ÖSTANBÄCK
W‰DKARSTWO
Po 5rodku Östgöta niziny le¡y Östanbäck w´dkarstwo. Svartån rzeka, która p¬ynie pomi´dzy
dwoma du¡ymi jeziorami Sommen i Roxen przep¬ywa 75 metrów za Östanbäcks
posiad¬o5ci_. Tutaj s_ “Szwecji najlepsze wody w´dkarskie” wed¬ug fachowej prasy. Tutaj ¬owi si´ rekordowe ryby jedne
za drug_ bzdr´ga, p¬otka, leszcz i inne bia¬e ryby. Stoj_ tu te¡ du¡e szczupaki i okonie. Östanbäck w´dkarstwo, jest centrum w´dkarstwa w tej cz´5ci rzeki Svartån, wpuszczane s_ z powrotem wszystkie p¬otki, krasnopióry, tymczasem mo¡na
zatrzyma≤ jakiego5 szczupaka na obiad. Na Östanbäck w´dkarstwie jest nowocze5nie wyposa¡ony dom na osiem osób,
dwie minuty pieszo od “Szwedzkich najlepszych wód w´dkarskich”.

Stockholm

WODY DO
W‰DKOWANIA

Lokala licencja dotyczy
dziewi´≤ km rzeki.

Svartån rzeka przy Östanbäck wyprodukowa¬a szwedzki rekord karasia i krasnopióry,
3,46 kg ka¡da 1,72 kg. Ponad 450 ryb, które z¬apano tutaj maj_ rekordy. Notowano
leszcza o wadze 3,8 kg i p¬otka o ponad jednym kg jest.
Rozmiary szczupaka i okonia nie s_ najwi´ksze, lecz one mog_ wa¡y≤ do dziesi´ciu
kilogramów, wzgl´dnie 1,5 kg.
Svartån wyp¬ywa z Sommen na Östergötlands wy¡ynie do Roxen na nizinie, ró¡nica
wysoko5ci jest ponad 100 metrów. Na
pocz_tku rzeka jest wartka i bystra, lecz na
nizinie p¬ynie ona spokojnie i jest coraz to
bardziej bogata w po¡ywienie.
Östanbäck le¡y w po¬owie mi´dzy Sommen
i Roxen wzd¬u¡ tej 60 km d¬ugiej Svartån.

RODZAJE RYB
Do pospolitych gatunków nale¡_ szczypak, oko~, p¬otka, krasnopióra,
kara5, w´gorz, mi´tus, lin, bzdr´ga. Razem
wyst´puje 20 gatunków w rzece, wliczaj_c
w to raka ameryka~skiego.
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W‰DKOWANIE
Karasia, p¬otk´ i bzdr´g´ ¬owi si´ od lutego
do ko~ca czerwca i od sierpnia do listopada.
Bia¬_ ryb´ ¬owi si´ g¬ównie na dnie na
przyn´t´. Spininguje si´ na szczupaka dobrze od marca do pa¡dziernika i na okonia od
maja do wrze5nia.
Kara5 i szczupak bierze równie¡na much´.
Podczas zimy jest mo¡liwo5≤ ¬owienia spod
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rakowe po¬owy i jedzenie raków w kombinacji z konferencjami i kursami.
Östgöta nizina i jeziora nizinne Tåkern i
Roxen posiadaj_ du¡e bogactwo ptaków.
%redniowieczne miejscowo5ci Skänninge i
Vadstena, jak i historyczne miejsca jak Bjälbo i Alvastra, s_ warte obejrzenia.
W Mantorp s_ gonitwy k¬usaków i tor samochodowy.
Nizina odgraniczona jest od pó¬nocy Göta
kana¬em pomi´dzy Roxen i Vättern.

CENY
4-¬ó¡kowy

lodu je5li jest gruby lód.
Raki ¬owi si´ w sierpniu i wrze5niu.

REGU…Y W‰DKOWANIA
A¡eby ¬owi≤ ryby na rzece Svartån potrzeba
siedem licencji. Licencja na Västerlösa–Älvestad rozci_ga si´ na dziew´≤ km i ca¬kiem
wystarczy na w´dkowanie tygodniowe.
Wszystkie p¬otki, krasnopióry, karasie i
leszcze wypuszcza si´ z powrotem, tymczasem nie jednago szczupaka mo¡na zatrzyma≤ na obiad.

osiem do dwunastu ¬ó¡ek, kuchnia, pokój
dzienny z telewizorem, natrysk i wc.
Na dziedzi~cu jest te¡ domek o pow. 25 metrów kwadratowych, cztery miejsca do spania, piecyk kuchenny, lodówka, natrysk, wc
i telewizor.
Domki s_ przeznaczone na w¬asne utrzymanie, jednak mo¡na uzgodni≤ 5niadanie i posi¬ki na przynos. Po5ciele mo¡na po¡yczy≤ i
sprz_tanie op¬aci≤. After Fishing to poj´cie
na Östanbäck.

2 500 kr/na tydzie~
700 kr/dob´
Du¡y dom
6 000 kr/tydzie~
1 800 kr/dob´
¬ó¡ko
225 kr/dob´
jednoosobowy
325 kr/dob´
extra ¬ó¡ko
100 kr/dob´
Przewodnik w´dkarski – jedna godzina
450 kr, nast´pne
250 kr/godz
Licencja
200 kr/na rok
140 kr/tydzie~
50 kr/doba
…ódka
75 kr/doba
W´dka
50 kr/doba
Spiningowa w´dka 75 kr/doba

POZOSTA…Y SERWIS
Trzy ¬odzie wios¬owe s_ do wypo¡yczenia.
Równie¡ kamizelki ratunkowe i sprz´t
w´dkarski s_ do wypo¡yczenia. Jest mapa
odcinka rzeki.

ZAMIESZKANIE
Na Östanbäcks w´dkarstwie jet nowocze5nie wyposa¡ony dom o pow. 150 metrów
kwadratowych z czterema sypialniami na

Przy brzegu rzeki i Östanbäcks W´dkarstwa
le¡y sauna drewnem opalana i wiatrochron
z miejscem do grilowania.
W Mantorp, 10 km, jest centrum handlowe,
stacja benzynowa, apteka. Do Skänninge jest
15 km do lekarza, sklepu monopolowego i
biura turystycznego a do centralnej miejscowo5ci Mjölby ze stacj_ kolejow_ 25 km.

POZOSTA…E ZAJ‰CIA
CZYNNE
Na Östanbäcks w´dkarstwie organizujemy

TAK DOJEDZIESZ
DO ÖSTANBÄCK
W‰DKARSTWA
Od Skänninge drogi 206 na Linköping, po 6
km w prawo na Normlösa, po 5 km w lewo
przy ko5ciele w Normlösa, po 200 m w prawo na Västerlösa, po 1 km w lewo na Nederlösa, po trzech km szyld Östanbäcks fiske.
Od E4 przy Mantorp, droga 206 na Vadstena, w prawo po ca 500 m przy stacji benzynowej Statoil na Normlösa, po czterech km
w lewo na Normlösa, po trzech km w prawo
na Nederlösa, po dwóch km w prawo na Östanbäcks fiske.

GOSPODARZE
W‰DKARZY
Anders Rockler
Östanbäcks Fiske
Nederlösa Östanbäck
596 93 Skänninge
Telefon +46(0)142-36 01 79
Mobil
+46(0)70-564 88 86
E-mail
anders.rockler@ebox.tninet.se
Strona internetowa
www.ostanbackfiske.com
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…ÓDKI I SPRZ‰T
W‰DKARSKI

