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När du älskar
att köra

Sarek, Sulitelma och Tjuonajokk i all 
ära, för många är det mer närliggande 
domäner som hägrar. Porsifjällen har en 
stor dragningskraft på friluftsfolk både 
från närområdet och från kusten, även 
om nu fjällen lyser med sin frånvaro om 
sanningen ska fram. Skogslandet, med 
Porsiberget, Råningsberget, Kartiberget 
och Hällberget, har allt för ett aktivt och 
stärkande friluftsliv. Det är hit man åker 
för att fiska röding, fylla på bärförrådet, 
skjuta jultjädern, köra skoter eller helt 
enkelt bara koka kaffe och äta gott direkt 
ur stekpannan. Ett lättillgängligt paradis 
för livsnjutare, sommar som vinter.

Visst – skog, berg och sjöar finns på många 
håll, men det är först när markerna blir till-
gängliga för alla som det blir liv och rörelse. I 
”Porsifjällen” är det framförallt fisket i Porsi-
sjöarna som lockar, men det är tack vare ett 
framsynt byalag som alltfler nu hittar dit. 

Porsi Byalag är kittet i den milslånga byn vid 
Luleälvens norra strand. Sedan sextiotalet vår-
dar byalaget fjorton gemensamma sjöar, till en 
början tänkt endast för Porsibornas egen räk-
ning. Under nittiotalet tänkte man om – inte 
utan interna diskussioner ska sägas – och byns 
fiskevatten öppnades för allmänheten. Numera 
säljs fiskekort som förutom Porsisjöarna även 
gäller för Pulisbäcken samt åtta kilometer av 
Luleälven, från Porsibron till Kalludden. Och 
byalaget fortsätter på den inslagna vägen och 
satsar hundratals ideella arbetstimmar varje år 
för att göra området attraktivare.

Långträsk, Kalsokträsk och Rörtjärn är några 
av de fjorton sjöarna som ligger inom en fem-
kilometerssträcka. Det är enkelt att ta sig till 
fiskafänget. Vintertid finns ett nät av skoter-
leder och sommartid går bilvägen rätt genom 
området. Den mest avlägsna sjön, Döda sjön 
– som trots sitt namn är en av de allra bästa, 
nås efter bara en kvarts promenad i torr fin 
terräng. 

Ryktet om de lättfiskade sjöarna har spritt 
sig från mun till mun och så snart vägarna tor-
kat upp letar sig husbilister, husvagncampare 
och tältare dit medan andra hittar natthärbärge 
i närliggande Murjek eller Vuollerim.

Bästa fisket är före midsommar, innan som-
marvärmen får rödingar och öringar att slöa 
till. Kastspö och metspö dominerar men allt 
fler flugfiskare har upptäckt Sigurdssjön, som 
är speciellt iordningsställd för flugfiske. Här 

har byalaget spångat och byggt brygga till en 
myrholme som är garanterat fri från förarglig 
strandvegetation.

Mellan 15 oktober till 1 januari är det fiske-
förbud men däremellan finns inga begräns-
ningar på hur många fiskar som får tas upp 
per dag, även om förhoppningen förstås är att 
fiskeentusiasterna ska hushålla med firrarna.

– Vi litar på folks omdöme, menar Berndt 
Johansson, byalagets fiskevårdsansvarige.

Byalaget driver egen fiskodling i Luleälven 
där röding och laxöring växer till sig i väntan 
på utplantering. Såväl fiskodling som utplante-
ring sköts ideellt.

– Vi är självförsörjande på sättfisk, säger 
Berndt Johansson som berättar att Porsiborna 
själva är inbitna fiskare. Det är nästintill man 
ur huse som gäller vid den årliga pimpel-
tävlingen, som är kommunens största och 
som varje år arrangeras i en ny sjö, samt vid 
midsommarfisket där några stadiga troféfiskar 
planterats ut enkom – till stor lycka för de som 
lyckas lura fast dem på kroken. Att håva in en 
flera kilos regnbåge är en riktig endorfinkick.

– Inför tävlingarna har vi haft fiskeförbud 
året innan och dessutom matar vi fiskarna på 
friland i sjön under tiden, så det är inga små-
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fiskar som tas upp. Det uppskattas, berättar 
Berndt Johansson.

Det är rent och välhållet kring fiskesjöarna. 
Nyhuggen ved ligger travad vid vindskydden 

och vid två av sjöarna finns det 
stugor. Byhålan vid Kojsjön 
byggdes 1997 på en snickarkurs 
nere i byn och är öppen som 
värmestuga vintertid. Under 
sommar och höst hyrs den ut 
till fiskare, men också till jägare 
– ett av skogsbolagen säljer 
korttidsjakt för fågel och små-
vilt i området. Vid Långträsket 

färdigställer byalaget just nu Porsilångan – en 
helt ny stuga med tolv bäddar.

”Porsifjällen” är ett stycke trivsamt skogsland. 
Fina lingonmarker och hjortronmyrar, gott om 
utrymme och varierande natur. På det lång-
sträckta myrområdet Lomyran och Karvin-
myran häckar många fågelarter och örn svävar 
ofta över markerna. Längs Pulisbäcken finns 
lämningar från flottningsepoken. Där har 
bävern mutat in revir och det tog ett tag innan 
byalaget upptäckte att den nya träbron som 
byggdes över bäcken blivit bäverns skafferi. 

Porsiborna gillar att träffa nytt folk och kan 
utan tvekan beskrivas som ”vänligt sinnad 
lokalbefolkning”. Att öppna fiskevattnen för 
allmänheten visade sig vara ett klokt beslut.

– Alla vann på det. Inte minst vi själva som 
fick både ett bättre och roligare fiske, konstate-
rar Berndt Johansson.

Misommarfisket är populärt. Vem ska lyckas fånga årets troféfiskar? Mycket prestige står på spel.

Byalaget gör många ideella arbets-
timmar, bakvalarna som timras är 
bara en av många arbetsuppgifter. 
I vårsolen är det dock en nöjsam 
syssla.

Från den egna fiskodlingen i älven fraktas halvkilos-
stora fiskar på hösten till sjöarna för utplantering. Till 
midsommar planteras troféfisk – präktiga regnbågar.

Sigurdssjön är perfekt för flugfiske, noll strandvegetation att fastna i.


