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EN ANNORLUNDA EXPEDITIONSRESA MED SPORTFISKE 
OCH TIGERSAFARI I CORBETT NATIONALPARK, INDIEN 

 

    
 
JIM CORBETT NATIONALPARK – Indiens första tigerreservat etablerades redan 
1936 av den välkände storviltjägaren Major Jim Corbett som avled 1955. Corbett 
nationalpark är en av Indiens mest kända och viltrikaste nationalparker utspridd på 
cirka 520 kvadratkilometer. Parken omfattar dalstråket kring floden Ramganga vid 
Himalayas fot. Nationalparken ligger ca 300 km nordost om huvudstaden Delhi där 
den omgärdas av täta skogar, höga sal-träd, öppna grässavanner och glaciärfloder. 
 
Redan för mer än sextio år sedan varnade den indiska naturkännaren Jim Corbett 
för följderna av den ohämmade jakten på vilda djur och på de stora skogs-
avverkningarna i Corbett. Hans samtid var emellertid oförstående och Jim Corbett 
talade som alla tidigare föregångsmän för döva öron.  
Långt senare blev dåvarande premiärministern Indira Gandhi engagerad i den 
indiska tigerns öde. Hon ärvde sitt naturintresse av fadern, den legendariske 
statsmannen Nehru och drog igång ett stort räddningsprojekt 1973 för vilda djur 
och skog. På Indira Gandhis initiativ inrättades nio tigerreservat och syftet var att 
Indien skulle bli ett asiatiskt föredöme inom naturvården. Senare har många fler 
naturområden tillkommit i Indien.  
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Parken kallades först Hailey efter en engelsk guvernör, Sir Malcom Hailey, men 
döptes 1954 om till Ramganga och fick först sitt nuvarande namn efter att Jim 
Corbett avlidit. Jim Corbett kände djungelområdet väl och hade experthjälp med 
avgränsningar och viltvårdsarbete för att få parken till stånd. Redan 1907 
lanserades tanken om ett viltreservat och det var här som man långt senare inledde 
”Projekt Tiger”. Nationalparken anses vara en av de mest vilda parkerna i Indien.  
 

   
 
Jim Corbett hade utöver jakt och viltvård även ett stort intresse för fiske som finns 
beskrivet i hans bok “Fish of my dreams”. Jim fiskade ofta i de två floderna 
Ramganga och Kosi som än idag är de två viktiga livlinorna i parken. Båda floderna 
ger besökaren ett optimalt fiske året om eftersom vattnet är extremt rent. Floderna 
påverkas inte heller av det kalla vattnet som rinner ner från Himalayas snöklädda 
berg. Bästa tid för fiske i området är oktober och november månad. 
De stora fiskarna mahaseer stortrivs i samma vatten där även krokodiler, uttrar, 
sköldpaddor, långnäbbad gharial, flodkräftor och färskvattenkrabbor finns. 
Den fiskeentusiast som vill fiska mardrömsmalen Gonch i någon av de två floderna 
måste vara väl preparerad mentalt eftersom det är lätt att dras ner av den stora 
fisken i de krokodilrika floderna. De flesta besökarna som kommer till Ramganga 
för att fiska föredrar att fiska den guldgula fisken Mahseer.  
 

 
 
The Golden Mahaseer kallas här lokalt för “the Big Mouth” och räknas till den 
tyngsta av alla fiskar i Indien när det gäller sportfiske. Den lever i Ramganga River 
som har ett klart, snabbt och rinnande vatten med hög syrehalt. Fisken simmar 
nedströms under december-januari till varmare vatten. ”The Big Mouth” är en 
utmärkt simmare och kan lätt komma upp på en fart av 20 knop. Fisken har också 
ett väl utvecklat luktsinne som gör att den kan känna lukten av föda på mycket 
långt avstånd. Golden Mahaseer är en av jordens starkaste fiskar när det gäller 
sportfiske. 
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DAG 01.   16/10  ANKOMST DELHI – BIL TILL MORADABAD / 04 TIM 
Ankomst till Delhi internationella flygplats där vår färdledare Kjell Borneland möter 
upp med fordon för transport ut ur Delhi – till staden Moradabad där vi checkar in 
hos maharadjafamiljen Chandra Vijay Singh på Niva Bilhari House www.nivah.in 
Avkoppling, välkomstmiddag och övernattning Niva Bilhari House 
 
DAG 02.   17/10           MORADABAD – CORBETT NATIONALPARK  
Efter frukost kör vi vidare norrut mot Corbett nationalpark. Vi anländer till Tiger 
Camp för lunch därefter startar vi med jeep för tigersafari i Birjani zonen. 
Övernattning Tiger Camp 
 
DAG 03.   18/10           CORBETT NATIONALPARK  
Idag lägger vi koncentrationen på två tigersafaris; förmiddag och eftermiddag. 
Övernattning Tiger Camp 
 

 
                                     Foto Swed-Asia Travels 

 

http://www.nivah.in/
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DAG 04.   19/10    CORBETT NATIONALPARK  
Förmiddag och eftermiddags tigersafari med privat jeep  
Övernattning Tiger Camp   
 
DAG 05.   20/10    BHIKIYASAIN - MASI BRON (12 KM UPPSTRÖMS) - 
BHIKIYASAIN (BASE CAMP) Tidig morgon kör vi med jeep till Masi bridge med 
packad picknickfrukost, därefter halv dags fiske i Ramganga river.  
På eftermiddagen tillbaka till vår ”Base Camp”.  
Lunch, middag & övernattning Camp / Guest House i Bhikiyasain 
 

   
 

DAG 06.   21/10    BHIKIYASAIN – JAINAL BRO (10 KM NEDSTRÖMS) –                  
BHIKIYASAIN  

Tidig morgon startar vi med jeep och packad picknickfrukost för färd mot Jainal 
bron där vi har halv dags fiske i Ramganga river. Sen eftermiddag kör vi med vår 
jeep tillbaka till Base Camp. 
Lunch, middag & övernattning i Camp / Guest House i Bhikiyasain 
 

   
 
DAG 07.  22/10      HIKIYASAIN - ONERI TEMPLET (40 KM - NEDSTRÖMS) –   
                              SAALAVAN RESORT, MARSHULA  
Tidig morgon med jeep och picknicklunch. Idag kör vi mot Oneri templet. Därefter 
halv dags fiske i Ramganga river.  
Middag & Övernattning på Saalvan Resort eller liknande i Marchula 
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DAG 08.  23/10      MARCHULA TILL DEONABRON (15 KM UPPSTRÖMS TILL 
                              BYN HERDA) - MARCHULA   
Efter frukost med jeep och packad picknicklunch för Deonabron Halv dags fiske i 
Ramganga river.  
Middag & övernattning på Saalvan Resort eller liknande i Marchula 
 
DAG 09.   24/10       MARCHULA - RAMNAGAR (CORBETT MAACHAN RESORT)  
Efter frukost med packad picknicklunch halv dags fiske i Ramganga river (Marchul) 
Senare på eftermiddagen med bil till Ramnagar och Tiger Camp   
Middag och övernattning på Tiger Camp  
 
DAG 10.   25/10      RAMNAGAR – DELHI  
Efter frukost med bil till Delhi. Ankomst Delhi och incheckning på Hotel Taj 
Princess. Avskedsmiddag på lokal restaurang. 
Övernattning på Hotel Taj Princess, New Delhi  
 
DAG 11.    26/10     DELHI 
Transfer till flygplatsen / Hemresa 
- slut på program –  
 

   
 

 
 
KOSTNAD LANDARRANGEMANG; SEK. 21.700:- per person 
Internationell flygbiljett tillkommer 
 
KOSTNADEN INKLUDERAR: 
* Boende enligt program dubbelrum, hotell/ tält/ gästhus / 
* Samtliga måltider ingår under hela vistelsen i Corbett nationalpark 
* 04 jeepsafari i Corbett i egen jeep 
* Tigerguide & fågelguide i Corbett nationalpark 
* Nationalparksentré för tigersafari 
 
 
Forts.. 
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FORTS. KOSTNADEN INKLUDERAR: 
 
* 2 flaskor mineralvatten per dag ingår under resan 
* Alla transporter från Delhi och tillbaka till Delhi sker med privatbil (Tempo  
   Traveller) med egen chaufför. 
* Specialtillstånd för fiske/angling i nationalparken  
* Erfaren engelsktalande lokal fiskeguide  
* Nationalparksentré för fiske 
* Dricks till chaufför och lokal fiskeguide. 
* Expeditionsledare Kjell Borneland 
* Samtliga statliga formaliteter ingår för tillstånd i Corbett nationalpark 
* Lokala skatter 
 
KOSTNADEN INKLUDERAR INTE: 
INTERNATIONELL FLYGBILJETT SVERIGE – DELHI t/r TILLKOMMER SEPARAT 
Visum till Indien 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring 
Resenären uppmanas att medtaga egna fiskeredskap, spön, fiskedon, håv, krokar, 
linor samt andra tillbehör för fiske som anses behövliga  
All måltidsdryck tillkommer, öl eller andra alkoholhaltiga drycker ingår inte  
Lunch och middag i Moradabad & Delhi 
Dricks till hotellpersonal / guider / jeepchaufför 
Tvätt, telefon, internet eller andra personliga utgifter. 
 
 

**************************** 
      
 
SÄSONG OCH BÄSTA TID FÖR FISKE I CORBETT; 01 OKT – 15 NOV 
Vintermånaderna december & januari är kyliga. 
 
PINNFISKE, FLUGFISKE 
Fisket i floderna sker i huvudsak med spinn och flugfiske.  
 
FISKEREDSKAP 
Swed-Asia Travels rekommenderar 2,5m till 4m långa flugspön i klass. Flugrullar 
med skivbroms av bästa kvalitet och mer än 200 meter lina krävs.  
Fluglinorna kan vara flytande, halvsjunkande eller helsjunkande. Använd 2,5m 
tafs. För spinnfisket bör man ha en haspelrulle med god broms och 2-3m långt spö 
med kastvikter mellan 15-40 gram. 
 
FLUGOR, WOBBLER 
Bra flugor för flodfiske i Ramnagar: Olika storlekar fungerar bra. Bra drag: Rapalas, 
Storms och Nils Masters wobblern i storlek 10-15 cm.  
Färger; svart, svart/röd, svart/gul och vit/gul. 
 


	  

