Sibbo å

paddlingsrutt, fiske och annat rekreationsbruk
Sibbo å börjar alldeles vid Sibbo kommuns gräns i norr. Därifrån rinner den förbi Nickby och Söderkulla till Sibboviken. Den egentliga paddlingsleden längs
Sibbo å börjar norr om Nickby, varifrån det är 18 kilometer till Eriksnäs brygga vid Sibboviken. Därifrån fortsätter leden i skärgården till viken vid Storören.
Ledens totala längd blir på så sätt 26 kilometer.
Sibbo å är lugn och angenäm, att paddla. I början är ån mycket smal och vassbevuxen. En ivrig paddlare kan försöka sig på att starta paddelturen högre upp i
ån än där den utmärkta leden börjar. Under sommaren torkar och smalnar de övriga delarna och växer ibland delvis igen. Därför börjar paddlingsleden längs
Sibbo å först vid Hertsby gamla bro.
I början kännetecknas leden av höga strandbranter, mellan vilka paddlaren rör sig i lugn och ro i sin egen värld. Efter Broböle blir ån smalare och slingrar sig
fram bland strandträden tills de öppnare åkerlandskapen i Hindsby tar över. Efter Broböle är rutten ställvis svårpaddlad i synnerhet vid lågvattenföring och i
fåran finns många trädstammar som fallit ner från strandbrinken.
Strax efter Söderkulla och Nya Borgåvägen börjar den vassbevuxna Sibboviken. Det är ändå lätt för paddlaren att ta sig fram längs farleden. Det gäller bara att
se upp för båttrafiken och särskilt för svallvågorna från båtarna. Efter Sibboviken fortsätter rutten västerut i skydd av stranden. Samtidigt kan paddlaren njuta
av vida och vackra havsvyer. Leden slutar vid Storören, där kommunens båthamn finns. Strömmen i Sibbo är svag, vilket gör det möjligt att även paddla
motströms i åns nedre lopp. Man kan börja sin paddlingsutfärd i viken vid Storören, Gumbostrand eller bryggan i Eriksnäs och fortsätta åtminstone till Söderkulla gårds gångbro.
Fiskeintresserade kan ta en tur på Sibbo å för att pröva fiskelyckan. Mer information om fiske finns i den här broschyren under rubriken “Behov av fisketillstånd
och försäljningsplatser”.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.
Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO

Vid Brobölen är Sibbo å
smal och vattenflödet är litet.
Därför kan man bli tvungen
att flotta kanoten

Föreningen vatten- och luftvård
för Östra Nyland och Borgå å r.f.
Runebergsgatan 17, 06100 BORGÅ

Behov av fisketillstånd och försäljningsplatser
Allemansrätten tillåter alla att fiska med metspö och med pilk. Sibbo å är klassificerad som vattendrag för vandringsfisk och därför är mete och pilkfiske inte
tillåtet i åns forsar och strömställen. För övrigt fiske skall alla 18-64 år gamla betala statens fiskevårdsavgift. Mera information: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Sibbo å har dessutom särskilda fiskeförbud och begränsningar från början av augusti till slutet av november. Tilläggsinformation om fiske och fiskebegränsningar finns att få på adressen www.kalastusrajoitus.fi, och av Borgå-Sibbo fiskeriområdets verksamhetsledare Gabi Lindholm.

Kontaktuppgifter
Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf.
Runebergsgatan 17, 06100 Borgå
www.vesi-ilma.fi
Finlands kanotförbund rf.
www.kanoottiliitto.fi
toimisto@kanoottiliitto.fi
Centralförbundet för fiskerihushållning
www.ahven.net

Palvelupaikat / Serviceställen

Sipoon kunta / Sibbo kommun
Lukkarinmäentie 2 04130 Sipoo / Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo
SipooInfo Nikkilä / SibboInfo Nickby
Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo / Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
SipooInfo Söderkulla / SibboInfo Söderkulla
Amiraalintie 2, 01150 Söderkulla / Amiralvägen 2, 01150 Söderkulla
Puh. kunnan vaihde / tel. kommunens växel
+358923531
Sähköpostiosoitteet / e-post adresser
info@sipoo.fi
www.visitsipoo.fi
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Hertsby gamla bro

Avfärd

Linnanpelto
Borgby

Paddlingsleden längs Sibbo å
startar vid Hertsby gamla bro.
(adress: Åbranten 50, Sibbo). Här
är ån ganska smal och särskilt på
sensommaren kan vattennivån
vara låg. I övrigt är början av
Sibbo å trevlig att paddla. Branterna är höga och då och då möts
paddlare av tät vass eller smala
passager.
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Om man tar i land vid servicestationen kommer man till
kommunens centrum, Nickby, där
det finns bl.a. butiker,
banker, apotek, buss- och taxistation och kommunhuset
Sockengården. I närheten av
Nickby ligger Sibbo gamla kyrka
eller Sankt Sigfrids kyrka, som
byggdes på 1450- talet, och
Sibbo kyrka i nygotisk stil, som
invigdes år 1885.
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Sibbo åns ådal är till stor del jordbrukslandskap

I Broböle har det funnits en damm
ända sedan 1500-talet. Den nuvarande dammen är från 1800-talet, någon
kvarn finns inte mera kvar. I Sibbo å
har även fiskeriekonomiska iståndsättningar gjorts och i anslutning till
dem byggdes en fisktrappa i Broböle
1993. Fisktrappan gör det möjligt för
vandringsfisk att stiga upp i ån.

Vid Broböle damm måste kanoten
bäras cirka 100 meter på högra sidan
av dammen, men paddlingen kan
fortsätta strax nedanför dammen.
Efter dammen och forsen följer en
andra långsluttande fors. Här är ån
ganska smal och vattenmängden är
Kotiseutumuseo
Henbygdsmuseet liten och man kan bli tvungen att
flotta kanoten över de små steniga
Storträsk
strömställena. Även träd som har
fallit i vattnet kan bromsa färden.

Gesterby

Broböle

Gesterby
Molnträsk

Kotiseutumuseo
Henbygdsmuseet

Det går förhållandevis bra att ta i
land vid gångbron i Immersby.
(närmaste gatuadress: Söderkullavägen 545). Därifrån kan man om
man så vill, lätt göra en avstickare
till badstranden vid Molnträsk.
Promenaden från ån till Molnträsk
är ca 1 km. På badstranden finns
bl.a. grill, bord, gungor, omklädningshytter, wc och en kiosk
sommartid.
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Gångbron i Immersby

Immersby

Söderkulla

Söderkullan kartano
Söderkulla gård

Service i Söderkulla

Söderkulla är Sibbos södra centrum. Där finns butiker, restauranger,
postkontor och apotek. Man kan gå
i land vid bron vid Nya Borgåvägen och därifrån promenera till
Söderkulla centrum, som ligger
knappt en halv kilometer från ån.

Söderkullan
kartanon laituri
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Sibbesborg

Fornborgen Sibbesborg byggdes enligt
sägnen av vikingar på en holme som
då låg vis Sibbo ås mynning. Sibbesborg kan ändå eventuellt ha byggts
senare av danskarna i samband med
ett korståg till Nyland år 1191. Numera
befinner sig Sibbesborg helt och hållet
på torra land i närheten av Sibbo å och
resterna av de vallar som byggts runt
fästningen finns ännu kvar. Sibbesborg-området ägs av Sibbo hembygdsförening rf., som kan erbjuda
information
även om andra sevärdheVästerskog
ter såsom hembygdsmuseet Sibbesgården och jordbruksmuseet

Kallbäck
Eriksnäs
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Långnäs

(http://www.sibbo.hembygd.fi/kontakt/)
Storören
Bölsfjärden

Majvik
Karhusaari
Björnsö

Rågholmsfjärden

Gumbostrand

Stuvnäs

Rågholmen

Lillsundet

Katriholmen

I viken vid Storören
finns det två
båthamnar, i Storören
och på Björnsö. I båda
hamnarna finns parkeringsplatser och kafé,
där paddlaren kan friska
upp sig.

Sandholmen

Bärgarholmen

Takvedaholmen

Lilla
Bergholmen

Viken vid Storören

Skutholmen

Eriksnäs
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Ryssholmen

Söderkullalandet
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Det är lätt att ta i land vid bryggan i Eriksnäs, och då har man Sibbo ås paddlingsrutt
bakom sig. Paddlingsleden fortsätter dock vidare mot havet. Leden från Eriksnäs till
Storören är ungefär åtta kilometer lång och den är rätt skyddad och lätt navigerad.
Det finns inga stora öppna fjärdar och leden går hela vägen mellan holmar och
fastlandet. Det är ändå bra att minnas att i skärgården är paddlaren mera utsatt för
vädrets växlingar än på ån. Det blåser ofta hårdare och i motvind eller hög sjö är det
avsevärt mera ansträngande att paddla än vid stiltje. Därför bör man kontrollera
vädret och den egna konditionen innan man beger sig ut på den sista sträckan av
Sibbo ås paddlingsrutt.

