natur- och domänreservat

Odlingsgräns

Sjöar

Kalfjäll

Glaciär

Skogsmark

Utanför kommun

Rekommenderat fiskevatten

Logimöjlighet

Bensinförsäljning

Matställe

Husvagnscamping

Stugby

Information

Livsmedelsförsäljning
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