
                                                     Gaula Flyfishing Lodge - Alueet        



                                  Beat 1 – Rostad, Sanden 
 
Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on 

pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa 
syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on melko jyrkkä ja osin 

hiukan hankalakulkuinenkin. Pystyäkseen tehokkaasti kalastamaan 

Rostadia on hallittava speyheitto, sillä takaheittotilaa ei ole. Virtaus on 
kuitenkin hieno ja perhon saa uimaan hyvin. Lohet pysähtyvät poolissa 

lähellä rantaa, joten ei tarvita pitkiä heittoja. Parhaat paikat ovat poolin 

keskiosan korkealta kalliolta poolin loppuun eli seuraavan kosken 
niskalle. Rostad on parhaimmillaan korkealla vedellä kun virtaama on 

300-200 kuutiota. Pysäköinti pikkutien reunassa E 6 tien rinnalla. 

Sanden. Oikea ranta. Oikea ranta. Sanden on upea, pitkä perhopooli. 

Se on pituudeltaan noin 600 metriä ja on lähes koko matkaltaan 

erinomaista virtaa ja hienoa ottipaikkaa. Se on erittäin helppo kalastaa 
ja kahlata ja heittotilaa on hyvin. Poolin yläosalla on useita paikkoja, 

joihin lohet pysähtyvät mielellään. Poolin keskiosalla, laavun kohdalla 

on laaja syvä painanne, joka on erinomainen ottipaikka.  

Sandenin sähkölinjan alla, suuren pintakiven edessä on pitkä syvä alue, 

se on poolin parhaita paikkoja. Myös poolin lopussa kosken niskalla on 
syvempi alue josta on saatu hyvin lohia. Sanden toimii hyvin useilla 

veden korkeuksilla kun Gaulfossenin virtaama on 350-20 kuutiota. 

Pysäköinti on poolin vieressä. 

 
 

 

 

 



Beat 2 – Bruahölen, Svingen, Rönningen 
 
Bruahölen. Oikea ranta. Bruahölen on hieno pitkä perhoalue, poolin 

pituus on noin 700 metriä. Se on tyypillinen holding pooli, johon lohet 
pysähtyvät myös pitkäksi ajaksi. Matalalla vedellä yläosa toimii hyvin, 

mutta silloin kannattaa heittää kapean päävirran yli. Poolin keskivaiheilta 

koko matka loppuun asti on erinomaista ottialuetta, myös heittotilaa on 
hyvin. Poolin loppuosa ennen syvää suvantoa on erinomainen paikka 

kaikilla vednkorkeuksilla. Bruahölenistä on saatu 20,8 kg lohi. Bruahölen 

toimii erittäin hyvin eri vedenkorkeuksilla kun virtaama on välilla 350-10 

kuutiota. Pysäköinti Bruahölenin rannassa, laavun takana. 

Svingen. Oikea ranta. Svingen on 600 metriä pitkä. Se alkaa lyhyellä 
kovalla koskella, joka vähitellen rauhoittuu. Se on holding pooli, johon 

lohet pysähtyvät myös pitkäksi ajaksi. Svingenissä ranta on melko jyrkkä 

joten Svingenissä on osattava speyheitto. Poolin parhaat paikat ovat 
keski-ja alaosalla, missä virtaus hidastuu ja lohet pysähtyvät. Poolissa on 

hieno virtaus joka uittaa perhoa hyvin, lohet pysähtyvät keskellä jokea, 

joten ei tarvita erityisen pitkiä heittoja. Svingen toimii kun Gaulan 

virtaama on 100-20 kuutiota. Pysäköinti rannassa, pikkutien päässä.  

Rönningen. Oikea ranta. Rönningen on pituudeltaan 200 metriä. 
Rönningenissä ranta on melko jyrkkä ja pystyäkseen tehokkaasti 

kalastamaan poolissa on osattava speyheitto. Poolissa ei kahlata 

ollenkaan, vaan kalastus tapahtuu rantapenkalta. Lohet pysähtyvät 
lähellä rantaa tai keskellä jokea, joten poolissa ei tarvita pitkiä heittoja. 

Rönningen on parhaimmillaan keskivedellä tai korkealla vedellä, Gaulan 

virtaaman olessa välillä 200-100 kuutiota sekunnissa. Pysäköinti Svingen 

poolilla, polku pellon reunaa pitkin alueelle.  

 



Beat GT - Gyllteigen, Gyllsaga 
 

Gyllteigen. Oikea ranta. Gyllteigen on pituudeltaan 250 metriä ja on 

alku-ja keskiosaltaan nopeavirtaista nivaa, joka syvenee tasaisesti. 
Gyllteigen on running-pooli jossa lohet pysähtyvät lyhyeksi ajaksi 

noustuaan alapuolella olevan kosken. Lohia on saatu parhaiten poolin ylä-

ja keskiosalta, koska siinä virtaus on sopiva.  

Normaali-ja matalalla vedellä kalastetaan särkällä, mutta jos vesi on 

erittäin korkealla, lohet pysähtyvät rannan painanteessa. Gyllteigen toimii 
parhaiten kun Gaulan virtaama on 500-250 kuutiota tai 100-30 kuutiota. 

Pysäköinti on rannassa, laavun takana. 

Gyllsaga. Oikea ranta. Gyllsaga on pituudeltaan 250 metriä ja on 

alkuosaltaan suhteellisen hitaasti virtaavaa. Poolin keskiosalta loppua 

kohden se hiukan madaltuu ja virtaus voimistuu tasaisesti. Lohia on 
saatu hyvin koko poolin matkalta, koska koko alueella on pohjassa hyviä 

pysähdyspaikkoja lohelle ja virtaus on sopiva.  

Gyllsaga poolissa ei kannata kahlata liikaa, koska joen syvä uoma kulkee 

oman rannan puolella ja lohet nousevat ja pysähtyvät lähellä rantaa. 

Siksi Gyllsaga poolissa ei tarvita erityisen pitkiä heittoja. Gyllsaga toimii 
parhaiten erittäin korkealla ja normaalivedellä virtaaman ollessa 350-60 

kuutiota. Pysäköinti on rannassa, laavun takana. 

 

 
 
 



Beat 3 – Vollan 
 

Vollan. Oikea ranta. Vollan kalastusalue on 700 metriä pitkä, se 

sijaitsee 1 km Gaulfossenista ylävirtaan päin ja Stasjonshölenistä 
ylöspäin, Vollan alaraja on Stasjonshölenin yläraja. Se sijaitsee Gaula-

joen itärannalla eli alavirtaan katsottuna oikealla rannalla. Vollan 

sisältää 500 metriä pitkän hienon voimakasvirtaisen särkänreunan. 

Loiva sisäkurvi laskee poolin keskellä olevaan laajaan syvänteeseen.  

Syvänteen jälkeen virta kiihtyy uudelleen, alaosassa on pitkä kosken 
niska-alue joka kannattaa kalastaa loppuun asti. Sen jälkeen seuraa 

lyhyt koski ennen Stasjonshöleniä. Vollan on helppo kahlata ja kalastaa 

ja toimii eri veden korkeuksilla kun virtaama on 200-10 kuutiota. 

Pysäköinti on rannassa, laavun takana. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Beat 3 – Röskaft 
 

Röskaft. Vasen ranta. Röskaft on pituudeltaan noin 200 metriä, syvin 

kohta on poolin keskiosalla. Poolin keskiosalta loppua kohden se hiukan 
madaltuu ja virtaus voimistuu tasaisesti. Poolin alaosalla on suuria 

vedenalaisia kiviä keskellä jokea joiden ympärillä lohet pysähtyvät. Pooli 

päättyy kovan kosken niskalle. Roskaft on pooli jossa lohet pysähtyvät 

lyhyeksi ajaksi noustuaan alapuolella olevan kovan kosken.  

Pooli sijaitsee kilometri Gaulfossenista alavirtaan päin joen länsi- eli 
vasemmalla rannalla. Pooli on helppo kahlata ja kalastaa ja toimii eri 

veden korkeuksilla kun virtaama on 400-40 kuutiota. Pysäköinti on noin 

800 metriä poolista, polku kalastusalueelle. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Beat 4 – Stasjonshölen 
 

 

Stasjonshölen. Vasen ranta 300 m, oikea ranta 200 m. Stasjonshölen 
on hieno, pitkä perhopooli. Käytössä on 300 metriä joen länsirantaa ja 

200 metriä joen itärantaa. Länsiranta on helpompi kalastaa ja kahlata ja 

myös heittotilaa on hyvin. Itäranta on jyrkkä ja virta on voimakas. 
Poolin yläosa on loiva kosken sisäkurvi joka laskee poolin keskellä 

olevaan laajaan syvänteeseen.  

Syvänteen jälkeen virta kiihtyy uudelleen, alaosassa on pitkä kosken 

niska joka kannattaa kalastaa loppuun asti. Virtaus on hieno ja kääntää 

perhon uimaan hyvin. Stasjonshölen on hyvä holding-pooli, jossa lohet 
pysähtyvät pitkäksi aikaa. Stasjonsholen toimii hyvin eri veden 

korkeuksilla 250-20 kuution välillä. Stasjonshölen poolista on saatu 20 

kg lohi. Pysäköinti on Hovin asemalla, alueen takana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beat 5 – Evjenöra, Evjen 
 

Evjenöra. Vasen ranta laavusta ylöspäin. Evjenöra pooli on 500 m pitkä 

ja sijaitsee 3 km Gaulfossenista alavirtaan joen länsirannalla eli alavirtaan 

katsottuna vasemmalla puolella. Pooli muodostuu pitkästä särkästä ja sen 
yläpuolisesta niska-alueesta. Pooli sisältää 400 metriä pitkän hienon 

voimakasvirtaisen särkänreunan. Sen jälkeen on lyhyt koski.  

 
Ranta on helppo kalastaa ja kahlata ja myös takaheittotilaa on hyvin. Joen 

kova virta kulkee lähellä vastarantaa. Virtaus on hieno ja virta kääntää 

perhon uimaan hienosti. Evjenöra on erittäin hieno pooli joka toimii hyvin 

eri veden korkeuksilla, kun virtaama on 400-20 kuutiota sekunnissa. 
Evjenöra poolista saatiin 20 kg lohi muutama vuosi sitten. Pysäköinti on 

rannassa, laavun takana. 

 
Evjen. Vasen ranta laavusta alaspäin. Evjen pooli on 600 m pitkä ja 

sijaitsee 3 km Gaulfossenista alavirtaan joen länsirannalla eli alavirtaan 

katsottuna vasemmalla puolella. Evjen muodostuu yhdestä pitkästä 
poolista. Evjenissä ranta on melko jyrkkä ja pystyäkseeni kalastamaan 

tehokkaasti, on osattava speyheitto sillä takaheittotilaa ei ole. Evjen on 

holding pooli, johon lohet pysähtyvät myös pitkäksi ajaksi.  
 

Poolissa on hieno virtaus joka uittaa perhoa hyvin, lohet pysähtyvät 

keskellä jokea, joten ei tarvita erityisen pitkiä heittoja. Evjen on hieno 
pooli joka toimii hyvin eri veden korkeuksilla, parhaiten kun virtaama on 

400-20 kuutiota sekunnissa. Evjenistä on saatu yli 20 kg lohi. Pysäköinti 

on rannassa, laavun takana. 
 

 

 

 

 


