
Resan till Drozdovka 2019 
 

Allt började med ett inlägg på Facebook. Jag och min bror har gjort en fiskeresa nästan varje 

sommar senaste 15 åren. Vi har länge pratat om att göra en lite mer äventyrlig resa till Alaska 

men när Dan på Fishingnorth la ut en krok om en resa till Ryssland och Kola-halvön kunde vi inte 

motstå frestelsen, fiska Lax på tundran var något vi bara måste uppleva. 

Vi packade väskorna och flög från de två sydligaste hörnen av Sverige; Malmö respektive 

Karlskrona för att sammanstråla i Luleå för att där bli upphämtade av Jörgen på Fishingnorth och 

resan till Ryssland började på allvar. Vi sammanstrålade med resterande resesällskap i 

Rovaniemi, totalt var vi nio galna fiskare, varav fyra av oss skulle till Drozdovka och resterade till 

Varzina, Cliffhanger. 

Några timmar och flera skratt senare var vi framme vid gränsövergången mellan Finland och 

Ryssland, närmare bestämt Salla. Molnen låg tunga och täta på himlen vilket gjorde att känslan 

av ”öst” blev totalt. Efter några högljudda pekfingertryckningar på tangentbordet och stämplar 

som ekade som pistolskott i lokalen, släpptes vi in i Ryssland. 

Resan fortsatte i rask takt till Lovozero för en natts övernattning. I Lovozero mottogs vi hjärtligt av 

föreståndarna på Mishkin Dom och deras 14 slädhundar, ett charmigt boende drivet av lokala 

samer, lite sömn och en frukost senare bar det iväg till Murmansk för helikopterturen till 

Drozdovka. 

 

 

  



Drozdovka fiskecamp 2019-07-13 – 2019-07-20 
Vi landar på ”Drozdovka airport” lunchtid, lördagen den 13/7. Vi blir väl mottagna av campens 

personal som består av två guider (varav en är ”camp manager”), en ”allt-i-allo” och campens 

kock. 

 

Vi får en genomgång av campen som består av tälten där vi ska sova, ett restaurangtält med bar 

och enkel fiskeshop. Torrtoa, bastu med dusch, och ett dedikerat torkrum finns att tillgå. 

Varmvatten finns tillgängligt 24/7 och ström finns framdraget i tälten men är endast tillgängligt 

under några timmar runt frukosten och middagen.  

  

Tälten är utrustade med värmeelement som drivs på fotogen och ett par riktigt sköna sängar med 

sänglinnen och sovsäck. 

Men det bästa av allt är ändå tystnaden, det finns varken mobil täckning eller Wi-Fi! 

 



Campen ligger fint belägen vid den större sjön som delar älven i två partier 

 

Vi börjar med en lunch där Vladimir som är camp manager går igenom allt det praktiska, som 

t.ex. reglerna för fisket, hålltider för mat m.m. Mat som för övrigt är riktigt bra; varje morgon startar 

dagen med en rejäl frukost varpå kocken förbereder ett lunchpaket som man har med sig och 

förtär vid vattnet, på kvällen är det fyrarätters middag med förrätt, soppa, huvudrätt och efterrätt. 

 

 

  

God, vällagad mat 

 

Själva fisket bedrivs ”två och två”, hela älven delas upp i tre sektioner och man roterar sektion 

varje dag, vilket innebär att man fiskar hela älven under veckan. Det blir en hel del promenerande 

mellan poolerna, vilket är välkommet efter den robusta frukosten. Alla pooler är väl utmärkta med 

handgjorda träskyltar. Allt är föredömligt ordnat! 



Något man inte ska förkasta är guidernas råd. De har bra kännedom om älven och har bra koll på 

fiskeplatserna. Vill man utforska älven på egen hand går det utmärkt men chansen att lyckas ökar 

dramatiskt med lite lokal kännedom! 

 
Våra eminenta värdar; Vladimir och Mindaugas 

 

Drozdovka är en fin liten skogsälv med flera fall och snabba vatten. Älven går relativt hög denna 

vecka och marken runt älven är ganska mättad med vatten så när regnet faller på måndagen går 

älven upp ytterligare. Faktum är att älven har samma flöde som på våren, mitt i sommaren. Detta 

gör att vadandet blir lite svårt på vissa ställen och ibland ser man fisk som man inte riktigt 

kommer åt. Storleksmässigt påminner älven om Mörrum i de trängre partierna, men Drozdovka 

har fler breda partier och fler snabba vatten. 

Vi har en medeltemperatur runt +10c i luften och ca +8-10c i vattnet. Fina förhållanden med 

andra ord. 

Vi fångar fisk i princip varje dag, jag och min bror får endast grills under veckan men övriga 

fiskare får ett antal större fisk, totalt landar gruppen 33 grills och 11 lax (över 70cm, med en topp 

på 92cm). Vi får även ett antal puckellax, brunöring och gädda men de räknas inte med i 

statistiken. 

En nystigen pärla från ”big plate” 



 

Puckellax (pink salmon) som även här är en invasiv art. 

 

Brorsan men en liten silvertorped 

 

En vecka går på tok för snabbt och avfärden känns vemodig, men samtidigt förgyller denna typ 

av äventyr fiskesemestern och man längtar snabbt tillbaka igen, så Kola, vi ses igen och hej då 

Drozdovka airport för denna gång! 

 



Drozdovka airport 


