
Skydda naturen på 
utflykten

I Limingoviken är det

Tillåtet
•  att röra sig till fots, på skidor, med 

roddbåt och kanot med undan-
tag av eventuella begränsningar

•  att plocka bär och matsvamp
•  att meta och pimpla (fiske-

begränsningar på adressen 
kalastusrajoitus.fi)

Begränsat
•  att göra upp öppen eld och slå 

läger, att cykla, parkera bilar och 
framföra motorfordon är endast 
tillåtet på anvisade platser

•  att jaga på andra än på särskilt 
anvisade platser

•  att jaga småvilt, vilket kräver 
tillstånd

Förbjudet
•  att göra upp öppen eld då 

varning för skogsbrand har 
utfärdats

•  att låta sällskapsdjur gå lösa
•  att skada jordmånen eller 

berggrunden
•  att störa eller ofreda vilda djur 

eller att förstöra deras bon
•  att fånga ryggradslösa djur och 

att plocka eller skada växter
•  att skräpa ner och förstöra 

friluftsanordningar

Utinaturen.fi/limingovikensnaturum
> Instruktioner och regler

Under fåglarnas häckningstid 
finns det rikligt med fågelbon på 
stränderna. Undvik därför att röra 
dig på strandängarna i maj–juni!

Fågelvatten • Skyddsområde • Naturum

Limingoviken
Limingoviken är ett interna-
tionellt känt och betydelse-
fullt fågelvatten och en viktig 
rastplats för flyttfåglar. Det 
lönar sig att börja utflykten 
till Limingoviken från natu-
rumet. Där får du utflyktstips 
och möjlighet att lära känna 
fåglarnas liv på Finlands 
vackraste naturutställning. 
Naturumet är lättillgängligt 
och ett populärt dagsutflykt-
smål både bland barnfamil-
jer och fågelskådare.

Ett värdefullt 
våtmarksområde 
Limingoviken är en av Europas 
viktigaste våtmarker. Limingovik-
ens unika strandområden med 
dess mångsidiga artbestånd 
har formats av landhöjningen 
efter istiden. Området är en 
del av Europeiska unionens 
Natura-skyddsnätverk och den 
internationella Ramsar-våtmark-
skonventionen. Under vår- och 
höstflytten kan man få uppleva 
en symfoni av tiotusentals 
fåglar. Gässens kvällsflygningar, 
brushanarnas dans om våren 
och tranornas avfärd om hösten 
skapar oförglömliga upplevelser. 
Man kan skåda upp till över 200 
fågelarter i området under året.

Limingovikens naturum
Naturumet som ligger i Virkkula i 
Limingo inspirerar även nybör-
jare att bege sig på en expedi-
tion till fåglarnas förtrollande 
värld. Den interaktiva utställ-
ningen Fåglarnas åtta årstider 
erbjuder kunskap och upplevel-
ser för alla åldrar och alla sinnen. 
I utställningslokalen finns även 
våtmarksspelet Kosteikko, ett 
bibliotek, en havsstuga samt 
färgläggningsuppgifter, fågelspel 
och ett fågelbo med sagor för 
de minsta i familjen. Naturu-
met erbjuder tillfälliga utställ-
ningar, guidningar med fåglar 
och våtmarker som tema samt 
evenemang under olika årstider. 
Naturumets lokaler, naturstigen 
och fågeltornet är tillgänglig-
hetsanpassade. På gården finns 
en eldplats med tak och en 
lekplats för barn. 

Rantaniitty naturstig och 
Kukkala presenterar våtmark-
snaturen. Den grusbelagda och 
lättillgängliga stigen börjar vid 
naturumets eldplats med tak. 
Naturstigen går genom åkerland-
skap längs strandlinjen, stigen 
är 650 meter lång. I lärmiljön 
Kukkala kan man lära sig om 
våtmarksnaturen och växter.

Hotelli-Ravintola Liming-
anlahti som finns i naturumet 
erbjuder restaurang-, inkvarte-
rings- och konferenstjänster.

Fågeltorn
Vid Virkkula fågeltorn vid natu-
rumets strand är det fart och 
fläkt från morgon till kväll. Det 

går att låna kikare från naturu-
met. Den breda, grusbelagda 
stigen (600 m) lämpar sig för 
personer med nedsatt rörlighet 
och personer med barnvagn. 
Nedre våningen i tornet har tak 
och är tillgänglighetsanpassad.

Landskapet som öppnar sig 
från fågeltornet vid Sannan-
lahti präglas av stora vassruggar 
och skivliknande sävområden. 
Lamunkari som ligger öster om 
fågeltornet är ett grunt område 
där fåglar stannar för att äta och 
häcka. En delvis grusbelagd stig 
leder till tornet som ligger cirka 
400 meter från parkeringsplatsen.

Från fågeltornet vid Tem-
mesjokisuu har man den bästa 
utsikten över hela Limingoviken. 
Fågeltornet ligger cirka 2 km från 
parkeringsplatsen, halvvägs finns 
en kåta och en idyllisk fiskarby. 
Det lönar sig att ha på sig gum-
mistövlar eftersom stigen som 
leder till tornet ofta är våt. 

Till fågeltornet vid Puhkia-
vanperä går en 800 meter lång 
spångbelagd stig från parkerings-
platsen genom strandskog och 
vassruggar. Tornet har tak och 
det bästa ljuset för fågelskåd-
ning har man på kvällssidan.
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BILDER: VILLE SUORSA.

Limingovikens 
skyddsområde
•  Areal över 12 000 ha, strandlinje 

över 110 km
•  Läge: I Limingo, Lumijoki och 

Uleåborgs kommun
•  För skötseln av området ansvarar 

NTM-centralen, Forststyrelsen 
 
Forststyrelsen,  
kundtjänst
•  Limingovikens naturum 

Rantakurvi 6, 91900 Limingo
•  liminganlahti@metsa.fi
•  tfn +358 206 39 6059
•  www.utinaturen.fi/

limingovikensnaturum
•  facebook.com/liminganlahti
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Naturum - Luontokeskus 

Parkering - Pysäköinti

Gästhamn - Vierassatama 

Eldplats - Tulentekopaikka 

Kokskjul - Keittokatos 

Fågeltorn - Lintutorni 

Torrtoalett - Kuivakäymälä

Toalett - Käymälä
Tillgängliga tjänster - 
Esteettömiä palveluja

Statens mark - Valtion maa

Gränsen av naturskyddsområdet - 
Suojelualueen raja 
Naturled - Luontopolku
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