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fakta
Myrskog
Stuoragårzi

n Karasjohka har sine kilder helt inne ved finskegrensa helt sør på Finnmarksvidda. Derfra bukter den seg
nord- og østover til Karasjok, hvor den løper sammen med Anarjohka. Sammen blir disse til Tanaelva.
n Mesteparten av Karasjohka-vassdraget kan padles med kano, men du bør være noenlunde erfaren for å
padle her. Turen anbefales ikke for uerfarne eller om alle turdeltakerne er ukjent i området.
n Strykene i elva forandrer seg mye med vannstanden. Et stryk kan være helt ufarlig ved lav vannstand,
men direkte farlig ved høy vannstand – og omvendt.
n Sjøfly er eneste mulig transportmiddel inn på Finnmarksvidda, og det finnes flere operatører. Buolzajavri
og Vuoddasjavri er to egnede startplasser. Fra Buolzajavri kan du også padle oppover elva. Akkanasjohka
er ei sideelv som også kan padles.
n Sammenleggbar kano laget av duk er egentlig eneste alternativ. Sjøflyene transporterer ikke «hele»
kanoer. Sprutedekk og «skjørt» bør brukes for å unngå for mye vann i kanoen.
n Det må ordnes med fiskekort (innlandsfiske og laksefiske), fisketrygd og landingstillatelse i forkant av
turen.
n Alt utstyr må pakkes i vanntette sekker.

Ràitegårzi

Bæivasgied’di
Fàlesgårzi
Suorbmogårzi
Làillagårzi
Vuoddasjavri
Buolzajavri

I DE NEDRE DELENE av Karasjohka trives
furua, og underveis er det godt å kunne
sette seg ned og bare nyte utsikten. Her fra
Hullfossen.
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SNART KLART for middag, og menyen varierer ikke så mye fra dag til dag. Men så er
ikke fersk ørret noen dager på rad å forakte.
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ETTER SEKS DAGER langs Karasjohka begynte vi å nærme oss sivilisasjonen da vi kom
til Bæivassgieddi.

SANDSTRENDER som kan konkurrere med
de beste i utlandet dukker, overraskende
nok, opp underveis. Her fra Vouddasjavri.
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Blant mygg og finnmarksørret
Åtte døgn – uten natt – i avsidesliggende
ødemark, hele tida våt og svett, med hundrevis av
mygg konstant surrende rundt hodet. Slik er det å
padle Karasjohka.

F

or mange vil det fortone seg som

rein sjølpining, den åtte dager
lange villmarksturen fire kamerater
i lang tid hadde planlagt. Men hvis du ikke
har noe imot litt fysisk utfoldelse, klarer å
ignorere myggskya rundt deg og i tillegg
synes telt- og leirlivet bare er kos – ja, da
er en ni mil lang padletur i Karasjohka
reine feriedrømmen.
For her finnes noe av den fineste og villeste ødemarka i Norge. Elva byr på både
utfordrende stryk og lange stilleflytende,
nærmeste romantiske, padlepartier. For ikke
å glemme det viktigste for mange; den huser
fisk på anselig størrelse. Her finnes både ørret, abbor, gjedde og – i de nedre delene av
elva – laks og harr. Elva er rett og slett et
fiskeeldorado.

Planleggingen er det viktigste med en slik

form for ferie. Flybilletter, øvrig transport, utstyr, fiskekort og proviant – alt må være på
plass. Det er dumt å ha glemt noe når du befinner deg nesten ti mil fra nærmeste vei...
Men når du først befinner deg der, inne
på Finnmarksvidda, faller det en ubeskrivelig ro over kropp og sjel. Hundrevis av mil
fra stress og jag i hverdagen kan du senke
skuldrene, konsentrere deg om enkle ting
som å få satt opp telt, fyre opp et bål, sørge
for å holde den hissige myggen på avstand
– og å lage det herligste måltid av sjølfisket
ørret, hvis den har latt seg lure.

Vår tur startet med fly til Alta, videre

med bil innover før siste etappe med sjøfly.
Åtte timer etter at jeg steg om bord på flybussen i Gjøvik befant jeg meg altså så langt
fra sivilisasjonen som det er mulig å komme
i Norge. Snakk om effektivitet!
Når du skal padle ni mil på åtte dager,
er det også viktig å holde padleplanen. Vi
hadde avtalt henting et par mil ovenfor Karasjok, og da bør en være på plass – ellers
kan du miste flyet sørover igjen.
Buolzajavri var vårt utgangspunkt inne
på vidda. Hit har Karasjohka allerede buktet seg noen mil fra sitt utspring inne ved
finskegrensa. Etter at sjøflyet hadde satt oss
trygt ned på vannet, alt utstyr hadde blitt
lempet inn på land og sjøflyet hadde tatt av
med sitt sedvanlige lange brøl – var det stillhet og ro tilbake. Endelig var vi her!
Samtidig snek det seg også en slags usikkerhet inn i bakhodet. Nå var det ingen vei
tilbake. Nå måtte vi ta turen nedover elva
for å komme tilbake til sivilisasjonen. Men

YES! En av Karasjohkas penere ørreter er
lurt på kroken. 
FOTO: FRODE KLEVRUD

MIDNATTSSOL, og fiskestang – kan man ha
det bedre?
FOTO: TORE JOHANSEN

heldigvis var det ingen av oss som hadde det
travelt med å nå det målet.

stifte bekjentskap med Karasjohka-ørreten.
De to største veide 1,7 kilo, men det gikk
atskillig større eksemplarer der ute. I to perioder da vinden stilnet av, begynte ruggene
å beite på vårfluer, og da tok ørreten det
meste som ble kastet i nærheten av den.
Vouddasjavri var en eventyrplass på alle
måter! Her var det sandstrender like fine
som i Syden. Ulempen var bare at myggen
umuliggjorde enhver form for solbading
– hvis du ikke tilfeldigvis har med deg myggavvisende solkrem fra New Zealand!

I tillegg til selve padleturen og naturopp-

levelsen, var naturlig nok det sagnomsuste
ørretfisket i Karasjohka kanskje den største
drivkraften for å begi seg naturen i vold på
denne måten. Diverse artikler i fiskemagasiner og på nett gjorde at forventningene
var rimelig store.
Vi ble ikke skuffet, men vi fant også ut at
ørreten her kan være like lunefull som den
lenger sørpå...
I Buolzajavri fisket vi i nærmere ett døgn
uten å se snurten av en ørret, bortsett fra en
kilosfisk som stakk av gårde like før den
skulle landes. Derimot var det flust av abbor
og gjedde – stor og glupsk gjedde – men det
var ikke akkurat det vi var ute etter.
Heldigvis hadde vi med oss middagsmat
til de to første dagene, så vi slapp å tilberede «ufisken» (ikke for det; både abbor og
gjedde smaker godt, det også!).

Derfor gikk turen nedover elva en dag

tidligere enn planlagt. 25 kilometer ble raskt
og effektivt tilbakelagt i løpet av ei drøy ettermiddags- og kveldsøkt. Vi slo leir ved
Vouddasjavri. I dette området fikk vi virkelig

Elva nedenfor Vouddasjavri bød på stadig

mer krevende padling. Enkelte av strykene var
svært så fartsfylte, men de aller fleste var temmelig greie å forsere. Det er ikke Làillagårzi
(Lailafossen), og det visste vi på forhånd. Her
hadde vi planlagt overnatting nummer fire,
men først etter en strabasiøs og slitsom økt
med bæring av kano og utstyr. Etter tre timers
svetting kunne vi endelig slå leir.
Den neste etappen ned til Suorbmogårzi
gikk også rimelig greit, men altfor fort etter
undertegnedes mening. Vi passerte stadig
gode fiskeplasser, men det var en annen
fisk som nå snart var innen rekkevidde,
nemlig laksen. De fleste mener Tana-laksen stopper i Suorbmogårzi, andre mener

STORE DELER av Karasjohka-vassdraget fortoner
strekninger...

den kommer seg helt opp til Làillagårzi.
De siste har rett. Kanskje kommer den seg
ikke forbi Suorbmogårzi hvert år, men den
gjorde det i alle fall i fjor; vi fikk nemlig
flere lakseyngel på kroken ovenfor fossen.
Vi klarte også å lure et par smålaks og en
riktig fin en på fem-seks kilo nedenfor.
Den kvelden gumlet vi laks til den store
gullmedaljen.

Hvis du klarer å unngå å padle i de far-

ligste strykene, er elvepadling med kano
egentlig ikke farlig. Med ett unntak; store
steiner i stri strøm som samtidig er skjult
av vannet. Vår kano unngikk heldigvis alle,
den andre traff på én – og det kunne blitt
skjebnesvangert. Bare ett bud gjelder når

seg som den reineste padleidyllen, hvor elva bukter seg i flatt landskap og med lange, rolige
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du blir sittende fast på en slik stein; hopp
i elva. Våre padlekamerater ble sittende,
og resultatet ble en kano som mer liknet
på en boomerang. Følgende skjedde da de
stoppet opp på steinen: Kanoen ble snudd
på tvers av strømmen, og så ble hver ende
av kanoen brutt nedover. Resultat var flere
brukne stag. Men med litt improvisasjon
og reparasjon var kanoen igjen klar for
vannet, om ikke riktig så god som ny...

Etter en ny, men atskillig kortere bæring

forbi Fàlesgårzi (Hullfossen), overnattet vi i
ei hytte ved Bæivasgied’di (Solenga), samisk
boplass helt opp til våre dager, med kapell,
ubetjent fjellstue og flere fraflyttede gårder.
Her traff vi også på samer som var i samme

ærend som oss; nemlig laksefiske. Det var
bare en liten forskjell – de brukte motorbåt
opp og ned elva.
Turens siste leir ble slått ved Ràitegårzi,
etter en temmelig strabasiøs landdraging
langsetter Stuoragårzi (Storfossen). Der ble
også turens siste laks halt på land, og den
ble fortært på stranda ved Myrskog etter at
sjarmøretappen var unnagjort.
Om vi kommer til å reise tilbake til Finnmark? Ikke millioner av mygg eller tonn
av svette skal få holde oss tilbake. Og da
skal vi ta større ørret enn 1,7 kilo. Nå vet
vi hvor den er...
FRODE KLEVRUD
frode.klevrud@oa.no

z

... MEN DET FINNES også krevdende stryk som setter både padlere og kano på en prøve.
Været kan også variere sterkt.
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