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Frihet. Äventyr. Upplevelser.
Upptäck Miekak.

En resa till
Europas sista
vildmark.
Miekak ligger ca 50 km norr om polcirkeln i hjärtat av de lappländska fjällen och mitt i Luokta-Mavas levande sameland. 30 km norrut ligger
Sareks nationalpark och lika långt västerut gränsen mot Norge. Det är
fem mil till närmaste väg och fyra till närmaste bebyggelse.
I området finns renar och rester av den äldre
samekulturen i form av brukskåtor och renskötarkojor. Det här är en miljö som samerna
har nyttjat i urminnes tider och som de fortfarande har sin näring ifrån.
Miekak är en del av Europas sista vildmark
med fantastiska möjligheter till naturliga
vildmarksupplevelser. Här kan du fiska, jaga
och ägna dig åt friluftsliv. Du får även möjligheten att njuta av ensamhet och stillhet
eller att bara få vara tillsammans. Och det
under sådana förhållanden du själv bestämmer! Du har att välja på boende i tält, i guds

fria natur eller, mest bekvämt, i någon av våra
stugor.
Miekaks Jakt- och Fiskecamp har 21 enkla,
men gedigna stugor. Ute på fjället har vi
ytterligare några stugor. Varje stuga har fyra
bäddar vardera, fullständig köksutrustning,
gasspis och fotogenkamin. Sänglinne kan du
hyra om du säger till innan.
På campen finns en liten butik med begränsat sortiment där du kan köpa det nödvändigaste. Här finns också en konferensstuga med
plats för 30 personer, eget kök och de konfe-

Detta är ren natur. Oförställd. Äkta.
Njutbar i all sin frihet.
Helande för kropp och själ.
Du bestämmer själv. Om du vågar...
renstillbehör som inte kräver el. Självfallet
finns också en bastu, lämpligt belägen vid
stranden till Miekaksjön.
Till detta väglösa land kommer du genom att
åka båt, vandra eller åka skidor vintertid.
Men snabbast, och framför allt enklast, besöker du oss med hjälp av helikopter! Vi flyger
från Tjärnberg sommartid och från Arjeplog
vintertid. Resan tar ungefär en halvtimme.
Vintertid kan du även åka skoter från Örnvik,
drygt fyra mil.
Du kommer hit när som helst under året. Om
du önskar en annorlunda vistelse besöker du

oss under årets mörkaste och kallaste tid,
december och januari. Burr! Det är då man
verkligen känner naturens krafter och sin
egen litenhet under skinnet. Närmare verkligheten kan man knappast komma!

Fakta Miekak Vildmarkscamp

I Miekak kan du fiska och jaga helt på egen
hand men också nyttja våra kunniga guider
som hjälper dig med allt från utrustning, redskap och hundar till en vällagad måltid på
fjället. Båt, utombordare, skidor och skoter
finns att hyra.
När du väl är på plats är det bara att ge sig
hän. Naturen finns här i all sin prakt. Under
en fisketur kan du fånga kampvilliga öringar i
någon av de 20 sjöarna som finns i området.
Du kanske också väljer en jakttur. Eller
kanske bara vandrar runt efter eget huvud.
Det borde vara alla förunnat att en gång i
livet få känna oförstörd natur!
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Storlek

Fiskeareal 2100 ha. Jaktområde 8000 ha.

Läge

Ca. 50 km norr om polcirkeln. Vid Piteälvens källflöden i mellersta
Lappland

Avstånd

45 km från närmaste väg. Norge 30 km, Sarek och Padjelanta 30
km.

Terräng

Dalgång med omgivning av fjälltoppar. Låg strandvegetation, fjällhed och klippterräng.

Vatten

Mer än 21 fjällsjöar och 10 km strömmande vatten.

Fiskbestånd

Öring, röding och harr. Delvis planterad ur egna stammar.

Fiskemetoder

Flugfiske, spinn, trolling, mete och ismete.

Jakt

Ripa, tjäder och hare.

Leder

Rösad sommarled 24 km.

Logi

21 st 4-bäddstugor i lägret. 4 st 6-bäddstugor i fjället.

Konferenslokal

Plats för 30 deltagare. Specialarrangemang efter kunds önskmål.

Affär

Vildmarksbutik med det mesta du behöver.

Servering

Full matservering på begäran. Mat tillagas på plats. Fullständiga
rättigheter till slutna sällskap.

Specialarr.

Konferenser, jakt- och fiskeutflykter, valfria flygresor, vandringar
med mera.

Uthyrning

Fiskeutrustning, båt med motor, flytväst, skidor och skoter.

Öppettider

15 feb -30 april, 15. juni - 15 sept. Öppet på beställning resten av
året.

Transporter

Med helikopter eller skoter.

Karta

Gärna Fjällkartan BD 14.

Samekultur

Äldre brukskåtor, renvaktarstugor, kringströvande renar, sameland
i bruk: området tillhör Luokta-Mavas sameby.

Prova fisket i
Sveriges bästa
rödingvatten.
Fisket är sedan länge vår huvudattraktion! Här hittar du landets absolut
bästa rödingfiske och ett mycket bra öringbestånd. Plus den välkända
piteälvsharren, berömd för sin storlek. Området är ca 2100 hektar stort
och innehåller minst 20-talet fjällsjöar och en mil rinnande friskt vatten.
Fisket i Miekak tillhör utan tvekan ett av de bästa
och området är känt även utanför landets gränser. Men trots att Miekak är vida berömt är det
ingen risk att du behöver trängas runt vattendragen. Området är som sagt mycket stort och antalet besökare begränsat.
Många menar att Pieskeströmmarna är ett av
världens bästa vatten för storröding. Platser som
Mellanströmmarna, Kanon-röret, S:et och Storhöljan är mycket kända platser som släppt till
mången välvuxen röding genom åren. Och det
är just den som gjort Miekak så världsberömt!
Det finns knappast något annat ställe i Sverige
som ger bättre möjligheter att få den riktigt

grova rödingen. Några av Miekaks strömmande
vatten är reserverade enbart för flugfiske. Bland
annat Pieskeströmmarna. Givetvis kan du fiska
fluga i alla vatten men inte med haspel och spinn
i det som är reserverat för våra flugfiskande gäster.Vår lägervärd vet mer om vilka vatten som är
avsedda för enbart flugfiske.
I bland kan det vara svårt att direkt hitta till de
bästa ståndplatserna. Därför har vi fiskeguider på
plats under högsäsong. Dels kan du få en egen
vägledning eller också följer du med på någon av
våra fisketurer.
De guider som arbetar här upp har fiskat i åtskil-

bra röding. Det kan vara mycket folk där ibland
men det är ett vackert ställe.Väl värt ett besök.
Sarta sidoströms utflöde är också bra. Lägg till
vid ön och fiska därifrån. Sarta på södra sidan,
nedanför fallen kan du få storröding och fin harr.
Området är något svårfiskat. Gå inte för nära fallen med båten, det finns bra platser att förtöja vid
sidan. Sartajokka har ett mycket bra harrfiske
precis vid utflödet. Använd små flugor.
Miekakjaure, rakt nedanför campen, ett stenkast
från stugorna är perfekt för den som vill fiska

från båt. Det ska mycket till om man blir utan
röding när man fiskar med långedrag. i sjön 830
kan du ta riktigt stor öring, upp mot 4 kg! Även
sjöarna runt omkring, t. ex Njarkalis har också
stor, fin öring. Övernattningsstuga finns.
Sjöarna vi nämner här är lite svårfiskade. Du
måste vara försiktig så du inte skrämmer fisken.
Rusa inte ut på uddar etc. utan att först fiska av
området. Bäst fiskar du med spinn eller haspel.
Campen har två rökar som du kan använda när
fiskelyckan varit god.

Checklista för fiskaren
liga år i dessa vatten och vet var den största
rödingen står. Om våra guider inte finns på plats
kan du få råd och tips av lägervärden. Han är
lägrets allt-i-allo och finns oftast i vår vildmarksbutik. I butiken finns det nödvändigaste, konserver, öl, läsk, bröd, fisketillbehör och lite annat
smått och gott. Under högsäsong flyger vi dessutom upp färskt bröd, mjölk, fil, smör etc. varje
dag.
Här är några väl kända fiskevatten:
Vid Låddaströmmens början finns Djuphålan,
precis efter övre fallet. Här finns grov röding.
Prova fiska från västra sidan men även från ön.
Bra både för fluga och spinn. Flugfiskaren kan
pröva Streaking Caddy, Rackelhanne eller våtflugorna Teal and Red, Peter Ross, Harörenymf
etc. Enklaste sättet att ta sig upp till Låddeaure är
att ta båten och förtöja den vid vid Ravinen. Då
blir vägen två kilometer kortare.
Strömmarna mellan Djuphålan och Akvariet är
bra vatten både för öring och röding. Pröva med

Flugfiskare
1.Flugspö klass 4/5 till 5/6, klass 5/6 till de som
inte är så vana. (Glöm inte reservspöet).
2.Flugrulle, backing, flytlina i klass till flugspöt.
3.Tafsmaterial, tafsmaterialet är en färskvara
som bör nyinvesteras varje år. Storlekar 0,25 0,22 - 0,20 - 0,18 - 0,16 - 0,14 (viktigaste 0,22 0,18 - 0,16)
4.Vadarstövlar eller vadarbyxor. (Tänk på vikten
och ta lättviktsvadare om ni kan välja, inte neopren)
5.Solglasögon (Viktigt att skydda ögonen och se
fisken med polariserande linser som filtrerar
bort solreflexerna)
6.Håv (Bra att ha vid catch'n release, gärna
knutlös)

spinnare eller långedrag. Minnow Muddler,
Harörenymf, små knottimitationer i storlek 1618, är exempel på passande flugor. Akvariet har
några mycket bra rödingställen vid strömspetsarna i de små strömmar som bildas. Om du går
över småströmmarna till det största flödet och
ställer dig på kullen där, kan du se storrödingen
nere i strömmarna. Fortsätt hela kanalen uppåt
och pröva framförallt på nacken. Här kan du
pröva med spinnare, långedrag och mask. Eller
små knottimitationer om du har flugspöt med.
I strömmarna nedströms Akvariet hittar du
främst öring. Pröva våtflugor och nymfer.Väster
om bron vid utloppet från Lådda finns en fin sjö
med öring upp mot kilot. Observera att om det
ligger båtar nedanför är vattnet upptaget.

Spinnfiskare
1.Spinn / Haspelspö för betesvikter upp till 20gr,
gärna UL spö för de mindre betena i strl 4-10
gr. (Extraspö el. topp vid spöbrott)
2.Extra spinnlina, rekommenderade tjocklekar
är 0,20 och 0,25 beroend på vilken typ av fiske
som skall bedrivas (0,25 - 0,30 vid båtfiske med
långedrag).
3.Beteslås och extra lekare. (Viktigt eftersom

Kanalen vid campen kan ge bra röding. Ro sakta
eller glid. Med långedrag eller streamer med silver, gult, vitt och rött.
Vid Sarta sidoström finns en liten fin insjö med

5

stor del av fisket bedrivs i strömmande vatten
med tvinnad lina som resultat)
4.Bra rulle, det är långt till redskapshandel.
5.Drag. Ta inte med stora gädddrag utan investera i lite mindre drag typ flytande Rapala vobbler i små storlekar, gärna grå och gulröda.
Toby 5 - 12 gr, små spinnare i olika färger samt
rödingsläp el. långedrag. Använd din fantasi lite
när du handlar eller fråga i affären, det skadar
inte att pröva något nytt.
Kläder för Miekak.
Miekak kan ha alla årstider mitt i sommaren
tänk därför på att ha varma kläder med.
1. Mössa, helst med skärm
2. Ett bra regnställ, helst inte i grälla färger
3. Varm tröja, typ Helly Hansen
4. Ombyte för eventuellt ruskväder
5. Vandrarskor eller fotvänliga stövlar
6. Jacka och byxor typ Fjällräven eller liknande i
vindtåligt matrial.

Fågelsäkert och
vackert på
samma gång.
Miekakområdet är sedan länge känt för att ha mycket säker föryngring
av dalripa. Även år då den slagit fel i andra delar av landet har vi i Miekak
haft god tillgång på fågel. Antagligen beror det på att riporna alltid kan
finna mat och skydd under kläckningen i den omväxlande terrängen.
Fjällbjörkskog i de läge regionerna, raviner,
grytor och småjokkar utmed fjällsidorna. Allt
omgivet av snöklädda toppar, så du kan jaga i
en fantastisk fjällnatur.
Inom det område som campen omfattar är det
enligt gällande bestämmelser tillåtet att jaga
småvilt under de perioder som enligt tabellerna är lovliga. Det är i första hand ripjakten
som lockar jägare från hela landet till Miekak.
Varje år genomför vi ripinventeringar. Det ger
oss en god kännedom om i vilken typ av terräng och var man kan förväntas hitta riporna
under höstjakten. Förutom Miekakområdet

har vi också tillgång till andra, mer svårtillgängliga marker. Så med vår helikopter kan vi
ta dig till avlägsna och spännande jakter.
Har ni egna fågelhundar så kommer de att få
belöning för sitt arbete här! Boka gärna in er
några dagar innan premiären, då får ni tid att
träna in unghundarna, inventera lite eller
bara vänja hundarna med terrängen. Det brukar ge resultat när själva jakten börjar. Har ni
inte egna hundar kan vi ordna duktiga stående fågelhundar och hundförare som känner
området väl.
I campen bor ni i stugor med självhushåll.

alla våra egna möjligheter att förutsäga var
fågel finns. Att ha bjällra eller elektroniskt
pip på hunden är en fördel i björkskogen. Då
finner du lätt hunden om den fattar stånd
utom synhåll. En röd väst förenklar det hela
ytterligare.
Var riporna vistas beror på biotop, tillgång på
föda, rådande väder, tidigare väderleksförhållanden och saker som ingen vet. Men har du
väl hittat ripor så är chansen stor att du hittar fler i liknande terräng och höjd.

Där finns tillgång till vildmarksbutik, bastu
och telefon. På fjället har vi några stugor som
ligger för sig själv och vi har också ett militärtält uppsatt i ett intressant jaktområde.
Är du riktigt friluftsmässig tältar du där du
själv vill jaga. Då gör du avkall på bekvämligheter men får å andra sidan en större naturupplevelse Är du inställd på en riktigt
bekväm ripjakt så kan vi ordna med hotell i
Arjeplog och dagliga flygningar till olika
spännande jaktområden i fjällvärlden.
En mycket spännande jaktform är vår-vinterjakten från mitten av februari till mitten av
mars. Då börjar dagarna bli längre och solen
värmer gott, ofta från klarblå himmel. Du
skidar efter riporna, helt vitklädd, utrustad
med bra kikare och en finkalibrig studsare.
Fjällripan sitter gärna högt uppe där snön är

Här i Miekak finner du fåglarna i små videsnår nere vid stranden eller uppe på kanten
till högfjället. Och allt däremellan. Så börja
gärna jakten med att hitta rätt höjd. Ett tips
är att vid torrt väder finns riporna vid vatten
och myrar och vid blött väder i täta snår och
i fjällbjörkskogen.

avblåst så den kommer åt lite föda. Dalripan
sitter lite längre ned, gärna i björkskogen och
i flockar om ibland flera hundra. De är svåra
att smyga på då flocken har så många vakande ögon men i vissa väder sitter de tryggt och
då kan man få ett jaktminne för livet!

Träna upp hunden inför jakten. Är hunden
otränad finns risk för skador, som i värsta fall
kan förstöra hela jaktäventyret. Och en trött
hund jagar dåligt. Hundarna springer kanske
tio mil i full koncentration när vi går en. Det
är ansträngande för hundens psyke och luktsinne samt för leder, tassar och muskulatur.
Växla gärna hund om du har den möjligheten.

Upp tidigt, lång siesta mitt på dagen och hem
sent. Riporna har sitt fodersök på morgonen
och eftermiddagen. Mitt på dagen däremot
ligger riporna still, så gör det du också. Några
timmars vila mellan elva och tre behöver
både du och hunden. Sen är ni redo att jaga
ända fram till kvällen.

Var aldrig mer än två skyttar över varje
stånd. Riporna flyger gärna åt alla möjliga
och oväntade håll. Välj en fågel, släpp ut den
ordentligt så att hagelsvärmen blir så stor
som det är tänkt.

I våra jaktområden finns inga vägar, inga
kaniner eller rådjur. Här behöver du inte vara
orolig om hunden söker ut ordentligt. Det är
tvärtom en fördel, eftersom riporna kan finnas överallt. Och hundens nos är överlägsen

Kom också ihåg att det alltid ligger en eller
några ripor kvar och trycker efter första upp7

floget. Som plötsligt flyger iväg när man
minst anar det.
Lydnad, lydnad, lydnad, lydnad, lydnad, lydnad. Så ser en av våra duktigaste ripjägares
sex viktigaste punkter ut. Några väl förberedda och kostsamma ripjaktsdagar i fjällen
får inte bli förstörda av olydiga hundar. Och
kom ihåg, av hemmalydnaden finns bara tio
procent kvar när det väl är jakt.
Hundar som går efter ren är ej välkomna i
fjällen. De kan driva hela renhjordar från sin
betesområden och djur kan komma till skada.
Det brukar heller inte vara särskilt populärt,
när alla i jaktsällskapet måste invänta en
hund som försvinner i timmar. Renhetstesta
därför din hund innan du kommer upp hit.
Svenska Jägareförbundet kan ge dig tips om
var du gör det lämpligast nära din hemort.

Miekak klätt i
vinterskrud, ett
minne för livet.
Februari. Dagsljuset återvänder sakta. Nu är Miekak en upplevelse fjärran
från liftköer, after-ski och disco. På en renfäll under klarblå himmel med
en värmande vårsol i ryggen drar du istället upp röding och öring på isarna av våra sjöar och sel. Nu är det också högsäsong för ripjakt.
Du kan göra skoter- och skidutflykter eller
jaga ripa på fjället och du har naturen helt för
dig själv. Chansen är stor att du kommer att
se både örn, fjällvråk och fjälluggla samt, om
du har riktigt tur, en skymt av den skygga järven. Vi öppnar i mitten av februari och har
öppet ända till början av maj. så missa inte
våren hos oss i Miekak.
Dagsturer med snöskoter eller på skidor kan
du företa under din vintervistelse i Miekak
och varför inte ta en tur upp till Pieskejaure
och se fjälltopparna vid norska gränsen eller
till den andra av Piteälvens två källflöden
Mavasjaure. På sjöarna skidar du utan större

ansträngning och vill du ut på en längre tur
har vi snöskoter till uthyrning. Med dessa tar
du dig lätt till avlägsna fiskevatten eller
någon av de två högt belägna fjällsjöarna .
Sommarfisket efter storröding och den vackra Låddeöringen är väl det som egentligen har
gjort Miekak berömt. Men pimpelfisket på
vårvintern kan vara nog så spännande och har
en alldeles speciell tjusning. Du har mängder
av sjöar och sel att fiska på och hittar du bara
ståndplatserna kommer huggen tätt. Och
dom riktigt stora fiskarna är högaktiva efter
vinterns långa mörker, här tas det åtskilliga
(3-4 kilos) fiskar varje säsong.

En mycket spännande jaktform på ripa är
vår-vinterjakten från mitten av februari till
mitten av mars. Då börjar dagarna bli längre
och solen värmer gott, ofta från klarblå himmel.
Du skidar efter riporna, helst vitklädd, utrustad med bra kikare och finkalibrig studsare mot en fjällripekalles ihärdiga knarr och
några misstänkta skuggor du upptäckt i kikaren mot den vita snön. Det enda som hörs är
skrapet av skidorna, vinden och kallens utdragna knarrande. Sista biten kryper du för
att komma i håll på riporna som sitter tätt på

en avblåst barmarksfläck. Bra stöd, in med
hårkorset, osäkra...
Fjällriporna hittar du oftast på kalfjället. I
den lägre björkskogsterrängen finns huvudsakligen dalripa men inte sällan hittar man
flockar med både dal och fjällripa. Vi har
sett flockar på flera hundra ripor här.
Jaktform bestämmer du själv, men den vanligaste formen brukar vara med finkalibrigt
vapen i kal. 22 el. kal. 22 magnum. Jakt med
hagelgevär över stående fågelhund förekommer även på vintern under förutsättning att
snön bär. Något som framförallt norrmännen
ägnar sig åt.

Vett och etikett i fjällen
Vädret växlar snabbt. Här uppe kan strålande solsken och vindstilla
förbytas i hårdblåst med snö, kyla och dålig sikt på mindre än en
timme. Och vinden kyler snabbt - ha alltid med värmande överdragskläder, riktiga skidglasögon och kompass. Att bli nedkyld är att
tappa både krafter och huvud. Vid förfrysning, gnugga inte då förstörs vävnaderna, lägg istället något varmt och isolerande på det
utsatta stället. Se till att få i dig varm dryck - det värmer i hela kroppen.
Blir du för varm är det inte heller bra. Undvik att bli svettig för då
försvinner klädernas isoleringsförmåga snabbt, se istället till att klä
dig i flera lager och reglera värmen genom att ta av och på.
Huvudet avger ca 30% av kroppsvärmen, blir du kall ta på en tjock
skinnmössa, blir du för varm byt till en tunnare.
Området runt Miekak har många strömmande vatten, forsar och
sel. Isarna är alltid förrädiska här, speciellt på vårvintersäsongen om
isen är snötäckt och när dagsmejan börjar sätta i. Ta det därför försiktigt när du är ute och fiskar och passera inga strömmande vat-
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ten om det inte är känt att det är säkra, följ t ex vinterled om sådan
finns uppsatt. Isdubbar och ombyte skall alla ha och livlina bör finnas med i varje grupp.
Lavinfaran - Vid fjällbranter kan snölagren skikta sig med tyngre
ihopsjunkna snölager överst och och lössnö under. Släpper skikten
kan det dra igång en lavin. Undvik därför att vistas eller passera
utmed branta fjällsidor om det ligger mycket snö kvar. Lavinlina är
ett måste om du rör dig i osäker terräng.
Lämna alltid färdbeskrivning, även om ni är flera eller om ni bara
skall vara ute några timmar och även om ni har skoter. Berätta i
lägret vart ni ska och när ni förväntas komma tillbaka. Skulle ni inte
dyka upp eller om någonting händer vet vi i så fall var vi skall leta.
Om inte kan det ta lång tid innan vi hittar er och kan komma till
undsättning.

Upplev Miekak.
Vem du än är,
vad du än vill.
Vare sig du är i Miekak för att fiska, jaga, åka skoter eller bara vara för
dig själv har du hamnat på rätt ställe för spännande upptäckter. Med
blicken öppen är Miekak en outömlig källa, rik på upplevelser. Dygnet
runt, året om. Miekak blir vad du gör det till.
Använd dina sinnen! Hela området är fullt av
spännande upplevelser oavsett dina intressen.
Djurlivet här är det typiska för fjällvärlden.
Har du tur kan du upptäcka spår eller få en
skymt av den skygga järven. En tyst seglande
örn är inte en ovanlig syn. Sommartid hör du
alltid ljungpiparens ihärdiga varningsrop eller
blåhakens underbara sång.
Växter finns det gott om ifall du är intresserad. Fjällvärlden hyser större blomdsterprakt
än du tror. Daldockan, Jungfru Maria nycklar,
Kung Karls Spira, Svarthö, Fetknopp, Fjällsippa eller kanske den fantastiska Isranunkeln

som blommar alldeles i kanten av sommarståndna snölegor, en symbol för kraftfull spirande livsglädje.
Rösad vandringsled finns. Du kan ta ditt pick
och pack för en dagstur eller övernattning,
även i det orösade fjällområdet. Varför inte
ta en tur upp till någon av de många topparna som omgärdar Miekaks vildmarkscamp?
Sommartid får du säkert också stifta bekantskap med myggen även om Miekakområdet är
känt för att vara förskonat från de största
mängderna.

Vintertid hittar du kylan, mörkret, blåsten
och stillheten här. Det är en stämning för sig.
Söker du ensamhet och återhämtning men
samtidigt en utmaning föreslår vi dig några
stärkande vinterdygn här uppe. Det är få som
ännu har nyttjat denna möjlighet.

Konferera i Miekak
Vill du ordna en garanterat annorlunda konferens
är Miekak den rätta platsen. Här är långt till
mobiltelefoner och stress. Ni har naturen helt för
er själva. Chanserna är stora att få se både örn,
fjällvråk och fjälluggla. När ni bokar er konferens i
Miekak så passa på att blanda upp konfererandet
med aktiviteter som ingen någonsin kommer att
glömma, exempelvis ett helikopterlyft till någon
närliggande topp med hänförande utsikt över
fjällvärlden, eller en nybörjarturnering i lerduveskytte. Har ni speciella önskemål försöker vi att
tillmötesgå dessa också.

Kommer du till hösten finns mycket god tillgång på hjortron - Lapplands röda guld. Även
blåbär och det mer kärvt smakande kråkbäret
kan du smaka. För svampälskaren finns här
ett litet eldorado. Förutom kantareller kan
man hitta många skivlingar och framförallt
soppar som i fjällvärlden är betydligt mindre
maskangripna än på andra ställen. Även
konstnären kan här få både lugn och ro och
finna inspirerande motiv.

Naturligtvis fiskar ni! Är det sommar kan vi lära er
grunderna i flugfiskets mysterier och på hösten
finns möjlighet att följa med på ripjakt. Under vintern kan vi lägga in skoter eller skidturer på schemat med lunchen förberedd på fjället.
Middagar äter ni i storstugan och då står självfallet halstrad nyfångad röding och helstekt ren på
menyn och vi har fullständiga rättigheter till slutna sällskap.

Detta är sameland och det kommer du att
märka. Renar finns i området, rester av den
äldre samekulturen kan du se i form av äldre
brukskåtor och renskötarkojor. Ibland kan du
träffa samer på färd genom Luokta-Mavas
sameland. På många ställen finns spår av
äldre samisk verkamhet. Detta är en miljö
som samer sedan urminnes tider fortfarande
nyttjar.

Aktiviteter i Miekak finns det gott om, för att
nämna några så kan ni med våra erfarna naturguider göra en vandringstur, det finns mycket att
upptäcka och se, vill ni ha en helt unik upplevelse
tar vi er till Sulitelmaglaciären med helikopter och
har snösmältningen kommit tillräckligt långt kan
vi utforska någon av de stora isgrottorna. Eller
varför inte anordna en fisketävling i något av de
fantastiska öring och rödingsvattnen som finns i
anslutning till Miekak.

Oavsett dina intressen har du alltså alla möjligheter i Miekak. Med öppen blick är Miekak
en outtömlig källa för upplevelser utöver det
vanliga. Miekak blir vad du gör det till.
Miekak är att återvända till naturen. Att få
leva primitivt. Att få tvätta sitt ansikte i kallt
och friskt bäckvatten. Att från fjällets topp se
milsvitt omkring, kanske in i den norska fjällvärlden. Att möta människor i en otvungen
miljö som skalat av sig sina vanliga civiliserade roller.

Miekak blir vad ni gör det till och vi kan garantera
er ett fantastiskt miljöombyte i underbar och
avslappnande miljö fjärran från stressiga kontor
och ringande telefoner. Hos oss anordnar du en
annorlunda och absolut minnesvärd After sale,
ledningsmöte eller kick off. Kontakta Miekak
redan idag så får vi tala om vad vi kan göra för just
er och lämna offert på ert arrangemang.
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Januari. Mörka dagar och nätter. Kyla.
Solen återvänder ca 20 jan. Ismete.
Februari. Dagsljuset återvänder sakta.
Ismete. Högsäsong ripjakt.
Mars. Ismete. Lämpligt för skid- och
skoterturer. 15 mars är ripjakten slut.
April. Ismete. Skidturer och skoterutflykter
är lämpligt.
Maj. Förfallsmånad. Islossning. Renarnas
kalvningtid.
Juni. Islossningen fortsätter. Isfritt ca 10
juni. Sångsvanen mellanlandar. Vadare och
sångare anländer. Hjortronen blommar.
Fjällörter påbörjar blommningstid. Midnattsol. Lövsprickning. Harren leker.
Juli. Midnattssolen syns ännu. Trollingfiske.
Flugfiske kan påbörjas. Blåbär och kråkbär
mogna. Vår begränsade mängd mygg kommer.

Augusti. Lägre vattenstånd. Hjortronen
mognar. Blåbär. Örter blommar. Hösten gör
sig påmind med dess färger. Knottlarver
kläcks = flugfiske. Rödingen går till. 25 aug
börjar ripjaktsäsongen. Svamp.
September. Lövträd i färgprakt. Svamp.
Flugfiske. Röding och öring leker. Brunsttid
för renen. Lövfällning. Ev. första snön i slutet av månaden. Älgjakten påbörjas. Fiskeförbud i strömmande vatten fr. 15 sep.
Oktober. Dagarna allt kortare. Vintern
börjar. Isläggning.
November. Dagen ännu kortare. Temperaturen sjunker. Samerna samlar renarna
för flyttning till skogslandet.
December. Dag och natt mörka. Kylan
kommer allt mer. Lugnet råder. Naturen i
vintervila.
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