
Finnländare vallfärdar till Kalixälven

’’Vi kör 20 mil 
att få pimpla 
Mikko Rehula och Marko 

Salmela från Uleåborg har 
ställt väckarklockan på 

två och kört cirka 20 mil till Måns-
byn utanför Kalix. 

– Det är inte första resan vi gör. 
Vi har varit här många gånger, 
säger Mikko. 

– Jag kom hem från ett annat 
fi ske vid tiotiden på kvällen så för 
min del blev det bara två timmars 
nattsömn, infl ikar Marko. 

En av fyra outbyggda älvar
Kalixälven är en av de fyra sista 
stora outbyggda älvarna i Norrland. 
Nämner man älven för en sportfi s-
kare går tankarna främst till lax, 
öring och harr. I Jockfall har fl era 
jättelaxar bärgats de senaste åren 
och laxfi skare vallfärdar dit i hopp 
om att få gå en match med en riktig 
tungviktare. 

Sikfi sket i Kalixälven lockar vis-
serligen inhemska fi skare men mer-
parten kommer från Finland. Med 

sex mil till den fi nska gränsen och 
perfekt väg är det ett alternativ för 
alla fi nska pimpelfi skare som söker 
nya och spännande utmaningar.  

Med en liten skrylla och vass UR-
borr i näven går Mikko Rehula över 
isen med bestäm-
da steg. Hål bor-
ras och krokar 
doppas. 

När morgonens 
första fi sk hugger 
är all trötthet som 
bortblåst. Den långsmala silverfärga-
de siken har huggit på Mikkos svarta 
mormyska. 

– Jag gillar att använda just den 
svarta mormyskan. Sedan varierar 
jag med lite olika färger på maggot-
arna. Den här högg direkt. Så gör 
ofta siken, den tar direkt. Och det 
är bra kamp. Det här är lite som 
abborrfi ske. Man måste prova sig 
fram. Borra mycket. När man hit-
tar rätt kan man få fl era fi na fi skar 
i samma hål, förklarar han. 

– Här kan man få uppleva ett fantas-
tiskt fi ske och sik är en underskattad 
sportfi sk. Visst kan man hitta platser 
där man kan få sik även i Finland men 
det här är ett bra vatten. Här kan man 
få riktigt stor och fi n sik när man väl 

träffar rätt, säger 
Mikko Rehula. 

Hål efter hål 
borras men vid 
tiotiden hade 
de två fi nska 
pimpelentusias-

terna bara fått en enda sik. Men tidi-
gare fi skafängen ute på älven fi nns 
bevarade i ljust minne. 

– I fjol hade vi ett riktigt bra fi ske. 
Det har gått lite tyngre i år men jag 
antar att det är så det fungerar, det 
varierar en del, säger han. 

Även om fi nska är det domineran-
de språket på Kalixälvens is vid den 
här årstiden, så har en och annan 
ortsbo också sökt sig dit. Kalixbon 
Hannu Selin har pimplat sik i många 
år och han berättade om en fi sketur 

LÅNGVÄGARE. Mikko 

Rehula har kört halva nat-

ten från Uleåborg för att 

fi ska sik på Kalixälvens is.

Siken är Kalixälvens 
bortglömda 
sportfi sk. Vackra 
vårvinterdagar 
drar de fi nska 
pimpelfi skarna in 
och den som träffar 
rätt kan bli riktligt 
belönad.
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”När siken väl är på 
hugget kan man under 

en bra förmiddag få 
30–40 fi skar”
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Vilket vapen
funkar på dalripa?

Går det lika bra att jaga dalripa 
som fjällripa med kulvapen på 
vintern? Anonym

SVAR: Nej, min erfarenhet är att 
dalripan är betydligt skyggare än 
fjällripan på vintern. Ofta flyger 
dalripan innan du kommit nära 
den. Det är betydligt lättare att 
komma fjällripan inom skotthåll 
med ett finkalibrigt skjutvapen. 

VECKANS FRÅGA

JAKT
&FISKE

Abborrefabriker
i Småland

I vår kommer ”abborrefabriker” 
att anläggas på två ställen vid 
Smålandskusten. Organisatio-
nen Sportfiskarna ska genomfö-
ra projektet i de två vattendragen 
Snärjebäcken norr om Kalmar 
och Lillån i Mönsterås. Det går ut 
på att skapa lekplatser genom 
att sänka grenar och träd på 
djupt vatten i strömmarna.
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Allt fler jägare
i Finland

Tvärt emot den svenska utveck-
lingen så blir det allt fler jägare i 
Finland. Förra året var det 311 853 
personer som löste jaktkort i 
vårt östra grannland. Det är cirka 
1 000 jägare fler än under 2010, 
skriver tidningen Svensk Jakt.

Svensk lax till Norge
Vänerlax ska för första gången 

på 40 år åter ta sig upp för Klaräl-
ven ända till norska sidan där 
älven heter Trysilelva. Befruktade 
laxägg har planterats ut i Trysilelva 
och förhoppningen är att detta 
ska ge vuxna laxar som vandrar 
tillbaka till sin födelseplats. Detta 
EU-projekt löper på tre år.



 

när han och hans söner drog upp 138 
sikar under fyra timmar. 

– Det är sex–sju år sedan nu men 
sådant glömmer man inte, säger 
han och sonen ler när minnet förs 
på tal. 

Familjetradition
Pimpelfi sket efter sik har blivit en 
tradition och ett intresse som han 
delar med sina söner. 

– Det brukar vara bra här. När 
siken väl är på hugget kan man 
under en bra förmiddag få 30–40 
fi skar, säger Hannu Selin. 

Den här vackra vårdagen fi ck 
de nöja sig med gott kaffe och ett 
underbart väder. När klockan när-
made sig elva på förmiddagen gav 
han och sonen upp. Mikko Rehula 
och Marko Salmela höll ut ett tag 
till men en halvtimme senare tack-
ade också för sig. 

– Vi vet hur bra fi sket kan vara här 
när det är riktigt bra så vi kommer 
garanterat tillbaka, säger Mikko.  

för 
sik’’

BRA BETE. Mikko Rehula fi skade med 

en svart mormyska. Det var också på 

denna som morgonens första sik högg.

fina fiskar
i Kalixälven

VINTERSMAL.Den långsmala och lätt 

avmagrade siken stannade kvar i älven 

efter höstens lek.

 En och annan svensk fi skar också sik ute på älven. Hannu Selin 

och sonen Tommy Selin bor i Kalix. Sikfi sket i Månsbyn har blivit deras gemen-

samma vårvintertradition.
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Harr

Forsarna i Börjelsbyn, 
Marieberg, Bondersbyn och 
Kamlunge inbjuder verkligen till 
harrfiske.
Lax

I Jockfall norr om Överkalix 
har några riktiga pjäser landats 
genom åren. Ett flertal 20-kilos-
laxar vandrar årligen upp genom 
laxtrappan. 
Öring

På våren kan man i Räkt-
forsen mellan Morjärv och 
Överkalix hitta praktexemplar av 
öring. Spöfisket med skeddrag 
inleds ofta från iskanten. Annars 
är hösten den period när fisket 
efter öring är som bäst. 
Lake

Rynkar du på näsan? 
Kanske dags att i stället anmäla 
dig till VM i lakafiske nästa år. 
Tävlingen hålls tredje fredagen i 
februari i Kamlunge och ingår i 
den Lakafestival som fortsätter 
med lakasoppa i Bonderbygår-
den dagen efter. 
Gädda

 
finns chans att fånga riktiga kro-
kodiler. Gäddfisket pågår hela 
sommaren och rekordet ligger 
på 18 kilo.

 En vertikalpirk 

med en färgglad limkrok med ett 

målat öga fångar abborren.

En isborr, ett pimpelspö 
och lockryck är viktiga ingredien-
ser för att lyckas med vinterfiske 
efter abborre och röding. Använd 
gärna så kallade stumma linor så 
att minsta nafs känns. 
Byt också ofta hål, men 
sedan skiljer sig som 
regel tipsen åt högst 
väsentligt för de två 
arterna. 

Rödingen 
fångar du med ett 
stort lockblänke 
som du håller i 
ständig rörelse. 
Vid lockblänket 
fäster du en deci-
meterlång tafs och 
längst ut en krok 

som du betar med maggot.
När du pimplar abborre behö-

ver du oftast inte något levande 
bete. Abborren hugger gärna på 
en färgglad limkrok som du fäster 
längst ner på en vertikalpirk. Stora 
abborrar gillar balanspirkar. När 
abborren är riktigt kinkig kan du 
prova med en mormyska betad 

med maggot.
Ett gemensamt tips för 
både abborre och röding är 
att de ofta kommer i stim. Det 

finns stor chans att få 
flera fångster i rad. 

Skicka snabbt 
tillbaka blänket 
eller pirken efter 
att du fångat en 
fisk.

ISLYCKA.En fi n röding har lockats 

med det stora blänket att hugga på 

maggotkroken.

 Kinkig aborre lockas 

med mormyska betad med maggot.

Abborre och röding är kanske de vanligaste 
arterna som fångas på vinterisarna. 
Här får du några viktiga pimpeltips.
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Nappsäkra  
vinterknep

Lands pimpelskola

Så fångar 
du abborren

Skaffa en uppsättning 
vertikalpirkar och limkrokar i 
olika storlek och färg. 

Gör 5–  i rad, 
sedan några sekunders uppe-
håll innan du upprepar proce-
duren.

Så fångar 
du rödingen

Klassiskt fångstredskap 
vid pimpelfiske efter röding är 
ett stort lockblänke med en 
decimeterlång tafs ner till kro-
ken som betas med maggot. 

Håll blänket i ständig rörel-
se. Gör endast korta avbrott 
mellan lockrycken och darra då 
lätt på handen så att maggot-
kroken vibrerar förförande. 

Byt maggot med jämna 
mellanrum. Rödingen har ett bra 
luktsinne och kan känna lukten 
av färsk maggot på långt håll.


