
FRILUFTSLIV UTMED 

 Stångån-
Kinda 
kanal

Paddla, cykla, vandra, bada, fiska 
eller åka skridskor – längs Kinda 

kanal finns mycket att se och göra!

baksida

Länsstyrelsen Östergötland Tel: 010-22 35 000
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
AB Kinda kanal Tel: 013-12 68 80

www.kindakanal.se
Linköpings kommun Tel: 013-20 60 00

www.linkoping.se
Kinda kommun Tel: 0494-190 00

www.kinda.se

Utgiven av Länsstyrelsen 2015. 
Medfinansierad av Regionsförbundet 
Östsam Natur och Friluftsrådet.

Produktion: Naturcentrum AB. Foton: H. Grimsell (framsida) & K. Tryman (baksida).
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FISKE

STÅNGÅN-LINKÖPINGS 
FISKEVÅRDSOMRÅDE (FVO)

Gäller sträckan från Roxens mynning till Slattefors 
sluss.
Arter: Abborre, gädda, gös, ål m fl.
Fiskeregler: Ryckfiske, trolling och dragrodd är för-
bjudet.
Kontakt: Sven Sjögren, 0705-74 66 35 

ÄRLÅNGEN-RÄNGENSJÖARNA FVO

Sjöar: Stora och Lilla Rängen, Ärlången, Kinda Kanal 
och Stångån. 
Arter: Abborre, gädda, gös, ål m fl.
Fiskeregler: För trolling löses separat trollingkort.
Kontakt: Oscar Ekman, 013-440 16

HULTA-TÖRNEVIK FVO, JÄRNLUNDEN

Fiskekort går att köpa för Törneviken i västligaste de-
len av Järnlunden. Dragrodd och trolling är ej tillåtet.
Mer information: www.tornevik.se/fiske.html

VIGGEBY NATURRESERVAT, JÄRNLUNDEN

I avvaktan på ett eventuellt bildande av Järnlun-
dens fiskevårdsområde gäller följande inom Viggeby 
naturreservat:
• Tillåtet att fiska med handredskap inom reservatet 

utan fiskekort. 
• Kräftfiske och fiske med nät är inte tillåtet.
• Viktigt att hålla sig inom reservatets gränser. 

Mer information:
www.linkoping.se/natur, Viggeby naturreservat

TECKENFÖRKLARING
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FISKE

ÅLÄNDERNS FISKEVÅRDSOMRÅDE (FVO)

Sjöar: Åländern, Övre- och Nedre Högsjöarna, Vån 
och Axsjön.
Arter: Abborre, braxen, gädda, sik, sutare m fl. 
Fiskeregler: Sommar- och vinterfiske med undantag 
för augusti månad.
Kontakt: Claes-Göran Nilsson, 0494-240 95 
eller Ingemar Nellborg, 013-12 08 36

ÅSUNDEN FVO 

Arter: Abborre, gädda, gös, lake, siklöja, ål m fl.
Fiskeregler: Gös minimimått 55 cm och maxmått 80 
cm. Gädda minimimått 45 cm. Maxfångst 2 fiskar per 
kort och dag. 
Mer information på www.asunden.com
Kontakt: Göran Lindgren, 0494-305 40

ÄMMERNS FVO

Arter: Abborre, gädda, gös, vitfisk m fl. 
Fiskeregler: Trollingfiske och vertikalfiske är för-
bjudet under perioden 1 maj–30 juni. Övrig tid är 
trollingfiske tillåtet med max 2 spön per båt. Fiske-
kort gäller även för maka/make och barn under 16 år. 
Fiske får inte ske närmare än 50 meter från brygga 
eller utprickat fiskeredskap. Fångster får ej saluföras. 
Kontakt: Sten Fällström, 0494-220 40

NIMMERNS FVO

Arter: Abborre, gädda, lake, ål m fl. 
Kontakt: Jan Gustafsson, 0494-610 32

BJÖRKERNS FVO

Arter: Abborre, gädda, lake, röding, siklöja m fl. 
Kontakt: Lars Schedenborg, 070-792 60 84 
eller 0494-600 07

SKYDDAD 
NATUR
NATURRESERVAT

Naturreservat bildas för att skydda sällsynta miljöer, 
djur och växter. I många naturreservat finns särskilda 
anordningar för besökare, i form av markerade leder, 
vindskydd och eldstäder. Men i naturreservaten kan 
det också finnas särskilda regler som sätter allemans-
rätten ur spel. Ibland kan det exempelvis vara tält-eller 
eldningsförbud i hela området. Reglerna är unika för 
varje naturreservat och anslagstavlor i reservaten visar 
vad som gäller.
   I några fall finns också bestämmelser om tillträdes-
förbud inom naturreservat. Inom Vessers udde natur-
reservat gäller tillträdesförbud året om.

FÅGELSKYDDSOMRÅDEN

För att skydda vissa fåglar under perioder då de är 
särskilt utsatta för störningar upprättar Länsstyrelsen 
fågelskyddsområden. Oftast gäller skyddet den tid då 
fåglarna häckar och föder upp sina ungar. 
   Både i Järnlunden och i Ärlången finns fågelskydds-
områden. Här råder tillträdesförbud under tiden 
1 april–10 juli.  

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV

Stångåns vattensystem med Kinda kanal är ett av sju 
områden i länet som är av riksintresse för friluftslivet. 
Det innebär att värdena för friluftslivet är av nationell 
betydelse och att de ska tas hänsyn till i den fysiska 
planeringen.

MER INFORMATION PÅ: 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

ALLEMANSRÄTT

TÄLTNING

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du 
inte stör markägaren eller skadar naturen. Tänk på att 
tälta på tålig mark, och inte på använd betesmark eller 
på mark som används för jordbruk eller plantering. Om 
ni är många som ska tälta eller om du är nära ett bo-
ningshus behöver du be markägaren om tillstånd. Glöm 
inte att ta med dig ditt skräp hem.

ELDNING

Du får elda under säkra förhållanden i naturen, så länge 
det inte råder eldningsförbud. Du får dock använda små 
fältkök eller kolgrillar även om det är eldningsförbud, 
men du måste vara försiktig.
   Välj en plats för elden där det inte finns någon risk att 
den sprider sig eller skadar naturen, helst på redan iord-
ningställda eldstäder. Tänk på att mossa, torv eller jordig 
skogsmark är ett dåligt alternativ eftersom elden lätt kan 
sprida sig och till och med ligga och pyra för att blossa 
upp vid ett senare tillfälle.
   Elda aldrig på klippor, berget kan spricka av värme. 
Och elda inte om det finns någon som helst risk för 
brand.

HUNDEN I SKOG OCH MARK 

Hunden får naturligtvis följa med i naturen, men under 
tiden 1 mars–20 augusti måste du ha strikt kontroll över 
din hund när ni är ute i skog och mark, då ska hunden 
vara kopplad. Då är djurlivet som känsligast, och även 
den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor 
skada genom sin blotta närvaro. 
   Även under annan tid på året måste du ha din hund 
under uppsikt. Det gäller med hänsyn till vilda djur, 
men också med hänsyn till människor och tamboskap. 
Koppla alltid hunden när du går genom en betesmark 
med boskap.

BADA, ÅKA BÅT OCH PADDLA

Du får bada nästan överallt, utom vid en tomt eller där 
det är särskilt tillträdesförbud för att skydda fåglar eller 
något annat förbud.
   Samma sak gäller när du ska förtöja och ankra din båt 
tillfälligt, du får till och med lägga till vid någon annans 
brygga, så länge du inte hindrar ägaren.
   Kanot får du paddla överallt men tänk på att kano-
ten smyger fram och att det är lätt att skrämma fåglar. 
Var extra försiktig och håll dig på avstånd under vår och 
sommar då många fåglar häckar. Respektera alltid fågel-
skyddsområden. 
   Vattenskoteråkning är tillåten endast på allmän farled. 
(se karta). Respektera hastighetsbegränsningarna.

När du paddlar, åker båt, springer, cyklar eller bara går på en promenad i skogen 
använder du dig av allemans rätten. Allemansrätten innebär att du får röra dig 
på annans mark utan att fråga om lov. Samtidigt innebär allemansrätten krav 
på hänsyn och varsamhet.
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