Svartån Sveriges hetaste metvatten
1. Svartån är en å i norra Småland och västra Östergötland. Dess källor ligger nära Ormaryd, ca 10 km öster om
Nässjö. Den rinner tidigt genom Aneby, där den bildar vattenfallet Stalpet. Efter att ha passerat Gripenberg och
Tranås rinner Svartån ut i sjön Sommen. Därefter fortsätter den norrut genom Boxholm, Mjölby varefter den
rinner ut på östgötaslätten. Längden är 165 km, fallhöjd 112 m och avrinningsområdet 3410 km².
2. Fiskar och musslor. Det finns ca 20 fiskearter i Svartåsystemet. Abborre och gädda finns i hela ån, i vissa partier
stora exemplar. Svartån är känt för sina stora exemplar av färna, och sarv. Braxen, sutare, mört och andra ”vitfiskar” fiskas med gott resultat. Mer sällsynt är asp, ål och öring. Fiskekort krävs för att fiska i ån se nedan.
Tidigare har det fiskats pärlmusslor på flera ställen i ån. Idag finns den bara på några få platser. Flera andra musslor har hittats vid inventeringar.
3. Däggdjur och fåglar: I delar av Svartån finns det Utter.
Häckande fåglar är b.la kornknarr, forsärla, kungsfiskare, strömstare och fiskgjuse. I Svartån finns också många
änder, gäss och svanar. Flyttfåglar som gäss, sångsvanar finns i sort antal vår och höst. Under vinterhalvåret söker både kungsörn och havsörn föda utmed ån. Vid inventering fann man ca 40 arter. Utloppet i Roxen, Svartåmynningen är ett naturreservat.
4. Användande av Svartån. Den har använts som transportled från Roxen. Det har också transporterats timmer.
Före 1900 användes den att driva kvarnar, sågverk och smedjehammare. Vadstena kloster ägde fallrätten, rätten
till laxfiske och pärlfiske vid Öjebro. Början av 1900-talet byggdes Svartån ut med 8 kraftverk som fortfarande är i
drift. Svartån är reglerad.

Fiskvårdsområde norr om Boxholm (fiskekortsförsäljning):
1 Boxholms skogar FVO
2 Boxholms - Öringe FVO
3 Öringe-Mjölby FVO
4 Sya-Knutsbro FVO
5 Öjebro-Vågforsens FVO
6 Västerlösa-Älvestad FVO
7 Linkelös-Odensfors FVO
8 Nedre Svartåns FVO (fiskeförbud) se www.Ostanbackfiske.com
Ovanstående Fiskevårdsområden har med stöd av Östergötlands Län Hushållningssälskap satt upp
informationstavlorna

Mjölby Fiskevårdsförening
gällande Skogssjön och del av Svartån

Öjebro-Vågforsens FVO

Viktigt att veta!

Statoil Mjölby, Järnia, Intersport, Preem,
Skogsjöns servering, Mjölby Ciklidshop

Statoil Mantorp
A. Davidsson: 0706-341223
G. Lind:		
0142-360001
J. Eriksson:
0142-3661088

Båtuthyrning finns vid Skogssjön och Statoil
Kontaktperson: Roger Ivarsson 0142-176 90
För information (telefonsvarare) 0142-802 65
www.mjolbyfiskevardsforening.se

Kontaktperson:
Anders Davidsson
0706-341223

-Respektera allemansrättens rättigheter och skyldigheter.
-Vissa tillfartsvägar är enskilda vägar, där får fordonstrafik endast ske efter tillstånd från markägaren.
-Ta med allt skräp hem från DIN fisketur.
-Elda inte när brandrisk föreligger i naturen.
-Välkommen ut till ett spännande fiske, men glöm inte
att lösa ett fiskekort, där finns alla regler och lokala
bestämmelser.

Boxholm-Öringe FVO

Västerlösa-Älvestad FVO

OK Boxholm
Bilisten Boxholm
I Götevi

A Blomqvist:
Å Höglund:
T Franzén:		
L O Gustafson:

Kontaktperson:
Lennart Gustafsson
0142-581 36

Båt/stuguthyrning/kontakt-person:
Anders Rockler 0142-360179
www.ostanbackfiske.com

Öringe-Mjölby FVO
Statoil Mjölby
Bleckenstad Gårdsbutik
Boxholms Turistinformation
Kontaktperson:
Mats Johansson:

0142-18655

Sya-Knutsbro FVO
Erik Danckwardt:
Jan Hermansson:
Håkan Jansson:
Lars Biörsner:		

0142-260 54
0142-361145
0142-26152
0142-26020

013-393170
0142-360074
0142-832 56
013-393034

Linkelösa-Odensfors FVO
Öhammars fisk-uteliv
Hultins Sportfiskeaffär,
Linköping
ICA Fornåsa
Kontaktperson:
Bertil Åhlström
013-3910 05
Svartåns sträckning är mellan Roxen och Sommen. Ån
rinner genom Mjölby, Linköping, Boxholm och Motala
kommun.
Svartån är rik på olika fiskearter såsom abborre, gädda,
lake, braxen, mört, ruda, färna och sarv.

Sommentomter
Här kan du bygga vid sjön
Hier können Sie direkt am See bauen
Det nns många skäl att älska Blåvik sommartid eller eller varför inte året om. I en tid då allt er söker avkoppling och en stressfri miljö nns nu möjlighet att bygga
eget, bara ett stenkast från Sommens strand.
20 ttomter, med va-anslutning och bredband framdraget
till tomtgränsen, är klara för byggnation. Området ligger
med utsikt över sjön, 300 meter från badplats och
Blåviks hamn. Knapplaberget och omgivande skog ger
skydd från Sommens ibland hårda västliga vindar.

Besök vår hemsida: www.sommentomter.se

Det är inte bara fiskarna
som är på hugget i Mjölby!
Läs mer om vår expansiva kommun på hemsidan:
Nya tomter, utmärkt företagsklimat, aktivt föreningsliv,
vinnande skola och många andra områden där
Mjölby är på offensiven.

20 Bäddar

Mete - Spinnfiske
Trolling - Kräftfiske

Boende

Vill du vara hemma?
-vi förstår!

Fiske

Kräftskiva

Valles
Maskinservice AB

Grillkväll
Lugn & Ro
Njutning

Det kompletta Serviceföretaget!

Besök oss på Hagalundsgatan 4 i Mjölby, Tel. 0142 - 29 99 70
www.valles.se

Konferens
Bastu - Kanot

Tel. 070-564 88 86
www.ostanbackﬁske.com

Aktiviteter

0142-854 54

www.mjolbybostad.se

Det är inte bara fiskarna
som är på hugget i Mjölby!
Läs mer om vår expansiva kommun på hemsidan:
Nya tomter, utmärkt företagsklimat, aktivt föreningsliv,
vinnande skola och många andra områden där
Mjölby är på offensiven.

