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Fyra toppar 
Naturbeskrivning: Alla fyra toppar har kallfjäll och fjällbjörkskog. 
Jakt och vilt: Dalripa och Hare. Även bra jakt-träningsområden på ripa.

Patjanen (x7469559, y1711898) höjd 685 m.ö.h. 
Teletöisen tunturi (x7480259, y1752398) höjd 645 m.ö.h. 
Hirvasåive (x7470094, y1716923) höjd 690 m.ö.h. 
Leipitunturi (x7479469, y1728768) höjd 609 m.ö.h.

Jaktguiden
På ca. 130000 Ha har vi 1000 Ha/jägare.

Karhuvaaraområdet
Naturbeskrivning: Jakten i Karhuvaaraområdet präglas av Leipitunturis topp 
(609 m.ö.h.) (pos. se ovan). Fjället består av kallfjäll och fjällbjörksskog. 
Det finns stora oröda skogar kring Karhuvaara, där skogskojan ligger (se nedan).

Jakt och vilt: I huvudsak dalripa och hare med stora möjlighet av bra jakt- 
träningsområden på ripa.

Stuga: Heikimavomakojan är belägen på en myrholme på Heikimavoma. 
I kojan finns vedeldad kamin, bord och två sovplatser. Kojan är alltid öppen.

Placering (x7479008, y1734621).

Puolva naturreservat
Naturbeskrivning: I området finns ett naturreservatet på 873 Ha som bildades 1972. 
Området har många små sjöar med tillliggande gammal tallskog. 
Jakt och vilt: Sjöfågel och tjäder. 
Stuga: Stuga med vedeldat självhushåll, utedass och vedbod. 
Sjö utanför stugan med bl.a. röding. Det finns även två rastkojor i området som det går att övernatta i.

Puolva naturreservat (x7489979, y1738198).

• Var aktsam om viltet och naturen

• Fäll inte mer än vad viltstammarna tål

• Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande

• Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet

• Gör din del av viltvårdsarbetet

• Var noga med säkerheten under jakten

De nordiska jägarreglerna
Antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987

• Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och 
färdigheter om vilt och jakt

• Visa hänsyn till markägare och allmänhet

• Var en god jaktkamrat och skapa ett gott 
förhållande till jaktgrannar

• Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för 
viltet och jakten
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Fiskeguiden
Föreningen arrenderar ca. 100 sjöar och över 200 km rinnande vatten.

Salmijärvi
Vackert varierad vildmark, kuperad terräng med gammal skog, hjortron myrar och låg-
fjäll. Mest fasta stränder och varierande djup förhållanden, oregelbunden strandlinje med 
uddar och vikar. Vattnet består av två tjärnar, en där stigen kommer ner och en större strax 
söder därom. Fiskebeståndet är öring upp till 2-3 kg samt ett bestånd av småsik.

Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 8 km till en parkeringsficka på vänster sida 
strax före vägens högsta punkt, följ stigen ca. 2 km, de sista 500 m. går det brant utför.

Sarkasvaara
Fin skogstjärn i närheten av Rävdalen och Djävulsklyftan med bestånd av öring.

Hur kommer jag dit? Vandra från skogsbilsvägen mellan fiskodlingen och grustaget 
vid Sarkasvaara förbi Djävulsklyftan (följ ljusgröna trädmarkeringar och skyltning mot 
Djävulsklyftan), eller gå norrut över hygget från bron (R45) över Lina älv.

Byxtjärn
Lättillgängligt  vatten med fasta stränder. Fiskebeståndet är öring

Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 5 km till en 
ca. 200 meter lång parkerings ficka på vägens högra sida. Till vänster finns en stig som 
leder till tjärn, avstånd ca 600 meter.

Hirvasområdet
Vildmarksområde med småsjöar i småkuperad fjällbjörkskog. Fisk beståndet består av 
röding eller öring i de flesta sjöar. Flera sjöar ligger inom synhåll från den kraftledning 
som går igenom området. Den första ligger till höger efter 1 km och den sista till vänster 
efter 5 km. Med karta i handen kan Du upptäcka de sjöar som inte syns från stigen.

Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjas jaure åk 7 km. Stanna 
där kraftledningen korsar vägen och vandra åt höger eller kraftledningen.

Onkijärvi
Flera tjärnar som ligger i vildmark naturpräglad av skogsbruk, fasta stränder och 
fiskekoja som går att hyra av föreningen. Första tjärnen är Onkijärvi till höger om 
vägen med ett bestånd av storvuxen harr samt abborre och gädda. Andra tjärnen 
är Kulasjärvi till vänster om vägen med ett bestånd av öring. Fortsätter man 
skogsvägen ytterligare 1 km finns det på höger sida en tjärn med röding.

Hur kommer man dit? Åk E10 mot Kiruna ca. 35 km från Gällivare. Tag av till 
höger på Hartijokivägen – en skogsväg som du följer ca. 13 km. Tag av till vänster 
efter Onkijärvivägen som du följer 500 m.

Regler
Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegräns-
ningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i 
Storsjön. Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 
1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet.

Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaröding, 
röding och harr) per fiskare och dag. Endast 1 öring 
(30–40 cm) per dag får behållas per fiskare.

Vid trollingfiske gäller speciella regler
och fångstbegränsningar.

Trollingfiske i Storsjön
Skapar fiskemöjligheter

MKJ&F kläcker även fram fiskungar för utsättning i ett antal 
arrenderade vatten. På detta sätt skapas fiske möjligheter 
som avlastar naturvatten där de naturliga 
stammarna behöver återhämta sig. På detta sätt 
kombinerar vi gammalt och nytt tänkande för att 
uppnå bästa resultat.

Varje år sätts ungefär 10 000 yngel av röding, 
öring och harr ut i föreningens sjöar.

Föreningens fiskodling
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Fritidsfisket på föreningens vatten ska vara grundat på ett lång
siktigt hållbart tänkande och styras av ökande kunskaper hos oss 
alla om de möjligheter och begränsningar som finns i våra vatten. 
Grundläggande regelverk är Fiskeri verkets föreskrifter. 
När det gäller upplåtelsetider för laxfiske hänvisas till Läns
styrelsens bestämmelser.
Personer som inte följer reglerna tas upp på styrelsemöte om 
ev. avstängning från medlemskap under en viss tid.

MKJ&F:s fiskeregler
Med reservation för ändringar.

Undantag från fiske arrendet förekommer 
inom det geografiska området.

Utrustning
Ett spö per fiskare.

Tilllåtet att ta upp
Öring i rinnande vatten 30–45 cm. 
Öring, röding & harr (i sjö) min 35 cm. Lax min 50 cm.

Fångstbegränsning
Max 5 fiskar / fiskare & dag (ex. 2 harrar+1 öring+2 rödingar = 5 ) i sjöar. 
Endast 1 lax eller laxöring / fiskare & dag i Linaälv med biflöden. 
Regler för trollingfiske se sidan 4.

Fiskeförbud
Fiskeförbud i Kutjasbäcken pga. reproduktionsvatten för laxöring.

Lektidsförbud
Med syfte att skydda lekande fisk, fredas fisken enligt följande; 
Harren 15 april–10 juni. Öringen i rinnande vatten 
1 september–14 oktober. Kulasjärvi 
1 september–31 oktober. 
Not. Rinnande vatten är (på MKJ&F:s 
arrendeområde) Linaälv med biflöden.

Fiske enbart från land/is
Byxtjärn, Tjålmakas, Kulasjärvi och Abbortjärn.

Ej Bottenmete
Bottenmete är förbjudet i Byxtjärn och Kulasjärvi.

Levande betesförbud
Mask eller annat levande bete är förbjudet i Byxtjärn och 
Kulasjärvi. Mask och räka är förbjudet som bete i Linaälv 
med biflöden för att minska skador vid återutsättning.

Endast flugfiske
Lina älv från LKAB:s pumpstation och 1 km uppströms endast flugfiske.

Abbortjärn
Max 3 fiskar per fiskare och dag. Fiske från båt förbjudet, 
tillåtet med flytring.

Nätfiske
Allt nätfiske är förbjudet förutom i följande vatten (max 3 nät); 
Harrilombolo, övre och nedre. Latnijärvi, Lauttajärvi (Stora 
sjön), Hartijärvi, Haukijärvi, Aksujärvi och Siikajärvi. 
Obs! I Lina älv är allt nätfiske förbjudet!

Mäntysoasjärvi
– en ny sjö

i MKJ&F:s
arrende.
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Stugguiden
Föreningen har fem stugor och ett tiotal rastkojor till förfogan för medlemmarna.

Storsjön
Stugan är belägen ovan odlingsgränsen. Det finns vedbod, 
förråd ,bastu och utedass vid stugan. Det är möjlig att ta ner 
båt till sjön där det finns det röding.

4 bäddplatser, gasolkök, vedeldad bastu, självhushåll och 
vatten från sjön.

Alla medlemmar får hyra stugor i mån av plats.

Placering (y7473524, y171218).

Onkijärvi
Stugan är beläget i ett område med tre riktigt bra sjöar en sjö 
med stor harr och en med röding och sjön vid stugan har ett 
bestånd med grov öring och harr. 4 bäddplatser, gasolkök, 
vedeldad bastu, vatten från sjön och självhushåll.

Placering (x7482537, y1734195).

Kartojärvistugan
Belägen vid flera tjärnar i vildmark, präglad av skogsbruk 
och fasta stränder. Kör mot Skaulo, sväng höger vid Folkets 
hus efter Hartijokivägen. Efter vägskylten ”Pulvavägen” kör 
ca 5 km, stugan är på höger sida och bastun är på vänster 
sida av vägen.

4 bäddplatser, gasolkök och vedeldad bastu.

Placering (x7488669, y1736927).

Akkastugan
Belägen ovan odlingsgränsen i orörd natur med inslag av 
storskog och myrholmar samt bestånd av tät granskog. 
Stigen till stugan börjar vid i Tjautjasjaures vägslut. 
Vintertid kan skoterleden norrut från Tjautjasjauresjön 
följas ända fram till stugan. Från parkeringen är det ca 7 km 
till stugan.

2 bäddplatser (120 cm), gasolkök, öppen spis, bastu, utedass, 
vedbod och förråd.

Placering (x7483944, y1716438).

Vindskydd
för medlemmar

Uthyrningsregler
1. Städa efter er. Skura golvet, 

torka av inventarier och rengör madrasserna.

2. Lämna tändved i stugan.

3. Sopor och avfall (töm slasken) får ej lämnas.

4. Gasolköket är till för matlagning 
ej uppvärmning.

5. När gasoltuben är slut medtag den till föreningens expedition.

6. Rökförbud inne i stugan.

7. Vid eventuella fel meddela föreningen.

8. Ta med sovsäckar endast madrasser i stugorna.

9. Ta med isborr för vatten på vinten.

Personer som inte följer reglerna riskerar avstängning från medlemskap i MKJ&F under viss tid. 
MKJ&F:s styrelse tar beslut om detta.

Föreningen har tillgång till ett antal vindskydd och rast-
kojor på våra marker som vi renoverar och underhåller, 
för att kunna erbjuda ett varmt och torr rast plats åt den 
tillfälliga besökaren.

Ta skotern 
till föreningens 
stugor i år
Endast 300 kr/natt för medlemmar.

Byxtjärn, Kuorainen, Haukijärvi, Salmijärvi, Nautanen, 
Harilombolo, Annavaara, Heikimavoma och Sarkas-
vaara, m.fl.

Vindskydden är öppen för alla. Felanmäl på 0970-229 13.
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Viltmålsbanorna på Kavaheden Årtionden av 
fiskevård

Öppettider & bokning
Älgbanan 80 m Måndag kl 17.00–21.00 och torsdag kl 17.00–19.00.
Grisbanan 50 m Måndag och torsdag, kl 17.00–21.00.
Björnpassen Torsdag kl 19.00–21.00.
Glöm inte att städa efter dig – både inne och ute! 
Tag också hem allt målmaterialet som du tagit med dig hit!

Inskjutning 80 & 100 m Måndag–fredag kl 08.00–16.00 samt lördag & 
söndag 16.00–20.00. Efter första måndagen i september gäller måndag– söndag 
08.00–18.00. Tiderna gäller för barmarksperioden.
Enbart inskjutningsbanan (80 & 100 m) är bokningsbar. Utlöst larm debiteras.
Bokning & nycklar: Godishuset, Koskullskulle, tel 0970-307 88.
Pris: Medlemskort MKJ&F+bankort (årsavgift). Max. 2 tim. pass per bokning.

Säkerhetsregler
• Skjutledaren ansvarar för ordning 

och reda.

• Skyttar och åskådare har att hör-
samma skjutledarens information 
och tillsägelser.

• Väntande skyttar får inte sikta med 
gevär mot älgfigur eller mot annat 
föremål.

• Gevärsmekanismen hålls öppen 
under väntan eller uppehåll. 
Vapnet placeras i ett vapenställ eller 
med mynningen uppåt.

• Skytt intager skottplatsen enligt 
skjutledarens turordningslista. 
Skjutledaren informerar/ 
annonserar om turordningen.

• OBS! Laddning får icke ske med fler 
än fyra skott/serie. Geväret säkras.

• Efter laddning intager skytten en 
jägarmässig färdigställning.

• Skytten får icke osäkra eller höja 
geväret till skuldran förrän älgfigu-
ren är igångsatt och synlig. Stanna 
kvar på skjutplatsen och invänta 
skjutresultatet på markörälgen. 
Stanna kvar på skjutplatsen tills 
du avverkat de tillåtna serierna, tre 
skjutserier/skytt (både löp och stå). 

• Innan skytten efter skjutningen 
lämnar skottplatsen skall han 
kontrollera att det icke finns någon 
patron kvar i lopp eller magasin, 
varefter mekanismen föres upp – 
hålles öppen. 

• Det kommer skjutledaren att 
vägra ohörsam skytt att deltaga i 
skjutningen.

1935  grundades 
två föreningar, 
en i Malmberget 
och den andra 
i Koskullskulle. 
Syftet var att 
tillhandahålla jakt-
marker och fiskevatten 
till de marklösa samhälls borna. 

I och med föreningarnas bildande 
kunde nu fisket legaliseras. Söder 
om odlingsgränsen arrenderades 
fiskevatten av Domänverket och 
genom avtal med Länsstyrelsen fick 
medlemmarna lösa fiskerättigheter 
till vissa vatten ovan odlingsgränsen, 
det så kallade Norra området. 

Under de första årtiondena gick 
fisket ut på att få hem så mycket 
fisk som möjligt och de som styrde i 
föreningarna hade ofta ett personligt 
intresse av att deras favoritvatten gav 
mycket. Sjöar med naturliga bestånd 
av öring och harr fiskades för hårt 
och bestånden sinade. Då började 
man sätta ut sikyngel som gav en 
enorm utdelning under ett antal år 
och som gav ett välbehövligt tillskott i 
matförråden.

Föreningarna byggde anläggningar 
för romkläckning och natur dammar 
för yngeluppfödning. Sik- och 
rödingrom köptes in. Sikyngel produ-
cerades ända in på 70-talet.

1979 slogs föreningarna ihop till vår 
nuvarande förening Malmberget 
Koskullskulle Jakt & Fiskevårds
förening (MKJ&F).

80-talet domi-
nerades av utsätt-
ningar av ett- och 
tvååriga öring- och 
rödingungar som köptes 
från andra fiskodlingar.

Under 90-talet gjordes också 
utsättningar, men nu med yngel 
0+ och ettåriga fiskungar som 
produceras i den egna anlägg-
ningen med rom från egna vatten. 
En verksamhet som fortfarande pågår.

Det norra området upphörde som 
förenings område i och med införan-
det av det s.k. Kommunkorten 1994. 

2000-talet innebär en övergång från 
det kortsiktiga- till det långsiktiga 
tänkandet. Det långsiktiga tänkandet 
fanns visserligen tidigare, men grund-
läggande kunskaper om effekten av 
olika sätt att bedriva fiskevård har 
saknats. De nya kunskaperna som 
nu finns, innebär ett nytänkande 
bland fiske intresserade och kommer 
successivt att förändra fiskevårdens 
inriktning.

MKJF:s verksamhet i 
dag utgör en blandning 

av gammalt och nytt. En 
balansgång mellan att införa 

ett ekologiskt nyttjande av delar 
av våra arrendevatten, samtidigt som 
själva fisket underhålls i andra vatten. 
Detta för att ge utlopp för fiskeintresset 
och avlasta naturvattnen.

En växande  del av fiskevårdsarbetet 
består av att kartlägga och förbättra 
de ekologiska förutsättningarna 
främst i rinnande vatten. Årsvisa 
uppföljningar i form av elfisken krävs 
för att se effekten av åtgärderna.

Allt görs i samråd och samarbete med 
Gällivare kommuns fiskeritjänste-
man, Länsstyrelsen, Fiskeriverket 
och de som äger och utarrenderar 
fiskevatten åt föreningen.

MKJ&F Fiskesektion/ BEJ



Malmberget Koskullskulle Jakt & Fiskevårdsförening
Postadress/Expedition:

Malmvägen 6, 983 41 Koskullskulle
Telefon: 070-576 53 42

www.mkjf.se, e-post mkjf@hotmail.com
Swishnummer: 1232788586

Medlemskort ..................................100 kr
Årskort fiske ....................................300 kr
Årskort fiske ungdom 
[t.o.m. 15 år] ....................................50 kr
Årskort jakt .....................................700 kr
Årskort jakt ungdom 
[t.o.m. 25 år] ..................................500 kr
Dygnskort fiske .................................75 kr
Dygnskort jakt ................................150 kr
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Återförsäljare av jakt- och fiskekort
Malmberget: OKQ8 0970-208 42
Koskullskulle: Godishuset 072-06 87 948
Gällivare: Erikssons center 0970-140 90, 
Gällivare Jaktvårdskrets Jägareförbundet 0970-138 45 & 
Turistbyrån 0970-166 60

Skaulo: Dyrlinds snabbköp 0970-500 66
Kan även köpas online på www.inatur.se

Priser

• 30 % rabatt på jaktårskort för ungdomar ej 
fyllda 26 år. Ungdomspris 500 kr.

• 50 % rabatt på skytteträning med 22 kaliber 
på 50 metersbanan, Ungdomspris 5 kr/serie.

• 80 % rabatt på årsfiskekort för ungdomar ej 
fyllda 16 år. Ungdomspris 50 kr/år.

• Nya ungdomsjägare – MKJ&F:s bana på 
Kavaheden är godkänd för uppskjutning för 
jägarexamen.

För att öka intresset för natur, jakt och fiske genomför MKJ&F tillsammans med 
Sveaskog och SFV en ungdomssatsning, med bl.a följande;.

Ungdomssatsning

• Följa MKJ&F:s ungdoms-
drogpolicy.

• Samarbeta och genomföra 
ungdoms projekt som Studie-
främjandet, Jägare förbundet 
och Sportfiskarna anordnar.

• Jobba aktivt för att få igång 
en ungdomssektion med en 
ungdoms ledare.

Skytteträning ungdom 
(22 kaliber på 50 metersbanan) 
[pris per serie] ....................................5 kr
Stugor [medlemspris per dygn] .....300 kr
Jakt- & fiskekarta ...........................150 kr


