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Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och 
Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens vattendrag. 
 
Efter att ha tillbringat mina somrar med intresset inställt på att flugfiska så tänkte jag att  
det kanske vore en rolig idé att få ner min syn på flugfisket i Åsele kommuns vatten. Inom Åsele 
kommun så finns det en stor mängd med olika vatten, det mesta är tjärnar eller mindre sjöar men det 
finns även en hel del större sjöar som passar för flugfiske, det finns ett fåtal mindre åar med ett bestånd 
av Harr såsom Stamsjöån, Gigån, Lögdeälven, Kvällån. Den största är Ångermanälven som hyser ett 
bestånd av dom vanligaste fiskarter men är även känd för sitt bestånd av stor Öring runt dom olika 
kraftstationerna, så kallad kilowattöring. Stenkulla kraftstation, Åsele kraftstation, och Gulsele 
kraftstation är ställen som du ska prova om du är på jakt efter lite större fisk. 
 
Dom flesta tjärnar är det fiske från land som gäller men i ett fåtal av dom så är det tillåtet med flytring 
och det är ett av dom roligare sätten att komma fisken in på livet och att man sedan slipper ifrån lite av 
myggen och knotten är ett plus. Det är inte sagt att det är lättare att få fisk bara för man sitter i en 
flytring men det är lättare att fiska av ett vatten från ringen än att gå efter land och kasta. Min 
förhoppning är att flera vatten ska bli tillgänglig för flytringsfiske.  
 
Att flugfiska innebär att lära sig olika saker om sjöars 
”matförråd”, och vilken tid på dygnet under sommaren som 
olika fiskar är mest aktiva och vilken sorts mat det finns och 
vilken fisksort som gillar vad i form av nymfer, sländor, 
baggar o.s.v. och samtidigt bruka fiskevård genom att lära 
sig att om man inte ska ta reda på fisken så ser man till att 
släppa tillbaka den på rätt sätt och använda hullinglösa 
krokar så fisken inte skadas och kan släppas tillbaka lätt. 

 
Vasslända och Nattsländelarv. 

 
Det som flugfiske mest är känt för är att fiska Laxartade fiskar, alltså fisk som har en så kallad fettfena 
men alltefter åren gått så har vi upptäckt ett roligt fiske på all sorts fisk, abborre, gädda, mört, Brax,  
Sik, i stort sett all den fisk som finns kan man få på fluga bara man lär sig hur olika fiskar äter och  
vart i vattenregionen dom finner sin föda och vilken sorts mat dom jagar.  
 

Vad använder man för utrustning för att 
flugfiska i Åseles fiskevatten? 
Man bör ha två olika klasser på 
flugspön, klass 3-5 för tjärnarna och 5-
8 för sjöfisket och för att fiska 
kilowattöring samt grov Gädda. 
Längden på spöna är ett eget val men 9 
fot för tjärnfisket och 10 fot för 
Ångermanälven, där det även går bra 
att använda tvåhandsspön.  
 
 
 

Vy över Ångermanälven från stenkulla. 
 
 
 
Fluglinan som används mest är en flytande lina i tjärnar/sjöar och flytande tafs, en sjunktafs kan vara 
bra att använda i början på säsongen när det inte finns så mycket aktivitet på ytan eller när man ska 



fiska efter Röding under sommarens varmare period. Sjunklinor används mest i Ångermanälven där 
det behövs komma ner en bit ibland på jakten efter större Öringar men det går mycket bra med flylina 
även där eftersom Öringen gärna jagar i ytan efter bytesfisken. 
 
 
Det finns en uppsjö med olika sorters flugor på marknaden idag och många binder sina egna flugor, 
efter att ha fiskat länge i vatten inom kommunen så har jag kommit fram till ett antal ”grundflugor” 
som är bra att ha sin flugask. 
Jag har bundit min egen ”Åseleserien” med flugor som efter tester visat sig fungera mycket bra. 
 

1. Angelhair nymf Fiskelars ver. Bra allround fluga på Öring, Röding och Harr. 
2. Pheasant Tail Crystal Ed. Nymf för de flesta sorters fiske. 
3. Europa 12.  Torrfluga för dom flesta situationer. 
4. Dagslända Fiskelars ver. Kläcker under Maj månad, fisklig fluga hela sommaren 
5. Horse Ant.  Myra som svärmar i Maj, stor öring äter den gärna. 

      6. Caddis Crystal Ed.  När nattsländor har kommit. Allroundfluga. 
      7. Rocken.   Sikfluga runt midsommar när Siken äter Vulgator. 
 
När det fiskas efter större Öringar så används det tubflugor i olika material och längd. 
Det som verkar fungera ganska bra både på Gädda och Öring samt Abborre är glittertuber med mycket 
flash. Långa tuber på Gädda och korta på Öring/Abborre och färger som provats är svart/silver, 
grön/silver eller helt silver men det är bra att experimentera med egna varianter. 
  

Flugfisket Börjar. 
 

Säsongen på flugfisket börjar någon gång i Maj, det 
beror lite på hur vintern har varit och hur fort 
snösmältningen går. I mitten på Maj så har dom flesta 
tjärnar blivit isfria och då börjar vi fiska med olika 
nymfer. Det vi då inriktar fisket på är främst Röding 
som är mest aktiv när vattnet fortfarande är kallt. I slutet 
på Maj så brukar Abborrsjön vara ett hett tips på stor 
Röding när vassländor kläcker och svärmar, efter ett par 
dagar in i vassländornas svärmning så börjar det komma 
flygmyror och då passar även Öringen på att komma upp 
i ytan och äta dessa stora matbitar.  
 

Röding från Abborrsjön. 
 
 
Torvsjöån är en fin liten å som man kan prova på att fiska efter Harr denna tid innan smältvattnet gör 
att den stiger för mycket. Angelhairnymfen har fungerat mycket bra på Harren men även andra nymfer 
fungerar och vi fiskar med flytlinor och förtyngda nymfer med guldskalle eller kopparförtyngd. 

Panoramabild på Torvsjöån. 

 
  
Fisket fortsätter sedan med torrflugor i olika tjärnar på Öring och Röding, Röding på torrfluga är en av 
höjdpunkterna eftersom den fisken är svårflörtat och i vissa stunder helt omöjlig att lura till hugg men 
fram till midsommar då vattnet fortfarande är relativt kallt så är Rödingen aktiv och då ska man passa 
på att försöka lura den med torrflugor. 
 
Är man sugen på att prova på lite Regnbåge så är det fram till två veckor innan midsommar som man 
ska passa på att åka till Skavtjärn som ligger i Sörnoret. Regnbågarna har då gått hela vintern från 



förra årets utsättning. Sörnorets fiskevårdsområde sätter ut Regnbåge i Skavtjärn varje år två veckor 
innan midsommar och har sedan vattnet stäng fram till midsommarafton då dom har premiär på det 
vattnet. Detsamma gäller för Östernorets fiskevårdsområde, dom två områdena tillsammans bildar 
”Noretbyarnas” fiskevårdsområde men i Östernoret så satsar dom på Öring i Norsjötjärn som är en 
mycket familjär tjärn som man kör bil ända fram till och är lätt att gå och fiska efter. 
 
I slutet på Maj så kläcks fjädermygg i Norsjötjärn och Öringen kan vara ganska svår att komma till tals 
med men dom går ganska strandnära så det är inga svårigheter att nå dom med flugan utan det svåra är 
att hitta rätt fluga eftersom dom är ganska selektiva på just fjädermygg denna tid. 
En annan fluga som fungerat mycket bra i Norsjötjärn är Caddis som du twistar in så det blir lite 
rörelse på ytan av den. En till fluga som gärna ska provas där är muddlerfluga som rycks hem strax 
under ytan, det brukar ge ganska våldsamma hugg från Öringarna när dom är på taget.  
Grillplatser finns runt bägge tjärnarna så man kan ta fram ”sotmaja” och hänga den på ”mågen” över 
elden och koka sig ett par koppar kaffe och grilla lite korv bara njuta av stillheten som naturen ger. 
 
När sedan midsommarveckan kommer så börjar ett annat fiske som vi längtar efter varje säsong och 
det är flugfiske på Sik i Ångermanälven.  
 
I början på midsommarveckan så börjar Ephemera Vulgata även allmänt kallad ”Rocken” att kläcka, 
om vattentemperaturen och vattenståndet samt 
att dom släpper rätt mängd vatten genom 
kraftverket och att väder och vind stämmer så 
kan man ha ett underbart fiske på Sik.  
 
Ångermanälven hyser ett stort bestånd av fin 
Sik men eftersom det är en fisk som är 
bottenätare så är det nästan bara under denna 
period som man kan fiska den med torrfluga. 
Som ni kanske förstår så är det många olika 
moment som ska passa in för att fisket på 
Siken ska vara på topp, om det blåser för 
mycket så väntar sländorna med att svärma, 
om det inte släpps något vatten genom 
turbinerna i kraftverket så blir Siken inte lika 
aktiv av att stiga till ytan och ta flugorna. Det 
bästa är när dom släpper normalt med vatten 
och det är soligt och vindstilla då är Rocken 
mest aktiv i svärmningen och ca: kl 15.00 så börjar svärmningen och sedan när dom svärmat klart så 
flyger dom ut på vattnet och lägger sina ägg så det blir nya sländor nästa år. Beroende på väder och 
vind så kan detta hålla på i två veckor ungefär men blir det väldigt varmt och vindstilla så kan det vara 
över på ett par dagar eller om det är kallt så blir det utdraget och kan fortgå i ungefär två veckor. 
 
Ett par bra ställen att prova detta Sikfiske på är mellan bron och nedströms till ”Söråselesjön” och 
gärna i gamla Söråseleforsen, har du lite tur kan det även stå någon Harr eller Öring i forsen och sakta 
äta på Rocken som kommer glidande på ytan. Sik finns i hela Ångermanälven men det är just dessa 
ställen som vi har fiskat av år efter år och det har visat sig vara mycket bra ställe men vi har även fått 
rapporter från andra ställen efter Ångermanälven som visat sig vara mycket bra för Sikfisket.  
Det är inte ett måste men en stor fördel att kunna utföra Sikfisket från båt men det finns även ställen 
efter Ångermanälven där du kan nå dom från land och där det är öppet bakåt för bakkastet. Siken kan 
gå ganska strandnära när Rocken svärmar och följer med strömmen som gör att dom driver in nära 
land och gör att fisken kommer nära för att äta och glöm inte att ta med håven och ta det lugnt när ni 
väl fått en Sik på flugan för dom har inte så mycket brosk i munnen och dom har en förkärlek för att 
rulla och twista sig i ytan när dom väl känner att dom är fast så dom lossnar ganska lätt om du drillar 
den för hårt. Utrustning kan vara klass 3-5 och flytlina och flytafs med 0.14-0.20 i tafsspets beroende 
på storlek på flugan du väljer men Rocken är en stor fluga så välj en som gör ett bra avtryck i ytan på 
vattnet. 
 
 



 Det är inte bara Sik som stiger till ytan och äter dessa stora matbitar, även stor Öring i sjöar där det 
finns Rock passar på att äta dom och då ska man passa på att prova att fiska dom också för Öring på 3-
5 kilo på en liten torrfluga hör inte till vanligheterna men är en upplevelse i sig att bara se när dom 
stiger och suger ner dom med ett tyst ”schlupp”. En sådan sjö är Skarpsjön som ligger inom Torvsjö 
fiskevårdsområde, det är en ganska stor sjö men det går att använda flytring om man har sådan och det 
inte blåser för mycket, annars så finns det en båt att 
låna där men det är ”först dit” som gäller när det 
gäller båten (i alla fall när detta skrevs). Skarpsjön 
har ett bestånd av stor Öring, jag menar Öringar 
mellan 3-5 kilo kanske mer också men det är en 
upplevelse i sig att få beskåda dessa bjässar denna 
tid på året när dom kommer upp till ytan och äter 
Rocken och nattsländor. Det finns även mycket grov 
Abborre där som är rolig att få på fluga men då är 
det glitterflugor/streamers och zonkers och sjunktafs 
som går bäst, en och annan Gädda har man även 
chans att kroka där. 

 
                    Öring 3 kilo, torrfluga Caddis i Skarpsjön. 

 
Torvsjö fiskevårdsområde har även ett tjärnfiske som du kan prova, Björntjärn heter vattnet och hyser 
ett bestånd av mindre Öring men är lättåtkomligt och bra strand att fiska från men även ett fint område 
och nära från bilparkering där det även finns en grillplats så korvarna kan grillas och kaffe kokas i 
väntan på huggperiod.  
                            
Ett annat mycket fint område att besöka är Stenbithöjdens fiskevårdsområde. Det är ett 
fiskevårdsområde som innehåller ett antal mindre och större tjärnar, en del lättåtkomliga och en del 
som man får vandra en liten bit till men det är värt besväret när man väl kommer fram. Dessa vatten 
innehåller Öring i varierande storlek. Det är fyra mindre tjärnar som har gångavstånd och sedan finns 
det Stenbitstjärnarna som det är lite vandring till för att nå men när man väl kommer till dom så är det 
vild Öring i dom, dom leker i en liten bäck som sammanbinder dessa två tjärnar. Det finns även 
övernattningsmöjligheter vid ett par vid dom och grillplatser när hungern börjar göra sig tillkänna eller 
det bara är dags att sätta sig ner och avnjuta myset av en kvällsbrasa och ljuga lite om fiskeupplevelser 
i goda vänners sällskap. 
  
När midsommarveckorna har passerat och vi snart befinner oss i juli månad så börjar vattnet bli för 
varmt för Röding. Då börjar Öringen komma igång på riktigt.  
 
När vattnet börjar bli alldeles för varmt under dagarna så är det morgon/kväll/nattfiske som börjar 
gälla, denna tid på året så är det ljust dygnet runt och under kvällningen så kyls vattnet av och fisken 
blir lite mer aktiv men även mygg och ”sviarn” tittar fram på kvällen så glöm inte myggoljan när ni 
åker och fiskar.  
 
Prova gärna att fluga lite Abborre om vattnet blir för varmt för Öring och Röding, det är en väldigt 
rolig fiska att fånga med fluga. Gafsele har en bra tjärn med båt att hyra där det finns grov Abborre 
eller varför inte prova att slå personligt rekord på Gädda med fluga. Gäddan som fiskas i Gafsele finns 
i Ångermanälvens system och dom har ett par ”heta” ställen som brukar ge utdelning och det finns en 
fiskecamp med boende, båtar, mat mm mm och där slås det årligen personliga rekord på Gädda. Där 
har du chansen att träffa fiskare från andra nationer eftersom den är mest fylld med fiskare från andra 
länder som kommer dit och fiskar, fransmän, tyskar, o.s.v. och då fiskar dom mest med spinn och 
hullinglösa krokar för det är c&r som gäller där men årligen så kommer upp ett flertal Gäddor över 1 
meter.  

 
Gädda och Abborre finns det även stor chans att få vid 
Stenkulla kraftverk och där har du även chansen att få 
större Öring. Fisket vid kraftverket är ganska beroende 
av att dom kör turbinen mest hela tiden så även om 
vattnet denna tid börjar bli varmt i tjärnar och sjöar så 
blir det syresatt av kallare smältvatten som kommer 



genom turbinen och håller fisken på alerten samtidigt som mycket småfisk följer igenom och blir mat 
till både Öringarna och Abborrarna/Gäddorna som nästan bara behöver stå och gapa och ta den 
skadade fisken som följer med vattnet från magasinet men det måste sägas att Öringarna inte är lätta 
att lura till hugg utan det krävs både tur och tid och rätt fluga. Om dom stänger turbinen så blir fisket 
mycket svårare har vi märkt, det verkar som Öringen blir mindre aktiv när vattnet blir stillastående 
men en stund efter dom dragit igen turbinen så kan det bli väldig aktivitet för att efter ett tag upphöra 
helt så då är det bara att packa ihop sakerna och åka till andra fiskevatten. 
 
Är det optimala förhållanden så kan du ha en upplevelse i att bara sitta och titta på dom stora 
Öringarna som jagar sina byten i ytan. Det är sedan ungefär samma fiske under hela juli och augusti 
men sedan i september när mörkret återkommer och vattnet kyls av så brukar fisket bli bättre igen, 
fisken blir mindre skygg när mörkret kommer på kvällen och kan då vara lättare att komma till tals 
med men även att vattnet kyls av gör att dom blir mera aktiva igen.  
 
Slutet på september så tycker jag att det är dags att prova på lite Regnbåge igen, nu har dom som är 
kvar gått hela sommaren och ätit ”vanlig” föda istället för pellets som dom får i odlingarna så nu har 
dom rätt kondition för att fiskas med fluga och visst Öring och Röding i all ära men att få en Regnbåge 
med hela fenor och som är fajtvillig är en upplevelse i sig för Regnbågen är känd för att göra så du får 
uppleva rullknarr. 
 
I slutet på september börjar även Siken vara lite aktiv i ytan igen och denna gång så är det fjädermygg 
som den har siktet inställt på, samma förhållanden som under midsommar är det som gäller för att det 
ska vara bra fiske men denna tid så är det mycket mindre storlekar på flugorna som den äter så en 
fluga i storlek 14 eller mindre är att föredra. Denna tid börjar även att Rödingen röra på sig igen nu när 
vattnet svalnar så det är även dags att försöka få dom sista Rödingarna på fluga innan isarna lägger sig 
men det brukar inte hända förrän i december så det finns fortfarande mycket tid till fiske. 
 
Det finns mera att läsa om fiskevårdsområdena i Åsele kommun i deras egna pamfletter som finns att 
tillgå hos turistbyrån som även säljer fiskekort. 
Titta gärna in på Åsele sportfiskeklubbs hemsida – www.aselesfk.se eller min hemsida 
www.fiskelars.se  
 

Det finns bara en sak att säga ………… SkitFiske på er. 
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