ÖSTANBÄCKS FISKE
Mitt på Östgötaslätten ligger Östanbäcks fiske. Svartån som rinner mellan
de stora sjöarna Sommen och Roxen flyter fram 75 meter bakom Östanbäcks gård. Här finns ”Sveriges hetaste metvatten” enligt fackpressen. Här
fångas rekordfiskar på löpande band av färna, sarv, mört braxen och andra
vitfiskar. Men här lurar även stora gäddor och abborrar. Vid Östanbäcks fiske, som blivit ett centrum
för fisket i den här delen av Svartån, släpper man tillbaka all fångad mört, sarv, färna och braxen,
medan man får behålla en och annan gädda till middag. På Östanbäcks fiske finns ett modernt utrustat hus för åtta gäster, två minuters gångväg från ”Sveriges hetaste metvatten”.

Stockholm

FISKEVATTEN
Svartån vid Östanbäck har producerat
svenskt rekord för både färna och sarv,
3,46 kg respektive 1,72 kg. Över 450
fiskar som fångats just här finns med på
olika rekordlistor. Noteringar av braxen
på 3,8 kg och mört på över ett kg finns.
Storleken på gädda och abborre är inte
unik, men de kan väga upp till tio respektive 1,5 kg.
Svartån flyter från Sommen i södra Östergötlands högland till Roxen mitt på
slätten, en höjdskillnad på över 100 meter. I början är ån strid och strömmande, men över den stora slätten flyter den
lugnt och värdigt samtidigt som vattnet
blir mer och mer näringsrikt.
Östanbäck ligger halvvägs mellan Som-

men och Roxen längs den
60 km långa Svartån. Det
lokala fiskekortet gäller för
nio km av ån.

Rv211

FISKARTER
De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört, braxen, färna, sarv, vimma,
ål, lake, sutare, asp och id. Sammanlagt
finns 20 arter i ån, inräknat signalkräftor.
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Svartån

FISKET
Färna, mört och sarv fiskas från februari
till midsommar och från augusti till november. Vitfiskarna fångas i huvudsak
med bottenmete. Spinnfisket efter gädda är bra ända från mars till oktober och
efter abborre under maj till september.
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vor med kräftfiske, i kombination med
konferenser och utbildningsdagar.
Östgötaslätten och slättsjöarna Tåkern
och Roxen har ett rikt fågelliv. De medeltida städerna Skänninge och Vadstena, liksom historiska platser som Bjälbo
och Alvastra, är värda ett besök.
Mer fartfyllt är det i Mantorp med travbana och bilbana.
Slätten avgränsas i norr av Göta kanal
mellan Roxen och Vättern.

PRISER
4-bäddsstugan

FISKEREGLER
För att kunna fiska i hela Svartån behövs sju olika fiskekort. Fiskekortet för
Västerlösa–Älvestad omfattar nio km
och kan vara fullt tillräckligt för en
veckas fiske.
All fångad mört, sarv, färna och braxen
släpps tillbaka, medan man får behålla
en och annan gädda till middag.

BÅTAR OCH FISKEREDSKAP
Tre roddbåtar finns att hyra. Även flytvästar och fiskeutrustning finns att hyra. Karta finns över åns sträckning.

LOGI
På Östanbäcks fiske finns ett modernt
utrustat hus på 150 kvadratmeter boyta

med fyra sovrum och åtta–tolv bäddar,
modernt kök, vardagsrum med tv,
dusch och wc.
På gården finns även en stuga med 25
kvadratmeter boyta, fyra bäddplatser,
bänkspis, kyl, dusch, wc och tv.
Stugorna är avsedda för självhushåll men
efter överenskommelse kan frukost och
mat ordnas via catering. Sänglinne kan
hyras och slutstädning kan köpas. After
Fishing är ett begrepp på Östanbäck.

ÖVRIG SERVICE
Vid åkanten på Östanbäcks Fiske ligger
en vedeldad bastu och vindskydd med
grillplats.
I Mantorp, 10 km, finns köpcentrum,
bensin, apotek. Till Skänninge med läkare, systembolag och turistbyrå är det 15
km och till centralorten Mjölby med järnvägsstation på stambanan är det 25 km.

ÖVRIGA AKTIVITETER
På Östanbäcks fiske arrangeras kräftski-

SÅ HÄR NÅR DU ÖSTANBÄCKS FISKE
Från Skänninge väg 206 mot Linköping, efter 6 km höger mot Normlösa,
efter 5 km vänster vid kyrkan i Normlösa, efter 200 m höger mot Västerlösa,
efter en km vänster mot Nederlösa, efter tre km skylt Östanbäcks fiske.
Från E4 vid Mantorp, väg 206 mot
Vadstena, höger efter ca 500 m vid Statoil mot Normlösa, efter fyra km vänster
mot Normlösa, efter tre km höger mot
Nederlösa, efter två km höger mot Östanbäcks fiske.

FISKEVÄRD
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
Hemsida www.ostanbackfiske.com
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Färna och gädda hugger även på fluga.
Under vintern finns möjligheter att fiska om isen bär.
Kräftor fiskas i augusti–september.

2 500 kr/vecka
700 kr/dygn
Stora huset
6 000 kr/vecka
1 800 kr/dygn
bäddplats
225 kr/dygn
enkelrum
325 kr/dygn
extrasäng
100 kr/dygn
Fiskeguide en timme 450 kr,
därefter 250 kr/tim
Fiskekort
200 kr/år
140 kr/vecka
50 kr/dygn
Båt
75 kr/dygn
Metspö
50 kr/dygn
Spinnspö
75 kr/dygn

