
LÖGDEÄLVEN 
 

Poolförteckning och kort beskrivning av       
Gammelgårdens Strömfiske i Lögdeälven. 
 
Överstnacken:  
Nära den domänverksstuga som numera är privat, börjar Gammelgårdsfisket med en fin, 
lagom strömsatt pool som avslutas med Överstnacken. Poolen är lättvadad i normal 
vattenföring, grundare i mitten än vid strandkanterna. Ett typiskt torrflugevatten. Håll 
utkik efter vak. 
 
Bäverhyddan: 
Nedanför Överstnackens fors breder älven ut sig i en pool med omväxlande 
bottenförhållande. Den stenpir som underlättar fiske i forsen delar upp poolens inlopp i ett 
lugnt bakvatten där grov gädda synts samtidigt som huvudströmmen sveper nära vägen 
och avslutar i en starkt strömsatt fors förbi en utskjutande klippa på älvens sydstrand.  
Sydstranden är mycket lättvadad fram till den brant sluttande kant på älvbotten som delar 
den grunda  men hårt strömsatta, längsgående delen av poolen med den djupa, snabba 
strömmen. Öringens favoritställe är ofta mitt i den släta tungan som bildas i den mjukt 
övergående delen till fors. Även några goda ståndplatser avslöjas uppströms de virvlar som 
bildas av några stora undervattensstenar på motsatta sidan. Håll utkik efter de plogvågar 
som avslöjar öringen när den vandrar upp genom forsen till poolen. De går gärna mycket 
nära den motsatta norra stranden. 
Harren vakar ofta gärna mitt i blankstryket en bra bit ned i forsen. 
 
Klämforsen: 
Nedströms Bäverhyddan och forsen bildar strömmen ett långt sel-liknande men fint 
strömsatt och i början delvis stenigt område nedanför husvagnsparkeringen högt uppe på 
norra strandens klippor. Selet övergår genom Klämforsen till det parti som ligger vid 
Jaktkojan.  
Klämforsen är ett typiskt harrvatten där både strömfiske och torrflugefiske på nacken 
respektive utströmmen kan vara väl värt att prova. Samtidigt ger området då och då fina 
bonusöringar. 
 
Musselbanken: 
Klämforsen, jaktkojan och det långa sel ned till den numera omtalade Musselbanken, kan 
verkligen överraska, inte bara med häftiga stjärtslag av de bävrar som bebygger den norra 
stranden utan också med mycket grov gädda. Samtidigt är poolen ned mot Musselbanken 
och nacken en typisk storöringpool. Där finns öringen utspridd över hela området genom 
de fina ståndplatser med omväxlande grus, musslor och grova stenar som gör botten så 
omväxlande. 
 
 
 
 



Mossavattsbäcken: 
Även om Musselbanken är ett verkligt hotspot, upplever många den långa forsen ned förbi 
Mossavattsbäckens utlopp som ett av älvens favoritområde. Det är ett omväxlande och fint 
strömsatt område med flera pooler som bara avslöjas genom sammetsstråk i ytströmmen. 
Där finns ståndplatser för både grov öring som mängder av harr. 
Hela området förbi bäckutloppet och de fem nedströms liggande korta poolerna till det 
nedanför liggande selet och nacken till poolen Ormaggan, är ett - om inte alltid så lättfiskat 
- så mycket fint flugvatten.  
 
 
Ormaggan: 
Den pool som tillsammans med Bäverhyddan är absolut lättast att nå, är Ormaggan. 
Hängbron gör den lättfiskad från båda sidorna av älven samtidigt som den är 
förhållandevis lättvadad. 
Här finns ofta mycket gott om harr som gärna tar en torrfluga. Men det är främst öringen 
som gör den spännande. Kom ihåg att fiska poolen metodiskt ända från nacken uppströms 
hängbron och ned till selet. Själva forsen utgör nämligen också skyddade ståndplatser för 
öringen, speciellt när vattnet värmts under varma sommardagar. 
 
Polackstrykan: 
När Ormaggans strömmar lugnat sig når de den så kallade Polackstrykan där torrfluga 
och nymf kan vara så effektivt för harrälskaren.  
Polackstrykan övergår så i en lång fors som med omväxlande pooler på nytt övergår i ett 
långt sel vid ”Hålet i vägen” som avslutas med öringnacken som kallas Abborrnacken efter 
de grova abborrar som då och då hugger flugan under varma sommardagar när öring och 
harr flyttat ned i forsen nedanför med Staffans Harrhål och Stenarmpoolen. 
En påminnelse bara! På samma sätt som Polackstrykan kan visa sig från sin harrsida är 
selet vid Hålet i vägen ett mycket bra torrflugevatten för harr. 
 
Staffans Harrhål och Stenarmpoolen:  
Tretjärnbäckens utlopp avslutar den övre 1/3 delen av Gammelgårdens Strömfiske. 
Neströms denna och vid vindskyddet bildar vandringsleden nedströms en naturlig led att 
utforska älven förbi selet vid Spelet, Spelnacken och forsen.  
 
Spelet: 
Själva Spelnacken är en mycket attraktiv, om än ofta mycket svårvadad fiskeplats. Men vid 
vattenstånd som medger fiske från mittströmmen är den mycket eftertraktad och har 
inregistrerat många goda öringfångster. 
 
Storharrstrykan: 
Nedströms Spelforsen tar Storharrstrykan vid. Hela detta området är vadbart vid 
lågvattenföring och har ett gott bestånd av särskilt grov harr och öring. Tyvärr vadas 
området ofta sönder så öringen skräms. Men som sagt då kan harren vara en nog så god 
ersättare, för att inte tala om de grova gäddor som då också hugger, speciellt på glittrande 
gäddflugor av flaschabou. 



 
Harrstrykanacken: 
Här kläms älven samman för att genast nedanför forsen och den lilla ön breda ut sig i ett 
fint och vadbart område med en stenkista där en djupränna skär diagonalt i rakt nord-syd 
riktning nära tvärs ytströmmen. Området är mångas favorit, speciellt med tunga 
guldhuvudnymfer som fiskar bra djupt i rännan. 
 
 
 
Stenkistan och Hygget: 
Forsen nedströms Harrstrykanacken och det området som övergår i en mycket längre 
stenkista vid Hygget och Ritvalidsvägen står ofta för ett mycket omväxlande harrfiske. 
Något längre ned ligger Brantens Vindskydd högt på älvens södra rasbrant. 
Älven har nu övergått i ett parti av mer grus och sand som passerar Hygget, Brantens 
Vindskydd och Paradiset. Det är ett område för upptäckarfiske där olika vattenstånd ger 
helt olika karaktärer och fisken fram till Paradisnipan. 
 
Långviskaforsen och Trestenaforsen: 
Paradisnipan ligger i början av det område där älven rinner ned i Långviskaforsen. Forsen 
övergår sedan i och med att bottenstrukturen i älven ändras från grus och sand med 
mindre sten till att nu utgöras av grov stenar och klippblock till Trestenaforsen, nära 
Långviskakojan. 
Hela det området ner mot Snoken är ett typiskt flugvatten för ”pocket-fishing” där mycket 
korta och hårt strömsatta pooler kan ge förvånansvärt grov öring och harr. Det är ett 
mycket bra område för nattfiske i högsommarvärme. 
 
Snoken: 
Nedströms Trestenaforsen och de långa strömmarna ned genom Snoken ger möjlighet till 
ett mycket omväxlande fiske. Där kan harr attackeras av blodtörstiga gäddor samtidigt 
som storöringen lurar nära var som helst. Särskilt uppströms Parkeringen finns några fina 
storöring strömmar i de tvära kurvorna som karaktäriserar området ner förbi landsvägen 
ned till Musnäset. 
 
Musnäset: 
Vindskyddet vid Musnäset är strategiskt placerat. Främst för att ”luras”, för i dessa 
skravelströmmar just utanför vindskyddet finns ofta inte så grov fisk som det finns både 
uppströms och nedströms Vindskyddet. Egentligen är bäckutloppet nedströms vägbron ett 
nog så bra riktmärke om man är ute efter storöring. Poolen nedanför innehåller nästan 
alltid huggvillig fisk. 
Den djupare sydstranden nedströms vindskyddet är också bra. 
 
 
 
 
 



Mushålet: 
Oftast lönar det sig att gå direkt ned till poolen Mushålet. Det innehåller fin harr och ofta 
någon av de öringar som gör fisket i Gammelgårdens strömfiske så attraktivt. För sedan 
när  
Fisketörsten fått sitt, är området uppström och nedströms så spännande att utforska                                     
Hälsningar Harry Salmgren 
                                   
 
 


