
Beskrivning av olika fiskeställen inom Umeälvens Forsfiskeområde 
 
Kåddisområdet 
Kåddisområdet mellan Kåddisholmen nedströms, och Svarthällorna nedan Brännlands 
wärdshus uppströms. Här finns en anlagd parkering alldeles efter "Kåddis" skylten om man 
kommer från väster. P-skylt med fiskesymbol finns. En stig ner till älven finns från  
parkeringen. Stigen är brant hela vägen och på sidorna är det lite snårigt, så fisket är kanske 
inte åtkomligt för alla. Väl nere så har man en vacker forssträcka mellan två lugnflytande 
områden. Här är det, liksom på många andra ställen, storblockigt och varierande 
strömhastighet. Många heta ståndplatser finns att fiska av. Forssträckan mynnar ut mot en 
bergshälla och övergår till ett lugnt flytande sel. 
 
Kåddisforsen når man via Kåddisholmen. Stranden längs holmen är lättillgänglig för fiske 
nästan överallt. Dock finns det en hel del mellanstora runda stenar som man lätt kan snubbla 
på, även i vattnet, så var försiktig när du går i området. När Stornorrfors kraftstation är 
tvungen att spilla mycket vatten i torrfåran kan Kåddisholmen vara lite bökig att ta sig ut på, 
så var uppmärksam på vad tappningsschemat säger. Följs tappningsschemat så kan man 
komma ut på holmen utan vadare, både från Kåddisstugan som är belägen strax uppströms 
holmen, och nedströms från Arboretum Norrparkeringen eller Baggböle Herrgård.  
 
Kåddisholmsområdet bjuder på trevligt fiske med bland annat två heta forsnackar. Mellan 
forsarna finns en lång djup hölja som ofta håller fisk. Forsarna är även de mycket intressanta 
att fiska. Här finns också en rastplats. 
 
Baggböle 
Baggböles upplåtna sträcka når man väldigt enkelt från Baggböle herrgård uppströms 
Baggböleforsen. På sträckan finns en rastplats som är väldigt lätt att nå från herrgården. Hit 
tar man sig även med rullstol. Hela fiskesträckan består av lugnt flytande vatten, men är 
definitivt den sträcka som är mest lättåtkomlig i forsfiskeområdet. Observera att fiskeområdet 
avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströms gräns. Baggböleforsen 
är ej öppen för allmänheten.  
 
Klabböle -Kåddisforsen 
Från Klabböle når man Kåddisforsen väldigt enkelt. Där finns en rymlig parkering anlagd vid 
nedfarten till älven. Parkering rymmer både personbilar men även husbilar och husvagnar. 
Från parkeringen tar man sig enkelt ner till älven, även om man har lite svårare att gå. Efter 
ca 500 meters promenad kommer man ner till ett öppet trevligt hällandskap. Från Klabböle 
når man Kåddisforsområdet som bjuder på trevligt fiske med bland annat två heta 
forsnackar. Mellan forsarna finns en lång djup hölja som ofta håller fisk. Forsarna är även de 
mycket intressanta att fiska. Nedströms Kåddisforsen finns en fiskesträcka består av lugnt 
flytande vatten, vilket innebär att sträckan bjuder på varierade karaktär, vilket gör det 
omväxlande och roligt att fiska för hela familjen. Observera att fiskeområdet avgränsas med 
kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns. 
 
Brännland 
Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms 
Sörforsbron är förbjudet för allmänheten. På Brännlands sträckning av älven finns en stig 
längs med hela sträckan som gör fisket åtkomligt. Sluttningen ner till älven är hela tiden brant 
men med tiden trampas allt fler stigar upp. Det finns också 2 st rastplatser, vardera placerad 
på varsin forssträcka. Ett flertal parkeringar finns att tillgå. Parkeringen vid Sörforsbron är bra 
för att komma åt och fiska den översta forssträckan. Älven har på denna sträcka varierad 
karaktär, vilket gör det omväxlande och roligt att fiska. Här finns allt från forsnackar, pooler, 
stryk och djuphålor. Parkeringen som finns att nyttja på skolan (dock bara under ej skoltid) 
gör det möjligt att ta sig ner till Brännlands stora rastplats som ligger vid älven. Här kan man 
komma åt 2 heta forssträckor. Det finns också en mindre parkeringsplats vid 



informationsskylten nedan Brännlands wärdshus parkeringsplats som är ämnad för fiskare, 
anlagd för att ta sig ner till Svarthällorna, en populär fiskeplats, vilket är en forssträcka även 
den med varierad karaktär. Här kan man få klättra lite på hällorna, var försiktig! 
Glöm inte bort att fiska de lugnare partier som finns i älven. En sträcka som kan vara bra är 
"varpet" som är ett bra lugnare parti mellan skolan i Brännland och Svarthällorna nedan 
värdshuset. 
 
Sörfors 
Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms 
Sörforsbron är förbjudet för allmänheten. För att komma åt och fiska på Sörfors sida så finns 
det en bra parkering vid Sörforsbron och från brofästet finns en gångtrapp ner till en stig som 
går längs med älven. Vilket gör en lång sträcka åtkomlig för fiske. Några hundra meter 
nedströms bron finns också ett vindskydd där man på klassiskt vis kan sitta och avnjuta det 
obligatoriska kaffet. Stranden längs älven består här av hällor vilket gör det åtkomligt även 
för barn att fiska med vuxet sällskap. Se dock upp eftersom hällorna kan vara halkiga. 
Använd flytväst! Älven har på Sörforssträckan varierad karaktär vilket gör det omväxlande 
och roligt att fiska. Här finns allt från forsnackar, pooler, stryk och djuphålor. 
 
 
 

Specialsträckorna Öringskanalen och Baggböleören 
 
Öringskanalen  
Utgör området som sträcker sig nedströms på norra sidan älven där gamla älvfåran och 
utloppskanalen från Stornorrfors Kraftverket rinner samman. Området når man genom att 
följa vägen som går ner till älven strax öster om Baggböle. På område finns endast 
kvoterade kort att köpa. Sträckan bjuder stundvis på riktigt bra fiske. Orsaken till kvoteringen 
är att alla fiskare ska erbjudas en bra och lättåtkomlig plats att fiska att fiska på.  
 
Baggböleören 
Är det området som är längst nedströms på den halvö som sträcker sig nedströms på norra 
sidan älven där gamla älvfåran och utloppskanalen från Stornorrfors Kraftverket rinner 
samman. Området når man genom att följa vägen som går ner till älven strax öster om 
Baggböle. Detta är lättåtkomligt för alla människor oavsett fysisk kapacitet. Sträckan bjuder 
stundvis på riktigt bra fiske. Detta område är i första hand avsatt för personen med 
funktionsvariationer.   
 
 
 


