
Välkommen till 
Östgötaskärgården

Förslag på paddlingsturer för halvdags-, heldags- och  
tvådagars utflykter i vackra Östgötaskärgården

Kajakpaddling  
i Arkösund,  
S:t Anna & Gryt

Här hittar du genuina skärgårdsmiljöer, orörd natur och ett levande kul-
turlandskap. Naturen är mycket omväxlande och delas in i tre typer.  
På de större öarna i innerskärgården upplever du det gamla bördiga odlings-
landskapet med åkrar, ängar och hagar omgivna av lövträd som ek och hassel.  
I mellanskärgården lockar de tallbevuxna öarna till utflykter och i ytterskär-
gården med sina kala skär och hällar möter du det öppna havet.

Här är det nära till den service du behöver för att uppleva skärgården 
från kajak under ett par timmar, eller för en hel veckas äventyr. Prova gärna 
några av de turer som vi rekommenderar, och ta med dig ett mer detaljerat 
sjökort. Läs mer om Östgötaskärgården på www.ostgotaskargarden.com

Tips för nybörjaren
För nybörjaren rekommenderas en kurs i kajakpaddling eller en ledarledd 
tur som ger massor av värdefulla tips. Välj alltid en tur som är anpassad till 
rådande vindriktning och vindhastighet. Det är lättare att paddla i motsjö. 
Att paddla med vind och vågor i ryggen är behagligt men kan också ge 
oönskat mycket fart och minskad styrförmåga vid större vågor när man 
närmast surfar fram. Se till att hålla avstånd så att man inte krockar med 
varandra. Paddlar man i sidvind rekommenderas att ta paddeltagen i våg-
toppen på respektive sida av kajaken, och att aldrig paddla bredvid varan-
dra. Träna gärna när väderförhållandena är goda, tills man känner trygghet 
och balans. Kajaken blir också lättare att hantera om den packas rätt, med 
tung packning så nära sittbrunnen som möjligt.

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra
Man får gå i land vid strand som inte tillhör tomt, odlingsmark, inhägnad 
betesmark eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Inom fågelskydds-
områdena är det inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter - håll 
alltid koll på kartan efter markerade skyddsområden.
Vid eldning är det viktigt att välja en plats där det inte är risk att elden 
sprider sig eller skadar mark och vegetation. Elden skall vara under ständig 
uppsikt och alltid släckas noggrant. Använd helst befintliga eldstäder för 
att skona våra öar och skär. Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar 
eller större stenblock, de spricker lätt. Man får ta nedfallna kottar och löst 
liggande pinnar och grenar på marken som ved, men det är inte tillåtet att 
hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från 
levande träd. Om det finns skäl för stor brandrisk är det ofta eldnings-
förbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. 
Man får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under 
eldningsförbud, om man är försiktig.
Man får tälta enstaka dygn på samma ställe i naturen. Undvik att tälta 
mera än två nätter på samma ställe. Tänk på att inte störa markägaren, tälta 
nära boningshus eller skada naturen. Att tälta med ett par, tre tält under 
något dygn ingår i allemansrätten. Om man däremot tältar i stora grupper 
med många tält behöver man be markägaren om lov. Många av öarna betas 
av boskap. Tälta inte på en sådan ö om den är liten och ni stör djuren.

Var mån om att alltid ta hand om ert avfall, det förstör naturen och kan 
allvarligt skada djuren. Tack för visad hänsyn i vår vackra skärgård!

Halvdagstur 
Heldagstur 
Tvådagarstur

Arkösund

Tyrislöt

Mon

Ekön

Nedanstående service  
finns vid alla våra  
fyra utgångspunkter:

UPPLEV NORRKÖPING AB

Upplev Norrköping 
Telefon 011-15 50 00 

turistbyran@norrkoping.se 
www.upplev.norrkoping.se

 

Söderköpings Turistbyrå 
Telefon 0121-181 60

turistbyran@soderkoping.se
www.soderkoping.se/turism

Valdemarsviks Turistbyrå 
Telefon 0123-122 00

turistbyran@tb.valdemarsvik.se
www.valdemarsvik.se

Parkering 
Sjösättning 
Uthyrning/Turer 
Toalett 
Dricksvatten 
Butik 
Restaurang 
Boende



Vi paddlar runt Arkö där vi  
möter det öppna havet med  
flera härliga platser för rast.  
Kontrasten på den här turen  
blir den smala Hästökanalen  
där vi glider fram i stilla  
vatten. Denna tur bjuder på  
stor variation och många 
mycket vackra vyer.

Vi paddlar norrut genom  
Hästökanalen och fortsätter  
mot Korsö som vi rundar.  
Därefter går färden rakt  
österut till vackra Alsunds- 
skären samt Lunda med 
Södra Lunda naturreservat.  
Här finns underbara rast-
platser längs hela turen. 
Avslutningsvis följer vi Arkö  
åter mot Arkösund.

Begränsad båttrafik eftersom  
grunden är många, perfekt  
för paddling. Börja österut,  
efter Arkö norrut mot Lunda.  
Njut av klippformationer och  
badvikar mot öppet hav.  
Vidare norrut mot Lövskären  
och sedan västerut mot  
Gränsös nordvästra spets.  
Följ farleden mot Arkösund.

En tur till Missjö och upp  
till Missjö naturreservat,  
där du även hinner uppleva 
en stund på relativt öppet  
vatten. Här finns många  
platser perfekta för strand-
hugg och du passerar både 
bebodda öar men framför 
allt många orörda kobbar 
och skär. Ta med kikare och 
spana efter havsörn och säl.

En tur för alla som gillar  
en levande skärgårdskultur.  
Gör gärna ett stopp hos 
fiskarn på södra Kallsö för 
nyrökt fisk. Minimalt med 
båttrafik men massor av  
djurliv. Får, getter, kor, hästar 
och förstås majestätiska fåglar 
som fiskgjuse och havsörn. 
Många släta klippor för 
fika eller svalkande bad.

Ett gytter av små skär i havs- 
bandet och få öppna passager. 
Njut av vildmarken i yttersta 
skärgården. Besök ”Kungens 
stuga” på Melskär med över-
nattningsplats för två personer. 
Grunda vatten med grynnor  
och kobbar gör att området 
har väldigt lite båttrafik.

Fina klippor på Söderön 
med solnedgång över  
Hummelviken. Nära till 
Gryts varv och känsla av  
ytterskärgård med fri sikt  
ut till Häradsskär på Tallskär. 
Gå in på N/O spetsen, det 
kan vara halt och är grunt 
längst in.

För den som paddlat förr, 
eller med barn i stabil fler-
manskajak. Sandö med  
sandstrand. Gubbö Kupa 
med underbar utsikt. 
Fångö har en skyddad vik 
med toalett. Besök gärna  
gruvorna på Gruvholmen 
och Kättilö med ekar och 
stenmurar.

Läs mer om Sandö och 
Gubbö Kupa vid turen ovan. 
Stora Skällö har den längsta 
sandstranden i Gryt. Barn-
vänligt och med inhägnade 
kor sommartid. 
Runt Harstena finns fina 
paddelvatten och öar;  
Strupskär, Birkskär, Torrön 
och Yttre Kampön. Stugut-
hyrning finns på Harstena.

Arkösund
 
Arkösund är porten till Östergötlands norra skärgård och här finns mycket  
att upptäcka. Här möter du ett örike skapat av inlandsisen, med allt från 
lummig innerskärgård till strandängar och karga, slipade hällar.

Paddlingstur ca 2-3 timmar med stopp för bad & matsäck 
Arkö runt, utgår från Arkösund 
Kan vara vindutsatt vissa sträckor. I närheten av farled vissa sträckor.
 

Heldags paddlingstur med ca 5-8 timmars paddling 
Lunda, utgår från Arkösund 
Öppet hav i öst kan ge stora vågor medan det oftast är lä på västsidan.  

Tvådagarstur med ca 4-6 timmars paddling per dag 
Jonsbergs skärgård, utgår från Arkösund 
Viss paddelvana är en fördel. 

S:t Anna
 
S:t Anna skärgård är en bred arkipelag med många tusen öar och skär. Här mö-
ter du den varsamt brukade skärgården, där naturmiljön skyddats från exploa-
tering. Du hittat lätt en rofylld plats i någon av alla naturhamnar.

Paddlingstur ca 2-3 timmar med stopp för bad & matsäck 
Missjö Naturreservat, utgår från Tyrislöt 
Delvis i närheten av farled och delvis vindutsatt sydlig/nordlig riktning.

Heldags paddlingstur med ca 5-8 timmars paddling 
Klassikern Kallsö runt, utgår från Mon 
Perfekt för paddling med barn, mycket att upptäcka.

Tvådagarstur med ca 4-6 timmars paddling per dag
Tusen kobbar & skär, utgår från Mon alternativt Tyrislöt  
Nybörjarvänligt men kräver god orienteringsförmåga.

Gryt
 
Gryt präglas av en dramatisk kontrast mellan innerskärgårdens grönska och 
ytterskärgårdens kala klipphällar mot öppet hav. Det är en örik skärgård med 
flera stora naturreservat och genuina skärgårdsmiljöer.

Paddlingstur ca 2-3 timmar med stopp för bad & matsäck 
Söderön-Tallskär, utgår från Ekön 
En tur för nybörjare och/eller med barn. 

Heldags paddlingstur ca 5-8 timmar med stopp 
Gubbö kupa och Fångö runt, utgår från Ekön 
Skyddad tur som paddlas moturs runt Fångö, vid Kättilös östra sida.
 

 
 
Tvådagarstur med ca 4-6 timmars paddling per dag 
Harstena med övernattning, utgår från Ekön 
För den med viss erfarenhet, relativt skyddat med alternativa stråk.


