
Du har gjort ett bra val för fiske och vandring när du valt att
besöka Lögdeälven! Älven är nämligen en av få outbyggda
skogsälvar i Sverige och anses vara bland de mest värdefulla
ur geovetenskaplig vinkel. Ravinlandskap, meanderbågar
och olika former av terrasser gör Lögdeälven unik. 

Att älven är en skogsälv sätter sin prägel inte minst på
vattenflödet. Älven berörs inte av snösmältningen från
fjällkedjan, vilket många andra älvar gör, utan all neder-
börd sker inom skogslandet. Vattennivån karaktäriseras
därför av en enda hög flödestopp på våren, följt av en
mycket låg sommarvattennivå. Under regniga perioder
stiger vattnet i älven fort, eftersom det är få sjöar längs
sträckan som kan fungera som utjämningsdepåer. 

Älven är ett populärt tillhåll för sportfiskare och
vandrare. Naturintresserade kan få uppleva
högtidsstunder i älvdalens lövskogar tack
vare det rika fågellivet. Bäver förekommer
ofta, utter mer sällsynt. Även floran är
intressant med långa liljekonvaljbackar
och storslagen natur.

För de som spinnfiskar börjar säsongen med
tvåhandsspön, tunga beten och grova linor
under vårfisket. Tunga skeddrag eller
devonspinnare är oftast det enda som når
ner till fisken vid högvatten. Betena bör
vara i klara färger då vattnet ofta är grum-
ligt. I takt med sjunkande vattenstånd över-
går man till lättare utrustningar och beten. Oli-
ka typer av spinnare ger ofta den största fångst-
chansen under sommar och höst. 

För att kunna fiska effektivt rekommenderas vadarstövlar
eller vadarbyxor för de flesta fiskeplatserna längs älven.
Eftersom fisken övervägande vandrar under nattetid bör
fisket förläggas under natt eller tidig morgon. Det är när
fisken är i rörelse i älven som fångstchanserna är som störst.
Under fastställda perioder gäller fiskeförbud, enligt gällande
regler. Utförlig information ges där fiskekort säljs. 

I Lögdeälven och dess biflöden kläcks varje vår stora
mängder lax- och havsöringsungar. Dessa stannar i älven
eller biflödet ca tre år. Under denna tid är ynglen mycket
glupska. De behöver uppnå en längd på ca12-20 cm innan
de kan vandra ut i havet och följaktligen äter de allt som de

kommer över. Under tiden i havet stannar havs-
öringen kvar i de närmaste kustområden, med-

an laxen vandrar ända ner till Gotland.

Fiskevårdsområde:
Bjurholm Turist/Älgens Hus AB
Exklusivt fiske. Från säsongen 2004 erbjuds allmänheten fiskekort
på den sträcka av Lögdeälven som förvaltas av Bjurholm
Turist/Älgens Hus AB. På den 18 km långa sträckan erbjuds två
typer av fiske. På den övre delen av sträckan i Lögdasundsselet 
tillåts fiske med handredskap. Nedanför selet där älven i huvudsak
består av strömmande vatten tillåts endast flugfiske.  

Fiskeregler:
Öring: ”catch and release”
Harr: All fisk över 30 cm eller enligt anvisning på fiskekort, ”catch
and release”. Mindre fisk får fångas.
Övrig fisk: Inga begränsningar

Fiskekort:
Dagskort eller årskort. För årskort gäller att kortinnehavaren dispo-
nerar, utan kostnad och i mån av plats, boende i Gammelgården som
ligger vid de övre delarna av sträckan. Kortinnehavaren har dess-
utom fritt inträde till Älgens Hus under hela det aktuella året.

Boende:
Gammelgården, tfn: 0932-500 00, www.algenshus.se 
Angsjöns Camping & Konferens, tfn: 0932-520 44,
www.angsjonscamping.se
Käringberget, Angsjöns Camping, tfn: 0932-520 44
Balsjö Konferens & Läger, tfn: 0932-500 76
Bjurholms Wärdshus Bävern, tfn: 0932-105 10, 070-390 51 38,
www.bjurholmswardshus.nu 

Service:
Balsjö Handel & Bensin tfn: 0932-500 21, 500 70

Kortförsäljning:
Älgens Hus, tfn: 0932-500 00, www.algenshus.se
Angsjöns Camping & Konferens, tfn: 0932-520 44
Bjurholms Järn & Färg, tfn: 0932-100 76
Övrig information angående priser etc., kontakta Älgens Hus.

Kortförsäljning:
1 maj - 31 augusti, från automater som är utplace-
rade längs älven samt hos privatpersoner vars
fastigheter är märkta med skylten ”Fiskekort”.

Boende:
Tjarn´ Rekreation & Upplevelser, tfn: 070-301 301 7,
www.tjarn.se
Hus i Sunnansjö, tfn: 0930-121 01
Olofsfors Herrgård, tfn: 0930-131 96, www.olofsforsbruk.nu
Nordmaling SWE Camp, tfn: 0930-312 50 
Ava Havsbad, camping, tfn: 0930-320 70

Övrigt:
Inom området finns två sjöar med put-and-take-fiske, nämligen Vin-
åstjärn och Abborrträsket. I Vinåstjärn är bäckröding och öring ut-
planterade. Särskilt fiskekort gäller för put-and-take-fisket. Fisket får
endast ske med ett spö fört från hand. Max tre fiskar får plockas upp
per fiskekort. Fiske i Vinås-tjärn och Abborrträsket tillåtet hela året. 

Lögdeälvens FVO för fiskestatistik inom området och uppmanar
dig att lämna tillbaka kortet i speciella lådor som är uppsatta,
oavsett fångst eller ej. Vinster utlottas på återlämnade fiskekort!

Fiskevårdsområde:
Mo – Lögdeå
Bra öringsvatten. Nacken på Kodalsforsen är ett populärt ställe
för laxfiske. Mormyrskefiske efter sik på hösten
(15/9-14/10). Vinster utlottas på återlämnade
fiskekort (se anvisningar på fiskekortet.)

Kortförsäljning:
Nordmaling SWE Camp, tfn: 0930-312 50
Fiskecentrum Nordmaling (Sandströms Sport),
tfn: 0930-130 50
Statoil Nordmaling, tfn: 0930-100 52
Silverlaxen Lögdeå, tfn: 0930-308 50
Blixt Sport Umeå, tfn: 090-77 40 70

modeller ges besökaren en glimt av den teknik och de insatser
som krävdes för flottningen. Grupper kan förbeställa visning,
Enar Strandberg tfn 0932-106 50. Flottarkojan med sina timrade
väggar, träbritsar och eldpall centralt placerad är naturligtvis
byggd med gamla härbärgen som förebild. Är kojan ledig kan
den nyttjas både som matplats och övernattningsstuga. I Lilläng-
et finns också vildmarkscamping för husvagnar och tält samt till-
gång till vedeldad bastu, eldstäder och vindskydd. Den ved-
eldade bastun bokas bl a genom Enar Strandberg.

Naturen kring Lögdeälvens dalgång erbjuder fina miljöer för
fågel- och växtintresserade. Här finns ett av Norrlands främsta
laxvatten och det är stor chans att få se bäver och till och med
utter.
Längs Lögdeälven kan du vandra i 85 km genom två kommuner,
Nordmaling och Bjurholm. Övernattningsstugor, vindskydd,
hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningsställda
rastplatser finns utplacerade på mycket strategiska ställen längs
hela sträckan så att både längre och kortare turer kan göras. Här
har naturen genom årtusenden skapat ett underverk som gör att
ingen kan undgå att förundras av dess skönhet. 
Lögdeälvens vildmarksled är markerad med orange markering 
på träden samt med avståndsskyltar vid rastplatser och över-
nattningsstugor. Från Övre Nyland ner till Nedre Nyland och
Lillängets Vildmarkscamping är det 13 km. Drickbart vatten
finns mellan Gunnarsagga (nr 16) och Långforskojan (nr 18) i en
träränna bredvid en gångbro. Vid flertalet påfartsvägar finns
skyltar uppsatta för att lättare finna leden.
Längs med leden finns ett antal platser väl värda ett besök. Älven
är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av
terrasser. Mäktigast av niporna är Drakryggen (nr 12), ca 300 m
norr om Storforskojan. Stigen följer den smala åskammen som
verkligen gör skäl för sitt namn – Himlastegen – (nr 12) en drygt

Lögdeälven är på sätt och vis den kompletta älven. Fisket
efter lax, havsöring och harr är av hög klass. Fiskesäsong-
en i Lögdeälven startar någon vecka in i maj, då älven
hunnit klarna efter vårflodens grumling. Perioden fram till
månadsskiftet maj-juni ger ett fint havsöringsfiske, fram-
förallt på de nedre sträckorna i älven. Under större delen av
säsongen erbjuds även ett givande harrfiske längs hela
älven. Mest känd är dock Lögdeälven för sina laxar. Vid
månadsskiftet maj-juni börjar laxen vandra uppströms och
är som mest intensiv juni månad ut. 

Lögdeälvens lopp innehåller till övervägande del långa
stryk- och forspartier. Detta, samt dess storlek,

gör att den är mycket lämpad för flugfiske.
Fiske med flytlina går att praktisera under

större delen av säsongen. Det är endast
under det tidiga vårfisket som det kan bli
nödvändigt att använda sjunk- eller
sink-tiplinor. Flugvalet varierar från
större orangeröda tubflugor under vår-
fisket till mindre dubbelkrokande flugor
av klassiska mönster som Thunder &

Lightning, under sommarhalvåret.  

Fiskevårdsområde: SCA
Sträckan ej öppen för allmänt fiske. 

Fiskevårdsområde:

Lögdeälven – Västanfjället
Boende:
Angsjöns Camping & Konferens, tfn: 0932-520 44,
www.angsjonscamping.se
Balsjö Konferens & Läger, tfn: 0932-500 76
Bjurholms Wärdshus Bävern, tfn: 0932-105 10, 070-390 51 38
www.bjurholmswardshus.nu
Käringberget, Angsjöns Camping, tfn: 0932-520 44
Lillängets Vildmarkscamp, bokas ej, ”först till kvarn..” gäller.

Service:
Balsjö Handel & Bensin, ca 10 km, tfn: 0932-500 21, 500 70

Övrigt:
Put and Take fiske, årlig utsättning i Blåtjärn.
Fiske får endast ske med ett spö fört från hand.

Kortförsäljning:
Blixt Sport Umeå, tfn: 090-77 40 70
Balsjö Handel & Bensin, tfn: 0932-500 21
Angsjöns Camping & Konferens, tfn: 0932-520 44
Dessutom säljs fiskekort hos privatpersoner i Nedre Nyland, Abbor-
tjärn, Bjurvattnet och Karlsbäck, se skyltning vid berörda fastigheter.

Fiskevårdsområde:

Lögdeälven
Sträckan från träbron i Hyngelsböle upp till laxtrappan i Fällfors är
mycket populär. En normalsäsong (normalt vattenflöde) passerar
150-180 laxar och öringar i laxtrappan i Fällfors (nr 26), f ö den
första i Sverige. 

Boende:
Tjarn´ Rekreation & Upplevelser,
tfn: 070-301 301 7, www.tjarn.se
Hus i Sunnansjö, tfn: 0930-121 01

Olofsfors Herrgård, tfn: 0930-131 96,
www.olofsforsbruk.nu

Nordmaling SWE Camp, tfn: 0930-312 50 
Ava Havsbad, camping, tfn: 0930-320 70

Angjöns Camping & Vildmark 
Angsjöns camping arrenderar för närvarande skog och sjöar av
Sveaskog inom Käringbergets Ekopark. I området ligger Börting-
tjärn, Trolltjärn, Sjultjärn, Mossavattnet och Mustagumbusjön, i
dessa inplanteras ädelfisk. Dessutom finns några tjärnar och bäck-
ar inom området som hyser naturliga bestånd som det är tillåtet att
fiska i. Området är lätt tillgängligt tack vare ett nät av skogsbilvä-
gar. En del av Lögdeälven tillhör Sveasskog och ingår i Sverige-
kortet. Angsjöns Camping har även småviltsjakt på området. Det
finns möjlighet att hyra stugor vid ”Dammet” för övernattning.
Fiskekort och uthyrning av stugor finns tillgängligt på Angsjöns
Camping. På campingen finns ett bra sortiment med fiskeutrust-
ning och utekläder. Angsjöns Camping anordnar även guidningar,
kurser i flugfiske och flugbindning. Kontakta campingen i god tid
vid specialerrangemang.
Angsjöns camping & Vildmark, tfn: 0932-520 44,
www.angsjonscamping.se

Skogsälvens Hus 
– Lillänget  
Vid Lögdeälven (nr 21) finns
Skogsälvens Hus, ett flottar-
museum som berättar om tim-
rets väg från skog till hav.
Genom bilder, redskap och

100 trappsteg lång trätrappa som tar dig upp till ryggen. Drakryg-
gen är en naturformation som karaktäriserar landskapet längs
älven. Johannesbo, ett gammalt nedlagt nybygge ligger i närheten. 
Vandringen från Fällfors ned till Norrfors går genom ett djupt
skuret älvavsnitt där leden också är bred och fin. Vattenflödet är
lugnflytande fram till Svartforsen. Vid ”Bengts gröbba” i höjd
med Högåker, ca 15 km vandring från
Norrfors, har björn skymtats av fiskare i
älven. Där finns också en av tre handi-
kappanpassade övernattningsstugor längs
leden.

En ca 20 km lång ridled löper på västra
sidan av Lögdeälven. Leden är orange-
markerad med strategiskt utplacerade
övernattningsstugor och vindskydd med
bindbommar och hästhagar.

Fin klättring på klippa i Blåberget (nr 11). Ca 15 min med bil
från Blåberget, på Angsjöns Camping & Konferens, finns möjlig-
het till klättring på 13 meters hög konstvägg. Tfn: 0932-520 44.

Tjuv-Antes grotta är en sprickgrotta i Storrisbergets naturreser-
vat, nära Hyngelsböle. Den mörka grottan är försedd med trappor
och stegar 40 meter in i berget. Ficklampa rekommenderas. Uppe
på berget finns även tillgång till sittplatser. Storslagen utsikt från
toppen.

Lögdeälven
– en älv för alla sinnen!

Fakta Lögdeälven
Typ: Skogsälv
Längd: 200 km 
Källa: Gransjön, Vilhelmina
Utflöde: Bottenviken, Nordmaling
Fallhöjd: 526 meter
Vandring: 85 km vandringsled
Fiske: Lax, öring, harr

Bjurholms kommun
tfn 0932-140 00
www.bjurholm.se

Nordmalings kommun 
tfn 0930-140 00
www.nordmaling.se

Älven Fiske

Flugfiske

Spinnfiske

Vandring

Ridled

Klättring

Grotta

Allmänt

Skona småfisken

Efter ca 1-5 år i havet återvandrar de vuxna
fiskarna till älven för att reproducera sig. Havs-

öringen har nu uppnått en storlek på ca 1-8 kg
och laxen ca 2-20 kg. Leken sker på ström-
satta grusbottnar under september-oktober.
Rommen ligger nerbäddad i gruset tills föl-
jande vår då lax- och havsöringsungarna
kläcks.

I det nuvarande fisket fångas ofta lax- och
havsöringsungarna alldeles för tidigt, en hel

del redan innan de hunnit vandra ut i havet. I
många av de bäckar som mynnar i Lögdeälven är

det ett stort antal av öringarna som är havsöringsungar.
Detta fiske är ett stort resursslöseri och även förbjudet
eftersom det finns lagstadgade minimimått för lax och
havsöring både i söt- och saltvatten.

Följande minimimått gäller för Lögde älv:
Lax 50 cm    Öring 50 cm    Harr 30 cm

Fisk som ej uppnått minimimåttet måste ovillkorligen
sättas tillbaka i vattendraget. Detta gäller oberoende om
fisken är skadad eller ej. OBS! Hos Bjurholm
Turist/Älgens hus AB gäller särskilda bestämmelser.

Vid återutsättning av småfisk gör du så här:
Stressa fisken så lite som möj-
ligt. Försök att greppa i
kroken och skaka varsamt loss
fisken. Misslyckas detta så
fukta handen, greppa fisken,
lossa försiktigt kroken och sätt
tillbaka fisken i vattnet.

Fotografer: Calle Bredberg, Christina Lidström, Hans Gustavsson, Jonas Strandberg
Grafisk produktion och tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa 2009
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