
Bertejaure Fiskecamp 

Presentation av fiskepaket vid sjön 
Bertejaure. 

Arrangör: Vindelåforsens Stugby, 
Ammarnäs 



Min företagspolicy:  
Jag hyr ut mitt arv till dig som är aktsam om resurserna och respekterar djur, 
natur och fjällfolkets kultur. 
 
Bertejaure är sjön där jag lärde mig rensa fisk och dricka kaffe. Som nioåring lärde 
jag mig ro ut nät. Då gick vi till sjön med mat för en vecka och hem bar vi saltad 
fisk för en månad. Det var i slutet av självhushållets tid. 
 
Pappa hade byggt kojan och senare gjorde han flera som han hyrde ut. Detta har 
jag fortsatt med. Kojorna har utvecklats till en ecolodge - här finns allt förberett 
för dig som vill dela en fin naturupplevelse med några av dina vänner.  
Våra paket innehåller roddbåt och guidad tur längs Georgsvägen med jeep och 
vagn. Du åker med mig så du lär dig något om bygden och dess historia. 
 
Fisket i sjön, de trettio tjärnarna och i det strömmande vattnet föryngrar sig 
naturligt, och du fiskar på det sätt du själv föredrar och lämnar givetvis fångst 
kvar till nästa gäst att njuta av. Ät av din fångst på platsen. 
 

/ Urban Berglund, nybyggare och guide. 



 
Färden börjar vid Vindelåforsens Stugby i Ammarnäs. 

Din packning ryms i jeepen och vagnen. 

 



Fam. Hagström skriver: En liten paus på Georgsvägen med vår värd Urban. 



Bissasbäckens vattenfall 

 • På en guidad tur: 

• Tid att stanna vid vackra 
platser. 

• Berättelser om vår bygd 

• Tid att svara på frågor 

• Vi åker tillsammans 
med jeep och vagn och 
packningen följer med. 



Båthuset 



Båthuset är vår stödpunkt i företaget. 

• Här slutar Georgsvägen 
som pappa byggde 
1988 

• Här byter vi från jeep 
och vagn till båt och 
flytväst. 

• Vi ror över sjön till norra 
sidan och stugorna där 

• Under färden över 
vattnet hinner vi 
bekanta oss med olika 
sund, holmar och uddar. 

• Önskas en full guidad 
tur tar vi den med 
motorbåten senare 

• Annars upptäcker ni 
sjön på egen hand 



Roddbåtar är standard 



Båtarna är lätta att ro för alla åldrar 



Din tunga packning åker i guidebåten 



Målet är Breidabäcksviken 



Playa Bertejaure 



Jogglo Astoria - rymligt för fyra 



Lohas Lodge - med fyra bäddar 



 
Koja för självhushåll 

 
• Sängar med täcke och 

kudde  
• Lakan och handduk ingår i 

hyran 
• Tallrikar och bestick 
• Grytor och pannor 
• Vedspis för värme 
• Gasolkök för matlagning 
• Ved och gasol ingår 
• 12 Volt batteri och solcell 
• Gästen städar själv efteråt 

 

• Tillval:  
• Hyr sovsäck 
• Städning av hus vid avresa 
• Specialutrustning (även 

mat och dryck) kan 
beställas – tala med 
värden i god tid före 
ankomst 

• Fiskeutrustning går att 
hyra 

• Motor till båten 



Fiskekorten ingår i priset på paketet. 
Här finns öring och röding. 



Fångst i Bertejaure 



Mat i Lohas Lodge 



Mat vid utomhusbordet 



Renkött kan du beställa i förväg  



Mera mat på utomhusbordet 



Miljö och hållbarhet 

• Torr toa på gården 

• Vatten hämtas i naturen 

• Sopor sorteras i GLAS, 
PLÅT och BRÄNNBART 
och tas med till 
Ammarnäs igen 

• Fiskrens komposteras 

• Diskmedel och 
rengöringsmedel finns 



Utsikt från Lohas Lodge 



Solnedgång över Bertejaure 



Regnskur över Bertejaure 



Åskan närmar sig Lohas Lodge 



Båtarna vilar varje natt på stranden 



Här är fiske och boende nära 



Bertejaure området 
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