
m3/s Datasource Fors I Fors II Kommentar

30 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen

30 Mockfjärd Fänforsen Promenera
30 Mockfjärd Lissfors Ränna Händelselös, och en hel del sten strax under ytan. Kan vara utmanande för nybisen som vill öva hoppa bakvattenskanter.

30 Mockfjärd Käring Vänster fåra

30 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön

30 Mockfjärd Fänforsen Ränna
30 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Hällhole verkligen snällt.

30 Mockfjärd Fänforsen Hällen
38 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Väldigt snällt. Stabil, man kastas inte runt. Lite grund, ingen större skillnad från lägre flöden.
38 Mockfjärd Lissfors Ränna Händelselös, och en hel del sten strax under ytan. Kan kanske vara utmanande för nybisen som vill öva hoppa bakvattenskanter.

38 Mockfjärd Käring Vänster fåra

38 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön

38 Mockfjärd Fänforsen Ränna
38 Mockfjärd Fänforsen Promenera Oklart om man kan promenera tvärs över forsnacken vid detta flöde. Borde gå.

38 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Hällhole verkligen snällt, men man fastnar lätt på grönskuldran surf vänster, och sedan kan det vara lite svårt att manövrera upp på skumkudden.

38 Mockfjärd Fänforsen Hällen

45 Mockfjärd Fänforsen Ränna

45 Mockfjärd Fänforsen Hällhole

45 Mockfjärd Fänforsen Hällen
45 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Väldigt mjuk, man kastas inte runt alls. Ganska kort, lätt att nosen hugger fast.

Väldigt snällt. Stabil, man kastas inte runt. Lite grund, försöker man sig på en loop slår man lätt i. Surf höger finns lite sten man får vara försiktig 
med när man går runt. Ganska kort grönvatten, så man gräver nosen om man trillar av skumkudden. Å andra sidan är del väldigt lätt att ta sig upp 
och stanna kvar på skumkudden. Idealt för nybisen som vill öva in och utgångar och testa frontsurf, idealt för den medelavancerade som vill nöta 
tricks.

Går att promenera tvärs över vid forsnacken, iallafall om man är 165 cm eller längre. Är man kortare får man ta några (snabba!) simtag på ett 
ställe.

Ej paddlad, rekad. Stenig klass 1. Nog tveksamt om det ens går att traversera överallt vid slalombanan, för grunt. Nere vid sista kurvan kan man 
lika gärna ta upp, efter det blir det stenigare än ovanför, det blir nästan ofarbart.

Två tydliga passager, kul att öva för alla nivåer, även för nybisar även om man behöver kunna hålla linjen någorlunda. Valslinjerna ovanför är 
farbara tvärs över utan problem.

Håller man höger är det stenigt, men farbart. nere vid ön finns ett ganska ok vågtåg. Ned till Hällen lite småvågor som kan vara underhållande för 
nybisar. Efter Hällen för steningt, ta upp där eller paddla över till Palatset.

Själva hällvågen ej nåbar från bakvattnet, för grunt. Utanför lite uppströms finns flera bra surfvågor med ett bakvatten i mittfåran som lätt nås 
ovanifrån. Ingen eddy service, man får kämpa lite för att komma tillbaka upp efter surf. Eller så glider man ned och tar Hällhole.

Den gamla slalombanan gör att det finns gott om stora bakvatten på bägge sidor. Utmärkt för nybörjaren som vill öva bakvattenkanter och 
traverseringar. Ganska stenigt med flera pour overs gör att det blir utmanande för nybörjaren. För den erfarne är det mest kul traverseringar. 
Finns en liten surf ungefär där Käringvågen normalt finns. Man tar upp i första kurvan, finns ingen anledning att paddla längre ned.

Två tydliga passager, kul att öva för alla nivåer, även för nybisar även om man behöver kunna hålla linjen någorlunda. Valslinjerna ovanför är 
farbara tvärs över utan problem.

Håller man höger är det stenigt, men farbart. Nere vid ön finns ett ganska ok vågtåg. Ned till Hällen lite småvågor som kan vara underhållande för 
nybisar. Alla valslinjerna är farbara överallt, så man kan i princip bara paddla ned i mitten. Efter Hällen för steningt, ta upp där eller paddla över 
till Palatset.

Själva hällvågen ej nåbar från bakvattnet, för grunt. Utanför lite uppströms finns flera bra surfvågor med ett bakvatten i mittfåran som lätt nås 
ovanifrån. Ingen eddy service, man får kämpa lite för att komma tillbaka upp efter surf. Eller så glider man ned och tar Hällhole.

Farbart i stort sett överallt, även Droppet även om man kanske bör ta upp på ön och titta första gången man kör. Mycket sten överallt men 
väldigt snällt. Vi hittade 7 surfbara vågor i olika storlekar nedanför Dropppet på väg ned mot hällen.

Väldigt beskedlig. För att nå ut paddla ut precis nedanför Hällvågen och paddla in i gröndelen  av vågen. Surf vänster väldigt platt, lätt att kajaken 
skär. Surf vänster en gröndel där man kan ligga länge.

Går ej att nå från bakvattnet, för grunt. Går däremot utmärkt att ta upp vid hällen och lägga i ovanför och surfa ut. Man fastnar då bäst längst ut 
surf höger.



63 Mockfjärd Käring Vänster fåra
65 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Nu snäll, enkel att ta sig ut till via snedvåg nästan i jämnhöjd. Loopbar, bra att öva positionering på våg,
65 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön Valsarna ser värre ut än de är, i stort sett körbart överallt, utom möjligtvis längst fors höger på valslinjen vid ön.
65 Mockfjärd Fänforsen Andra valslinjen Svår att se linjerna när man kommer ovanifrån, men körbar över hela. Ta lite fart och paddla så skär man igenom.
65 Mockfjärd Fänforsen Hällen Stort bakvatten, skumkudde gör att det är svårt att komma ut till stabil surf på kant surf höger. Hällhole är bättre nu.
70 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Väldigt mjuk, man kastas knappt runt alls.

70 Mockfjärd Käring Höger fåra
72 Mockfjärd Skålforsen Hela sträckan Allt väldigt snällt, men fortfarande bra för nybiskurs första passet dag 1.
73 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Mindre än vid drygt 90 m3/s, men samtidigt långsammare, snällare och inte alls lika stökig.
73 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön Valsarna ser värre ut än de är, i stort sett körbart överallt.
73 Mockfjärd Fänforsen Hällen Stort bakvatten, skumkudde gör att det är svårt att komma ut till stabil surf på kant surf höger. Hällhole är bättre nu.

75 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön

75 Mockfjärd Fänforsen Hällen

75 Mockfjärd Fänforsen Hällhole
75 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen guppeligupp hela vägen, väldigt lätt. Kanske ändå inte för nybörjare, nu stenigt och grunt så man kan slå sig lite.
83 Mockfjärd Fänforsen Hällen Stabil frontsurf.
83 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Bra skumkudde, loopbart.
83 Mockfjärd Käring Höger fåra Guppeligupp, stenig första kurva, ingen stor våg på slutet.
88 Mockfjärd Käring Höger fåra Något stenigt men helt ok vågtåg. Kanske inget för en nybörjarkurs pga stenar.

88 Mockfjärd Käring Vänster fåra
93 Mockfjärd Fänforsen Hällen Stabil frontsurf, tydligen lättspunnen åt höger.
93 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Lättfångad, studsig.
93 Mockfjärd Nås Hela sträckan (93kbm stigande, trol. högre) Stenigt och grunt på vissa ställen. Första forsen vid ön kräver lite navigering mellan stenar. 

93 Mockfjärd Fänforsen Ränna Sniklinje höger är enkelt, rejält vågig stundtals men inget stort, man guppar lätt över. Funkar för nybisar som inte är rädda för att simma.

93 Mockfjärd Nås Vågen sista forsen (93kbm stigande, trol. Högre) Vågen i sista forsen mer en brant  vals, snäll men inte så rolig. Lite frontsurf surfhöger skuldra, annars mest sidsurf
94 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön Finns några gröna tungor. Ser fortfarande lite valsigt ut på sina ställen, men man skär igenom det mesta ganska bra.

94 Mockfjärd Fänforsen Hällhole
94 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Knappt något kvar...

98 Mockfjärd Fänforsen Ränna Sniklinje höger är enkelt, rejält vågig stundtals men inget stort, man guppar lätt över. Funkar för nybisar som inte är rädda för att simma.

Käringvågen en vals. Bakvatten på bägge sidorna av forsen hela vägen i murens styräckning. Roligt att träna på att plocka bakvatten hela vägen då 
lågt vattenstånd tar fram fler bakvatten. Grunt/stening på kanterna. Bra för rookisar.

Högerkurvan väldigt snäll, vågtåget i stort borta, stenigt, men man studsar bara över. Resten stundtals lite guppigt men väldigt snällt. Nästan för 
snällt för nybiskurs. Nästan inget alls längst ned.

Finns en grön tunga ngn meter från ön. Kör fors höger mot vänster på själva tungan och man landar bekvämt i bakvattnet. Man kan gå till vänster 
om tungan också. Då studsar man ned på lite stenar. Stort bakvatten nedanför, men sugig till höger om tungan.

Lite halvsvår att nå ändå ut, en skumkudde stoppar som man måste ta sig förbi. Annars är det frontsurf/sidsurf. Ganska flushig surf vänster. Grunt 
surf vänster.

Ganska lättfångat, finns en snedvåg precis bakom frontsurfvågen man kan glida ut på. Man får hålla lite mer surf höger på väg ned mot vågen. 
Den stoppar bra, med en rejäl ganska hög skumkudde som är enkelt att manövrera sig upp på. Lite av en loopmaskin... Finns en liten grön tunga 
på surf vänster, där kan man kan flusha om man inte är uppmärksam. Allt bakom är bara att paddla rakt igenom om man rollar upp lite sent.

Käringvågen en vals. Bakvatten till höger. Roligt att träna på att plocka bakvatten hela vägen då lågt vattenstånd tar fram fler bakvatten. 
Grunt/stening på kanterna.

Med lite jobb surfar man ut via en snedvåg ganska jämnhöjd, annars får man ta en av de övre. Ganska snabbt och studsigt, glider man upp på 
skumkudden så kan man fortsätta ut mot surf höger så glider man ned i vågdalen. Ganska högt ned från skumkudden. Loopmaskin fast kan 
kanske vara lite svår att positionera sig.



120 Mockfjärd Lissfors Nedre delen Bra i slutet av forsen (innan plattvattnet) för nybörjarkurs att öva traverseringar mm. 
120 Mockfjärd Fänforsen Hällen Börjar curla.
120 Mockfjärd Käring Höger fåra Guppeligupp, hyfsat snällt vågtåg i första kurvan, ingen stor våg på slutet.
120 Mockfjärd Käring Vågen Bakvatten vid muren, men svårt att nå till vågen från bakvattnet, en grönvattentunga flushar.

120 Mockfjärd Fänforsen Droppet vid ön
125 Mockfjärd Skålforsen Hela sträckan Mycket bra flöde för nybörjarkurs. Forsen efter ön bred men något grund på högersidan. Roligt vågtåg sista forsen.
125 Mockfjärd Käring Höger fåra Något stenig i kanterna. Helt ok för nybörjarkurs men får gärna vara lite mer vatten. 
125 Mockfjärd Käring Nedre delen Några mindre valsar/vågor men inget farligt. Bra att öva traverseringar i sista forsen. Något stenigt framförallt på kanterna.

140 Mockfjärd Nås Vågen sista forsen
140 Mockfjärd Fänforsen Hällen Bakvattnet lite strömmigt men OK. Hällvågen bra, Hällhole bra.
140 Mockfjärd Fänforsen Ränna Gick ned genom övre valslinjen, stökigt men gick.
140 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Fortfarande stabil frontsurf, men börjar bli klistrig, så börjar närma sig lägsta surfbara vattennivå. Enkel att ta sig ut och tillbaka.
141 Mockfjärd Fänforsen Hällen Fortfarande stabil mycket fin grön våg men insteget börjar det formas lite småvågor som bromsar.
141 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Nu med stabil skumkudde, stabil surf.
141 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen vid sista valslinjen ett område med en del växande brytande vågor som man går igenom med lekbåt. Kul!
153 Mockfjärd Fänforsen Hällen Hyfsat stabil frontsurf
153 Mockfjärd Käring Höger fåra Höger fåra stundtals hyfsat tryck i vågorna men lättnavigerat
160 Mockfjärd Fänforsen Hällen Bakvattnet stökigt. Både övre vågen och Hällhole bra.
162 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Snäll stabil, lätt brytande, frontsurf, lite slängig, ormig. Börjar närma sig lägsta nivå på flöde.
162 Mockfjärd Fänforsen Hällen Grön snabb våg, anings stökig bakom, lätt att ta sig ut, stabil, nästan bästa flödet.
162 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Överspolad, men man börjar ana den.
162 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen vid sista valslinjen börjar bli en det hyfsat stora brytande vågor.
163 Mockfjärd Nås Ön Medioker surf, lite brant så nosen hugger.

163 Mockfjärd Nås Vågen sista forsen Lite svår att ta sig ut, pulserar så man flushar ganska lätt om man inte parerar. Ngt flushig mot utsidan. Vågen precis bakom stabil frontsurf.

164 Mockfjärd Fänforsen Björnfällan

164 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen ganska enkel med ett parti brytande vågor efter droppet som är tydligt mindre än vid ca 180 m3/s. Toppvalsarna mkt bra.

164 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen
164 Mockfjärd Fänforsen Hällen Småstökigt bakvatten. Frontvågen bra stabil surf.

176 Mockfjärd Käring Vågen
179 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen ganska enkel med ett parti brytande vågor efter droppet. Toppvalsarna mkt bra. Flera surfbara vågor på vägen ned.
179 Mockfjärd Fänforsen Hällen Småstökigt bakvatten. Frontvågen bra stabil surf.

Finns en grön tunga ngn meter från ön. Kör fors höger mot vänster på själva tungan och man landar bekvämt i bakvattnet även om man behöver 
vara lite aktiv i paddlandet då det är lite sugigt.  Man måste vara lite noggran med linjen, trillar man av tungan mot höger fastnar man rejält i en 
sugig vals som håller en kvar ganska rejält. Stort bakvatten nedanför, men rejält sugigt till höger om tungan. Man kan gå en meter till vänster om 
tungan också. Då studsar man ned på lite stenar.

Lätt att ta sig ut på från bakvattnet, man åker på en liten snedvåg. Själva vågen lite flushig längst ut till surf vänster, annars sitter man bra även 
om man måste vara aktiv I paddlandet. Pulserar lite, men inte så det stör. Vågen bakom för liten, håller inte och plattar stundtals ut nästan helt. 

Valsen nedanför Hällhole. Ngt pulserande men rejäl surf. Inga problem att surfa ur. Går man runt spottas man ut efter ett varv eller två. Hård exit 
surf höger kan man landa i bakvattnet från valsen snett ovanför och surfa in igen. Man kan även nå denna från Palatssidan genom att traversa 
över till valsbakvattnet mitt i forsen, och sedan till valsbakvattnet snett ovanför hällvalsen.

Stabil surf, även om man måste vara aktiv. Nåbar från litet bakvatten bredvid vägen. Gör man exit surf höger så kan man nå tillbaka till 
bakvattnet och slipper alltså bära.

Nu kollpasat till en ganska liten vals. Brötig, curlar ganksa bra på surf höger, och håller inte kvar ens om man landar mitt i. Trycker ganska hårt 
fors vänster sista metrarna, så man måste sikta ganska långt fors höger för att ha en chans att stanna kvar. Inget kul…



179 Mockfjärd Fänforsen Björnfällan

179 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen

180 Mockfjärd Fänforsen Efter droppet, fors vänster

180 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen
180 Mockfjärd Fänforsen Hällen Övre vågen snabb. Bakvattnet ganska litet med visst tryck upppåt vilket gör det rejält stökigt om man är fler än 3-4 pers.
180 Mockfjärd Fänforsen Hällhole Börjar bli överspolad.
188 Mockfjärd Fänforsen Ränna Högerlinjen stundtals stort med en hel del brytande. Kul berg och dalbana. Enkelt att manövrera förbi alla svåra partier.
188 Mockfjärd Nås Ön Man får jobba en hel del, ganska flushig, men går att stanna kvar.
188 Mockfjärd Nås Vågen sista forsen Ingen lyckades ta sig ut från bakvattnet. Några lyckades droppa in, men verkade vara svårt att stamnna kvart på.
188 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Snäll, stabil. Högerskuldran i stort sett bara peka nosen framåt, på skumkudden måste man vara aktiv.
191 Mockfjärd Käring Vågen Bra frontsurf, snabb, lätt att fånga, lätta att surfa ur, knappt studsig. Bakom helt OK.
191 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Snäll stabil, lätt brytande, frontsurf, lite slängig, ormig.

205 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Den blir ganska flack ju mer vatten, nu ingen fara att nosen griper. Studsig, man trycks lätt i sidsurf, i övrigt svårspunnen. Kul att stoja runt i.
205 Mockfjärd Fänforsen Hällen Bred, lugn och fin. Bakvattnet ganska litet med visst tryck upppåt vilket gör det stökigt om man är fler än 3-4 pers.
205 Mockfjärd Fänforsen Hällhole I stort sett överspolat.

205 Mockfjärd Fänforsen Ränna

206 Mockfjärd Käring Vågen

206 Mockfjärd Käring Mittenfåran
212 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen Ingen skillnad mot 224
212 Mockfjärd Fänforsen Hällen Börjar bli lite svår att komma ut på, bildas en stoppvåg precis vid starten. Väl ute fantastisk, som vid 224 m3/s.

221 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Den blir ganska flack ju mer vatten, nu ingen fara att nosen griper. Studsig, men trycks lätt i sidsurf, i övrigt svårspunnen. Kul att stoja runt i.

221 Mockfjärd Käring Vågen

224 Mockfjärd Fänforsen Ränna

224 Mockfjärd Fänforsen Efter droppet, fors vänster

224 Mockfjärd Fänforsen Hällen

Valsen nedanför Hällhole. Ngt pulserande men rejäl surf. Inga problem att surfa ur. Går man runt spottas man ut efter ett varv eller två. Hård exit 
surf höger kan man landa i bakvattnet från valsen snett ovanför och surfa in igen.

Stabil surf, även om man måste vara aktiv. Nåbar från litet bakvatten bredvid vägen. Gör man exit surf höger så kan man nå tillbaka till 
bakvattnet och slipper alltså bära.

Man ser till att man är fors vänster om Hällhole och hela det paketet, sedan går man på ett vågtåg som är stundtals ganska stort, lite berg och 
dalbana. Det hela avslutas med en vals som suger en del och som man kan paddla igenom om man tar i. Men lätt att fastna i också...

Man hoppar i nedanför ön på Palatssidan, sedan ungefär vid bäcken en bit ut/upp bildas en våg som är supersmooth. Enkelt att glida in till 
Palatset om man flushar. Detta är alltså INTE Palatsvågen. Tillägg: Man behöver inte ens lägga i vid ön, man lägger i på grästuvan vid stranden vid 
vågen, paddlar upp 2m och glider sedan ut på en mindre våg ut. Flushar man surf höger och trycker på lite hamnar man där man satte i, dvs det 
finns en fungerande eddy service.

Ganska lugnt utom i mitenpartiet-höger där det finns flera sneda brytande vågor, ca 1 m höga, men inget stort tryck. I mitten innan hällen finns 
en stor fin våg som är enkel att fånga.

Rejäl skumkudde, inga problem att fånga vågen och sitta kvar. Ingen curl på vågen på surf höger, så inga problem att paddla ur. Gröntunga surf 
vänstyer går också bra att surfa av på.

Ej paddlat, rekat från land. Fåran bredvid muren på höger sida. Finns ett vattenfall på kanske 1 m som såg riktigt trevligt ut. Såg inte ut att finnas 
något bakåtsug.

Rejäl skumkudde, inga problem att fånga vågen och sitta kvar. Ingen curl på vågen på surf höger, så inga problem att paddla ur. Ganska studsig. 
Lite guppigt bakom. 

Högerlinjen ned till Hällen rejält med brytande vågor som ändå är ganska enkla att manövrera runt i lekbåt om man vill det, men man bryter 
igenom allt.

Högerlinjen förbi droppet sedan mittlinjen är här riktigt stort, tre enorma vågor varav den sista brytande, riktigt kul i lekbåt. Rekommenderas 
svänga ut mot Palatset strax innan den sista vågen, för efter den vågen kommer en vals man vill undvika. I creeker kan man antagligen bara köra 
rakt igenom allt inklusive den sista valsen.

Riktigt, riktigt fin. Enkel att paddla ut på från bakvattnet, stor gröndel surf vänster med en skumkudde man enkelt manövrerar förbi. Ute till höger 
en skuldra som håller en stabilt på plats, och som går att studsa mot. Snabbt vatten, riktigt kul!



224 Mockfjärd Fänforsen Övre Palatsvågen

240 Mockfjärd Käring Vågen

241 Mockfjärd Nås Vågen sista forsen
241 Mockfjärd Skålforsen Hela sträckan ”ön” i början av forsen nästan helt överspolad, inte bra för kurs alltså. 
241 Mockfjärd Käring Höger fåra Stora vågor. Det mesta är överspolat. Vattnet trycker mot muren på högersida. Bakvatten i början på högersida bakom klippa.
241 Mockfjärd Nås Nedre Mellanforsarna och sista forsen är enklare än vid lägre vatten då de flesta stenar är översplade. Ganska stort vågtåg i slutet.
241 Mockfjärd Käring Nedre delen Mest stora vågor, några mindre valsar.  Sista vågen längst ned stor och roligt att gå igenom.

241 Mockfjärd Nås Ön

241 Mockfjärd Fänforsen Ränna

243 Mockfjärd Lissfors Nedre delen Bubbligt och pushigt vatten. Bra att öva teknik. Stenen i mitten av forsen i slutet är nästan överspolad. Bakvatten med återcirkulerande vatten.
243 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Ganska flack och funkar mest att sidsurfa & cartwheela och kanske spinna. Bubbligt vatten efter.
250 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Toppvalsen snäll, bara lite studsig, och ganska flack så ingen risk gräva nosen

261 Ljusnan Forsänget

278 Ljusnan Forsänget

290 Mockfjärd Fänforsen Ränna

317 Mockfjärd Käring Vågen

317 Mockfjärd Käring Höger fåra
321 Mockfjärd Käring Vågen Som 356 m3/s, men skuldran är kanske lite enklare att ta sig över, och skummkudden lite studsigare. 
338 Mockfjärd Käring Vågen Bra surf!
338 Mockfjärd Fänforsen Efter droppet, fors vänster Stort, rejält vågtåg som kräver lite manövrerande. Gå utmärkt i lekbåt. PÅ slutet håll lite vänster för att undvika sista valslinjen.

346 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Ganska flack, dvs ingen risk man gräver nosen. Snabb, men inte alls thrashig så bra att öva in/utgångar och spinnar. Går säkert att göra mer med.
346 Mockfjärd Lissfors Ränna Bra tryck, alla stora stenar överspolade. Bakvattnet bakom betongpelaren litet och utmanande.

350 Mockfjärd Fänforsen Hällen

En sned våg som transporterar ut till själva vågen. Man får se upp för att gräva nosen där bara. Vågen väldigt snäll, man sitter (nästan) som ett 
strykjärn. Enkelt att manövrera, man kan öva på att positionera sig i skumkudden. Paddlar man av hårt åt höger så slipper man bära, finns eddy 
service. Djupt, så inga problem att rolla, så bra nybissurfvåg.

Viss svag pulserande skuldra på surf höger som gör det svårt att surfa ur där. Ganska trashig och lite sugig i skumdelen. Grön tunga på surf 
vänster gör att det är enkelt att surfa av. Inte så stökigt bakom.

Vågen svår att fånga i farten och i princip omöjlig att surfa och fånga från bakvattnet (ev. Möjligt med slalombåt). Vågen efter går att surfa men 
svår att fånga.

Klippan/ön nästan överspolad men bakvatten finns. Vågen blir  en liten vals, brant och bra för sidsurf. Forsen efter: de flesta stenar är 
överspolade

Höger linje: Före droppet ganska lugnt, en del vågor och valsar som är enkla att se och undvika. Efter droppet stora vågor och vid Hällhole en del 
stora valsar.

Man kan nu surfa ut på en vals, även om sista biten kräver lite tajming och övning. Själva vågen lite mer pulserande och flushig surf höger än vid 
högre vattenstånd. Lätt att nå om man paddlar ut högt. Som 278 m3/s

Man kan nu surfa ut på en vals, även om sista biten kräver lite tajming och övning. Själva vågen lite mer pulserande och flushig surf höger än vid 
högre vattenstånd. Lätt att nå om man paddlar ut högt.

Håll höger om valslinjerna. Nere vid ön stort och brytande, men inget som stoppar. Sedan kan man sikta ned mot Hällen, då ganska lugnt, eller ta 
lite till höger om mitten då det är rejält stora vågor med en del brytande. Här bör man kanske kunna hålla linjen. På slutet sväng lite vänster för 
att undvika sista valslinjen.

Skuldran surf höger börjar växa, men finns fortfarande lite grönvåg kvar för den med precision i paddlingen. Annars är det vitvattnet som gäller. 
Hyfsat OK bakom.

Ganska kul med brytande vågor i första kurvan som inte är svåra, även om det går fort. Sista vågen pulserar, bryter bra om man har tur med 
tajmingen. Mycket gup gupp resten av sträckan.

Hällvågen har nu slutit upp mot snedvågen som normalt matar in mot Hällvågen från fors vänster. Ingen gröndel kvar av Hällvågen. Fortfarande 
gröntunga på mursidan. Ganska gott om tid att manövrera förbi Björnfällan som gått ihop med den stora valsen utanför/ovanför. Björnfällan ser 
köttig ut.



356 Mockfjärd Käring Vågen
357 Mockfjärd Nås Turen I stort sett allt överspolat. Ön syns inte. Funkar för nybisar att öva traverser och bakvatten, men väldigt snällt.

360 Ljusnan Forsänget

381 Mockfjärd Skålforsen Hela sträckan

404 Mockfjärd Käring Höger fåra
404 Mockfjärd Lissfors Nedre delen Det mesta överspolat. Droppet strax nedanför plattformen är stökigt, lätt att gå runt, och sedan är det rejält bubbligt ett tag.

404 Mockfjärd Fänforsen Efter droppet, fors vänster
404 Mockfjärd Fänforsen Ränna Enligt Gille börjar det bli överspolat. Mycket småbrytande, riktigt bra fart i vattnet. Men tydligen hyfsat viktigt att hålla linjen.
404 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Nu ganska bred och lugn, inte alls så studsig som annars. Väldigt flack. Små bakvatten, alla toppstenarna överspolade.

404 Mockfjärd Käring Vågen

410 Mockfjärd Käring Vågen

432 Mockfjärd Skålforsen Hela sträckan
473 Mockfjärd Fänforsen Palatsvågen Nedre, lätt att fånga, lite kort, lätt att skära ned nosen. Flushar direkt när man går runt, håller inte kvar alls.
473 Mockfjärd Käring Vågen Se 477 m3/s

476 Mockfjärd Fänforsen Ränna

Lättfångad, gröndel på surf höger som bildar en skuldra med en ganska bra sweet spot. Kan vara lite kämpigt att paddla ur där, men tar man lite 
fart nedåt så går det. Skumkudden har en tendens att styra över båten till sidsurf med nosen åt surf höger som är kämpig att ta sig ur om man 
inte jobbar tillbaka direkt. Annars inga problem att ligga i sidsurf, man studsar lite men inget mer. Surf vänster finns en bred grön tunga där man 
enkelt glider av. Frontsurf stabil på skuldran, även blunt. Spinna funkar lite överallt ute i skumkudden.  För nbörjaren med lite koll på linjen kan 
man ränna över gröntungan, det är snällt bakom.

Lite svårt att paddla ut, man får satsa högt och hårt. Vågen stabil, knappt studsig, pulserar bara lite. Väldigt, väldigt snabb. Riktigt bra surf. 
Bakvattnet lite halvjobbigt att paddla upp i. 

Mycket överspolat. Träd och buskar i strandkanterna står i vattnet. Höger fåra om ön har träd i strömfåran (relativt enkla att undvika för erfaren 
paddlare). Andra ön efter första forsen: delar sig och en del går mot buskar/träd (dock ej huvuddelen av fåran, enkelt att undvika om man följer 
huvudfåran). Sista forsen under bron ganska stökig men går bra att ränna med nybörjare. Vi körde kurs hela sträckanjuni 2015

Ganska stora brytande vågor i första kurvan, bra tryck men inga svårigheter. Resten av sträckan guppig, men börjar bli överspolad. Sista vågen 
stor och brytande.

Finns minst en rejäl, riktigt fin våg en bit ut i forsen. Lägg i vid ön traversera hårt ut och finns i jämnhöjd med den sista stora valsen på 
högersidan. Palatsvågen OK, men lite flushig.

Börjar bli en ganska stor grön del i surf höger. Surf vänster en grön tunga man kan surfa av på. I mitten en rejäl skumkudde. Stort bakom, men 
inte så trashigt som det kan vara i lägre vatten. Snabbt vatten...

Högerskuldran har blivit signifikant högre än vid 390, man måste nu jobba för att komma över den. Känns som den blivit lite studsigare också. 
Stort...

Mycket överspolat. Träd och buskar i strandkanterna står i vattnet. Höger fåra om ön har träd i strömfåran (relativt enkla att undvika för erfaren 
paddlare). Andra ön efter första forsen: delar sig och en del går mot buskar/träd (dock ej huvuddelen av fåran, enkelt att undvika om man följer 
huvudfåran). Sista forsen under bron ganska stökig men går bra att ränna med nybörjare. Vi körde kurs hela sträckan juni 2015

Övre delen ungefär som i lägre vatten, fast mycket snabbare och lite högre vågor. Man behöver inte manövrera så mycket, all sten är överspolad 
så det är bara att hålla lite höger utanför valslinjerna. Valslinjen vid ön är stor, undvik. Ön helt överspolad, sticker upp en buske, ungefär. Hällens 
övre vågen gigantisk skumkudde, går att puncha med creeker om man paddlar. Inget problem att manövrera att gå till höger eller vänster om 
den. Inget bakvatten. Hällhole överspolad. Björnfällan enorm. Men verkar gå att paddla rakt igenom med en creeker. Finns en liten pulserande 
gröntunga fors vänster om man tittar noga på reket. Funkar i lekbåt om man är duktig...



476 Mockfjärd Lillstupet Ränna
477 Mockfjärd Lissfors Toppvalsen Oprövad, men såg väldigt liten och flack ut.

477 Mockfjärd Lissfors Ränna

477 Mockfjärd Käring Vågen
477 Mockfjärd Käring Höger fåra Bra vågtåg i kurvan, inget push höger. Kul! Passar de flesta nivåer.
477 Mockfjärd Käring Vänster fåra Bakom vågen stort och stökigt med vågor från alla håll, men har man lite balans så är det mest guppeligupp.

477 Mockfjärd Käring Nedre delen Guppeligupp med en rejäl våg längst ned som man skall försöka träffa. Den är mycket stor, men man flyger rakt över utan att ens tappa fart.

630 Mockfjärd Uppsälje Vågen

650 Mockfjärd Fänforsen Ränna

650 Mockfjärd Käring Höger fåra Mest gupp, lite vågtåg i kurvan. Resterande bit lite vågor, men i stort överspolat. Kanske bra för nybörjare? Stora vågtåget längst ned överspolat.

650 Mockfjärd Käring Vänster fåra

650 Mockfjärd Käring Vågen

660 Mockfjärd Uppsälje Vågen

På vägen dit rekar man take-out för reken till klass IV-delen. Är man inte bombsäker på var reken för klass IV-delen sker skall man avbryta här. 
Kraftverksläppet är större än enormt! Ett måste att gå upp och titta från vägen över stationen. Därifrån ser man bägge put-in, och kan bedöma 
vilket man vill använda. Put-in är en bit ned på höger eller vänster sida. Höger put-in såg kaotiskt ut, vi tog vänster. Stökigt put-in med hiss upp 
mot luckorna, och vågor som sköljer över stenarna vid isättning. Sedan en ganska lätt och kort paddling ned till take-ut för obligatorisk rekning av 
klass IV-delen, som i detta vatten snarare är en klass 5, ofarbar för alla utan bombproof roll, iallafall i lekbåt. Portaget är genom skogen och lite 
stökigt. Efter put-in finns det några lekvågor, och sedan kanske 15 min lätt paddling med lite vågtåg innan take-out. Väldigt mycket bära för 
ganska lite paddling i dessa nivåer. Antagligen bättre när klass IV-delen är farbar. Undvik att gå vilse i skogen på väg tillbaka till vägen. Sedan 20 
min promenad tillbaka till put-in, om man inte går vilse igen.

Ränna helt ok, det mesta överspolat. Mycket vatten som rinner över stenarna fors höger man måste vara lite uppmärksam på.
Inte mycket bakvatten. Längst ned brett och stenarna helt överspolade, går att öva bakvattenkanter.

Käringvågen enorm. Grön del surf höger, lätt att fånga, skumkudde vänster, sedan grön tunga som går att surfa av på. Lite flushig åt surf vänster, 
så man kommer alltid av. Man måste styra lite åt höger hela tiden för att inte flusha på gröntungan surf vänster. Lite vågigt bakom, men inte så 
farligt.

Egentligen ingen skillnad mot fre/lör (660m3/s), men det är struligare att ta sig upp igen från bakvattnet jmf med när det var runt 660 m3/s, det 
är för grunt inne bland träden. Helt klart så blir den bättre ju högre flöde.

Denna info rekad, ej paddlad.
Högerlinjen helt OK ned till Hällen där Hällvågen blivit väldigt stor och tjock. Bedömdes ej farbar. Man kan skära vänster nedanför dropppet och 
paddla ut till vänster, då är det lätt hela vägen ned förbi Palatset. Finns en riktigt stor vals ute i mitten som nog bör undvikas. Vattnet flödar 
väldigt fort, så man behöver vara säker på att man hinner över.

Vänsterlinjen farbar hela vägen förbi ön. Ligger ett träd mellan ön och land, det måste bort innan man man tar den linjen. Svårt att reka linjen 
förbi ön, men det är ganska överspolat så vet  man hur det ser ut i lägre vatten borde det gå.

Inga problem att paddla förbi vågen som är stor, sned och trycker mot den nu helt överspolade muren. En hel del rejäla vågor, men efter nere där 
fårorna möts mest bara guppeligupp.

Vattnet trycker nu in mot muren på ett sätt som bedömdes göra risken för stor för att försöka surfa. Den gröntunga som tidigare fanns mellan 
skumkudden och muren som man enkelt kunde surfa av på verkar vara borta. Vågen har blivit ganska sned jämfört med lägre flöden. Muren helt 
överspolad. Bedömdes ej lämplig för surf.

Lätt att ta sig ut, enormt bakvatten och man kan trixa sig upp igen mellan lite buskar och träd. Surf riktigt bra, två skumkuddar med en gröndel 
emellan. Längst ut surf höger en liten skuldra man sitter bra på med push surf höger så man måste styra mot annars åker man av. Verkar bli 
bättre ju högre flöde.
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