
LAKSEFISKERI PÅ KENGISLAKSEFISKERI PÅ KENGIS
BRUK - UDSOLGT 2023BRUK - UDSOLGT 2023

Vil du have chancen for at fange en stor laks, så er det private vald Kengis Bruk stedet.

Kan udføres af alle Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering på
lodge

Grupperejse Individuel rejse Fluefiskeri Spinnefiskeri

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.fiskerejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Laksefiskeri på Kengis Bruk - UDSOLGT 2023Laksefiskeri på Kengis Bruk - UDSOLGT 2023

HØJDEPUNKTER

Chance for store laks
Privat vald
Ophold på egen lodge
Ekslusivt fiskeri for kun seks fiskere
Grupperejser på udvalgte datoer med erfarne
danske rejseledere

Overblik

Denne rejse er lavet i samarbejde med Kengis Bruk. Du
skal fiske i Torneelven, som er kendt for sin gode opgang
af store flotte laks fra Østersøen. Torneelven er en stor elv,
som løber igennem noget af Sveriges flotteste natur tæt på
den finske grænse. Logistikken på denne tur er helt i top.
Der er ingen unødvendig spildtid eller spilddage. Du flyver
fra Danmark om morgenen og om aftenen er du ved elven,
klar til at fiske.

Fiskeriet ved Kengis Bruk

Det private vald Kengis er perfekt til fluefiskeri med
tohåndsstangen. Kengis Bruk er 2,5 km lang, og der er
plads til seks stænger. Strækket er delt op i tre zoner, som
alle har produktive pools.

Fiskeriet begynder 10 juni, hvor de første laks går op i
elven, samtidigt med at laksen, som har været oppe og
gyde året inde, er på vej ud i havet. Vandstanden kan
være høj, og vandtemperaturen kan variere fra 1-8 grader.
Store lyse fluer og synkeliner er som regel grejet der bliver
brugt. I slutningen af juni og hele juli kommer sommeren til
det nordlige Sverige, og her kommer de mindre fisk
mellem 5-8 kg, dog med enkelte laks op til 10-12 kg.
Vandstanden kommer højere op, og svinger mellem 7-14
grader. Laksen fanges i det hurtigere vand. Her kan du
starte med at fiske med flydeliner. Det er muligt at fiske om
natten. I sensommeren har du mulighed for at fange de
farvede laks, og de større laks bliver mere aktive jo koldere
vandet er.
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Gennem hele sæsonen er der mulighed for at fange store
laks på valdet. Den største laks er fra 2015 og var en
blanklaks på 128 cm.

Check in på lodgen er altid om søndagen tidligst kl. 18.00.
Fiskeriet starter kl. 00.00 og slutter kl. 00.00 natten mellem
lørdag og søndag. Check ud fra lodgen er inden kl. 10.00
om søndagen.

Rejseplan

Dag 1 (Søndag): Afrejse København/Billund – Kiruna/Luleå
– transport til lodgen

Dag 2-7 Fiskeri på valdet Kengis Bruk

Dag 8 (Søndag): Transport retur fra lodgen til Kiruna/Luleå
og hjemrejse

Fiskesæsonen på Kengis Bruk

Sæsonen går fra 15. juni til og med 31. august.
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OPHOLDOPHOLD

Kengis Bruk LodgeKengis Bruk Lodge

Når du fisker på Kengis, bor du et stenkast fra elven. På lodgen er
der tre dobbeltværelser, der er lounge samt et fuldt udstyret
køkken, hvor du kan lave din mad. Der er indrettet et hyggeligt
fluebindingshjørne. Lodgen er en gammel skole, som er holdt i en
flot svensk stil. Den er hyggeligt indrettet og danner gode rammer
for en uges fiskeri. 

Lodgen ligger på zone 2, og man kan gå fra lodgen til alle tre
zoner på Kengis Bruk.
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PARTNERPARTNER

Kengis BrukKengis Bruk

Partneren Kengis Bruk er en af de få som har privat vand på
torneelven, samt kendt for at have logistikken i top.
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OMRÅDEOMRÅDE

Kengis BrukKengis Bruk

Det private vald Kengis er perfekt til fluefiskeri med
tohåndsstangen. Kengis Bruk er 2,5 km lang, og der er plads til
seks stænger. Strækket er delt op i tre zoner, som alle har
produktive pools. Sidste år havde elven en god opgang af laks
over 70 cm. Gennemsnittet lå på hele 80 cm. Laksetælleren i
Torneelven viste, at der var gået lidt mere end 100.000 laks op i
2016, og i 2017 var opgangen på ca. 42.000 laks.

På Kengis findes et af de største fald på hele elven. Den falder
ca. 20 meter over en strækning på 600 meter. Ved bunden af
dette lange fald, som er et naturligt stop for laksen inden de skal
videre opstrøms, er der en af de bedste pools for fluefiskeren på
hele strækket.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

6 hele fiskedage på det private vald Kengis Bruk

7 nætter på lodge

Introguidning og velkomst af ghillie

Sengelinned

Slutrengøring

Danske rejseleder på udvalgte datoer

Køb af fluer, tippet, forfang og kroge på lodgen

Flybillet København - Kiruna/Luleå t/r (Prisen ligger

mellem kr. 1500,- og kr 3000,- afhængigt af hvornår

billetten bliver udstedt)

Udgifter til bagagetillæg på flyrejsen. Herunder gebyr

for fiskestænger

Transport tur/retur Kiruna/Luleå lufthavn til Kengis

Bruk. Der er mulighed for at leje en bil gennem os, hvis

du vælger at flyve til Kiruna eller Luleå (Prisen ligger

mellem kr. 2500,- og kr 5000,- afhængigt af hvilken bil

man vælger)

Forplejning under hele turen

Drikkepenge til personale kr. 600-800,- pr. person

Forsikringer. Vi anbefaler vores "Europæiske" forsikring

til den rejsende lystfisker

EU ansvarsforsikring kr. 59,-

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet om,

hvad prisen inkluderer

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser, inden du skal afsted.

Fiskeriet starter altid natten mellem søndag - mandag kl. kl. 00.00 til natten mellem lørdag - søndag kl. 00.00

Prisen er gældende i forhold til SEK-kursen d. 23/9 2018 og reguleres i forhold til den aktuelle SEK-kurs før afrejse. Vi benytter os af

lavest mulige bookingklasse på flyet, hvis du booker hos os. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for valutakurser og plads på

flyet. Vi glæder os til at modtage din bestilling og til at arrangere din rejse.
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VILDTARTERVILDTARTER
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Laks
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Om osOm os

Atlantik & Diana Fiskerejser

Atlantik & Diana Fiskerejser er en del af Limpopo Travel

A/S, som har base på Hvidkilde Gods i Svendborg på

Sydfyn. Limpopo Travel A/S startede i 2004 med det

formål at sende jægere og turister på safari i det sydlige

Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet kraftigt med tilkøbet af

Diana Jagtrejser i 2008. Og i 2013 blev virksomheden

yderligere udvidet med afdelingen Atlantik Travel, som i

dag hedder Atlantik & Diana Fiskerejser. Med omkring 20

medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas

største jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem

af Rejsegarantifonden.

Først og fremmest laver vi fiskerejser af høj kvalitet til den

kræsne lystfisker! Vores primære opgave er ikke at få dig

ud at rejse til den absolut laveste pris. Det er der andre,

der er bedre til end os. Vi stiller store krav til vores

rejseledere og samarbejdspartnere, så I kan være sikre

på, at din fiskerejse bliver den rejse du har drømt om.

Vores rejseledere er alle meget erfarne lystfiskere, og de

ved godt hvad der skal til for at få en god oplevelse.

Vi har valgt at bruge rejseledere på næsten alle vores ture,

da det giver vores kunder tryghed. Hvis noget skulle gå

galt, har vi altid en mand med, som tager sig af eventuelle

problemer.

Prisen på fiskerejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

fiskerejse hos os, så er vi dækket under

Rejsegarantifonden, samtidigt har man som kunde også

mulighed for at tegne en speciel forsikring ved Europæiske

(ERV), som kun kan fås hos os. Denne forsikring betyder,

at selvom du skulle brække en finger, så er du forsikret.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader Danmark til du kommer retur, skal du være

i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det overhovedet

er muligt, ikke være nogen uforudsete udgifter eller

ærgerlige oplevelser. Og vi hjælper dig med at være så

godt forberedt på din drømmerejse som overhovedet

muligt.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores

rejseledere, hvis du har spørgsmål angående en rejse. Vi

har den filosofi om, at vi altid svarer indenfor 48 timer.
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