Kunskapsleden
en del av Gimåleden
Vill du ha mer information om logi,
aktiviteter och sevärdheter?
Want more information about
accommodation, activities and
attractions?

www.bracke.se
www.jamtland.se/app

Vid Gimårasten startar Kunskapsleden, som sträcker sig ca 6
km längs med Gimåns skogslandskap.
De första 3 kilometrarna har intressanta natur- och
kulturvärden med informationsskyltar där du kan läsa om vad
som är speciellt för just den platsen.
The path starts at Gimårasten, marked with a red dot on the
map. The full length of the trail is 6 km. The first 3 km have
signs with information about interesting nature and cultural
sights.

Fiskekort/Fishing licence

Allemansrätten/Right of public access

För att få fiska i sjöar och andra vattendrag krävs det ett fiskekort.
Vilka regler som gäller för fisket i området får du information om i
samband med köp av fiskekort.
For fishing in lakes and other streams you need a fishing licence.
The specific rules for fishing can be acquired with the purchase of
fishing licence.
Fiskekort finns att köpa
på olika ställen, håll utkik
efter skyltar.

Fiskeinformation på andra
språk kan du hitta genom att
scanna QR-koden.

Fishing licence can be
purchased in different
places in the area, look
for signs.

For fishing information in
other languages, scan this
QR-code.

Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i
naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas
allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen.
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i
skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa
andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller
något som andra äger. Vi kan sammanfatta det med att inte
störa, inte förstöra.
You make use of the right of public access when you go for a
walk in the forest, paddle a kayak, go climbing or just sit on a rock
and think. Usually it is completely natural for us. In order for
everyone to enjoy nature, we need to take care of nature and
wildlife and show consideration for landowners and others who
are outdoors. We can sum this up with the phrase ”Do not
disturb – do not destroy”.
Du får gärna elda men gör det på angiven plats för att skona
naturen och se till att ta med ditt skräp då du lämnar området.
If you want to make a fire, please use the prepared fire places.
Bring your garbage back with you when you leave.

