2022

Vad kostar fiskekortet?
Person per dygn: 80 kr
Person per år: 350 kr
Familj per år: 600 kr
Kortet gäller kalenderår
Var köper jag fiskekort?
Johnnys Skoter & Mek, 0976-105 30
Kan jag övernatta?
076-818 69 31, Lars
Bankgiro 5674-1010
Swish 123 524 35 71

www.porsisjoarna.se
www.facebook.com/
porsisjoarna

Lilla fiskekalendern 2022
31/12 Fiskesäsong 2022 startar i nästan
samtliga sjöar - förutom:
12/3 Öppning av Sigurdsjön och Pellokis 1
kl. 12.00
2/4 Fisketävling Norrimyrtjärn kl. 12.00
15/4 Öppning av Dövattnet
24/6 Midsommarnappet i Pajkajaur kl. 12.00

DET
NAPPAR
I PORSISJÖARNA

UPPLEV DITT NÄSTA FISKEÄVENTYR I
PORSIFJÄLLEN

VÅRA FISKEVATTEN

BOENDE FÖR DIG OCH DITT SÄLLSKAP

Visst klingar det vackert när du hör namn
som Kojsjön, Rörtjärn, Sigurdssjön , eller
Vuollaure ? Vår tanke är att du ska kunna
besöka oss både sommar och vinter för fiske
i skogstjärnar och sjöar. Det finns vindskydd
och ved tillgängligt. Vi har stugor för uthyrning och det är lätt att besöka området
genom att ta sig fram längs våra fina stigar
under barmarkstid, och under vintern på
våra välskötta skoterleder.
Välkommen till Porsifjällen - mitt i skogslandet!

Fiskplantering sker varje höst när isen har
börjat lägga sig och snön börjat falla. Du
finner mer information om våra drygt tio
fina fiskevatten på hemsidan.

KOJSJÖN

Endast fiske med ett handredskap/person åt
gången är tillåtet. Flytring får användas
endast i Pajkajaur. Minsta mått för laxöring
och röding är 30 cm - släpp tillbaka övrigt..
Max 2 ädelfiskar per dygn och fiskare.

För det mindre sällskapet finns boende
med våningssäng vid Kojsjön. Vedkamin
och gasolkök. Utedass i nära anslutning.
Tillgänglig även för dig som färdas med
rullstol.

Var varsam när du släpper tillbaka fisken,
fukta händerna eller allra helst, kroka loss
fisken under vattnet. Ett generellt fiskeförbud gäller från 1 oktober och året ut. Vi vill
också passa på att säga att inte ta upp fler
fiskar än vad som är förenligt med god
sportfiskeetik.

Pris från

300:PORSILÅNGAN

per dygn

Vår större stuga vid Långträsk bjuder plats
för 12 personer med sex våningssängar á 120
cm bredd. Vedkamin för uppvärmning samt
gasolkök för matlagning. Bastu och utedass
i nära anslutning. Tillgänglig även för dig
som färdas med rullstol.

Pris från

800:Hitta hit.
Sjöar markerade med
mörkblå färg är de
vatten vi ger dig tillgång
till efter att du löst
fiskekort.

per dygn

