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	 Den	sällsynta	växten	gullstånds	blommar	på	sensommaren	längs	Helgeåns	strand.
	 The	Fen	Ragwort	(Senecio	paludosus)	blooms	in	late	summer	along	the	banks	of	River	Helge	å.
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Förord
Kristianstad är staden mitt i ett Vattenrike. Från det myllrande folklivet på Lilla Torg är 
det bara några minuters promenad till Utemuseum Kanalhuset vid Helge å. Här kan 
man börja sin 7 km långa våtmarkspromenad längs Linnérundan, en promenad som 
bjuder på stora naturupplevelser.

I Kristianstad går staden och de höga naturvärdena hand i hand. Detta är en av 
anledningarna till att Kristianstads Vattenrike år 2005 utsågs till Biosfärområde av 
Unesco. Biosfärområden är internationellt erkända modellområden för att bevara och 
utveckla höga naturvärden. Bra för både natur och människor och en stolthet för oss i 
bygden.

Det finns ett tjugotal besöksplatser i Kristianstads Vattenrike som gör att man kan 
ta del av allt det värdefulla på egen hand. Många har redan upptäckt detta och Vatten-
riket har idag över 100 000 besök årligen. Vi vill ytterligare förbättra för besökarna till 
Vattenriket och kommer därför att bygga ett hus i Vattenriket, ett naturum med utställ-
ningar, naturskola, naturguidning och en attraktiv restaurang med konferensmöjlighe-
ter. 

Våren 2010 kommer museet i Vattenriket att vara färdigt och det kommer att bli 
en fantastisk tillgång både för Kristianstadsbor och besökare.

I denna besöksguide beskrivs Vattenrikets 21 besöksplatser och dess rikedom av väx-
ter och djur med vackra foton, texter och kartor. Det är en bok som passar lika bra hem-
ma i soffan som inspiration inför kommande utflykter, som i cykelkorgen på väg ut, för 
att hitta till platserna.

Men kom ihåg: det rätta sättet att uppleva vårt vackra Vattenrike och Kristianstad är 
inte via boken, utan på riktigt!

Bengt Gustafson 

Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad
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	 Helgeåns	högvatten	översvämmar	regelbundet	de	stadsnära	strandängarna	vid	Lillö.
	 The	River	Helgeå	at	highwaterlevel	with	the	flooded	grasslands	close	to	the	city	of	Kristianstad.
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 There are many exciting experiences awaiting you throughout the ye-
ar in Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve. To make access easier for 
visitors we have created more than 20 visitor sites in the reserve. Some 
have birdwatching towers, others have boardwalks, information boards 
or outdoor museums. Several sites are suitable for visitors in wheelchairs.
To find out more about Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve and the 
visitor sites, contact the local tourist information offices or visit our home-
page: www.vattenriket.kristianstad.se
We look forward to welcoming you to Kristianstads Vattenrike.

 I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike väntar många stora 
upplevelser året runt. För att göra det lättare för dig som besökare finns 
drygt 20 besöksplatser i Vattenriket som gör området tillängligt. På vissa 
platser finns fågeltorn, på andra spångade leder eller information i form 
av segelskärmar eller utemuseer. Flera platser är tillgängliga för 
rullstolsburna.
Mer information om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och 
besöksplatserna finns på Turistbyråerna och på Vattenrikets hemsida:
www.vattenriket.kristianstad.se
Välkommen ut i Vattenriket!

T E C K E N F Ö R K L A R I N G  T I L L  K A R T O R  I  B O K E N  /  K E Y  T O  M A P S  I N  B O O K L E T

21 besöksplatser visar vägen ut / 21 visitors sites to guide and inform you on your visit

Fiskeplats / Fishing
Kultursevärdhet / Site of cultural/historical interest
Bad / Bathing

Tillgängligt för rullstolsburna / Wheelchair access 
Toalett/utedass / WC/latrine
Busshållplats / Bus stop
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Året runt i Vattenriket
Vill du själv uppleva Vattenriket? Havsörnar, orkideängar eller kanske en 
vårvandring i lövsprickningen? I Kristianstads Vattenrike finns möjligheter 
till stora upplevelser med enkla medel. Informationen finns på plats ute i 
landskapet och spångade leder, fågeltorn och fiskebryggor gör området 
tillgängligt. Flera besöksplatser är tillgängliga för rullstolsburna. För den som 
vill ha hjälp med att upptäcka Vattenriket finns ett par arrangörer märkta med 
”Naturens Bästa” som erbjuder turer ut i Vattenriket. För den fiskeintresserade 
finns Nedre Helgeåns fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområde att 
utforska.

Four seasons in Kristianstads Vattenrike
There are few places in Sweden where nature is as rich and varied as in Kristianstads 
Vattenrike. There’s always plenty to see and do here, all year round. To make access 
easier for visitors we have created more than 20 visitor sites in the biosphere reserve. 
Some have birdwatching towers, others have boardwalks, information boards or out-
door museums. Several sites are suitable for visitors in wheelchairs. Every season has its 
own charm and unique experiences in Kristianstads Vattenrike.

	 Isternäset	längs	Linnérundan.
	 The	Isternäset	Naturereserve	along	the	Linnérundan	Trail.
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Tidig vår, mars-april
I Vattenriket betyder våren växlande väder – ena dagen med snö och kyla, nästa med 
ljuvligt strålande sol. I slutet av perioden kan man njuta av vårblommornas färgprakt 
i ädellövskogarna. Trevliga platser att besöka är till exempel Utemuseum Pulken där 
tranorna rastar, Utemuseum Åsums ängar och Isternäset med rastande änder och va-
dare. Utemuseum Kanalhuset och badplatsen i Gärds Köpinge är bra platser för öring-
fiske. Näsby fält och Balsberget erbjuder en prunkande vårflora. På Fjällmossen spelar 
orrarna för fullt hela april månad.

Early spring, March-April
A season of changeable weather – snow and storm winds one day, blue skies and 
sun the next. It also marks the start of the salmon trout fishing, the time for the ide 
to engage in their mesmerising spawning dance, the courtship displays of the black 
grouse, invasions of migrating cranes and huge flocks of waterfowl. And, as April 
gives way to May, spring flowers carpet the floors of the broad-leaved forests.  

	 Under	våren	finns	det	fina	möjligheter	att	uppleva	rastande	tranor	i	Vattenriket.
	 During	the	spring	there	are	good	opportunities	to	see	resting	cranes	in	Vattenriket.
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Vår- försommar, maj-juni
Nu visar sig Vattenriket från sin bästa sida. Strandängarna sjuder av liv med rödspo-
var och brushanespel. Även när det gäller växter är maj och juni en härlig tid med 
lövsprickningen i bokskogen och en rik orkidéflora på de fuktiga betesmarkerna. Bra 
platser att besöka är Linnérundan, Isternäset och Håslövs ängar med rikt fågelliv och 
blomprakt eller Utemuseum Hercules om man vill uppleva nattsångare och rördrom. 
Ekenabbens sumpskog har under morgontimmarna en fantastisk fågelkör och här 
finns även en rik flora. Passa på att ta en promenad i sumpskogen, lätt tillgänglig ge-
nom den spångande stigen. Vid Forsakar finns en vacker bokskogsravin och på Moss-
lundas hagmarker kan de forna utmarkernas unika växtvärld studeras med orkidéer, 
tätört och majviva. Vid Storkcentret har ungarna kläckts och vanligtvis finns häckan-
de par på gårdens tak. Passa också på att ta en båttur på Helge å.

Spring and early summer, May-June
It’s now that you can enjoy the wetlands in all their glory. The landscape is teeming 
with waders, the ruffs act out their courtship dances and storks scour the wetlands 
in search of food. The air is filled with sound all day long. Seeing the leaves burst 
forth in the beech forests and admiring the profusion of orchids are also part of the 
many pleasures of this season.

	 I	maj	lockar	Håslövs	ängar	många	fågelintresserade.	Rödspov	är	en	av	ängarnas	spännande	arter.
	 In	May	Håslövs	Meadows	attracts	many	bird-watchers.
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Summer, July-September
High summer in Kristianstads Vattenrike is a great time to spend on or in the water. 
Combining sun, sea and sandy beaches with a trip to the birdwatching tower at Äspet, 
or gliding lazily along the River Helge å in a boat are two wonderful ways to relax in 
the heat of the summer. Don’t miss the opportunity to stop off at one of the many sandy 
heaths dotted with flowers on your way to the sea.

	 Lagunområdet	vid	Äspet.
	 The	lagoon	area	at	Äspet.

Sommar, juli-september
Högsommaren i Vattenriket tillbringar man med fördel på eller i vattnet. Att 
kombinera sol och bad vid stranden i Åhus med en tur till fågeltornet i Äspet 
eller att glida fram med båt på Helge å är två aktiviteter som passar bra i hög-
sommarvärmen. Trevliga platser att besöka är Äspet och Karpalundsdammar-
na, lokaler som hyser ett rikt fågelliv. Passa på att stanna till vid de blomsterri-
ka sandiga markerna på väg mot havet. Utemuseum Sånnarna bjuder på öppna 
vidder och en unik sandmarksflora. Kanske ses även den sällsynta fältpiplär-
kan sjunga i karaktäristisk bågflykt. Lillöborg och Aose hus är två borgruiner 
väl värda ett besök. Passerar man över Vramsån i Köpinge eller Gringelstad kan 
man från vägbroarna se den sällsynta jättemöjan bölja fram i strömmen.
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Höst och vinter, oktober-februari
Under hösten tar sportfisket ny fart. Tiotusentals gäss rastar och övervintrar i 
trakten och då finns det också möjligheter att se havs- och kungsörn. Vid Ka-
nalhuset inne i Kristianstad syns ofta kungsfiskare och storskrakar. Vissa år er-
bjuder de översvämmade strandängarna i stadens närhet utmärkt is för skrid-
skoåkning. Andra platser att besöka är Vramsån där flera strömstarar brukar 
övervintra samt Åsums ängar, som är en bra plats för övervintrande havsörn.

Autumn and winter, October-February
Summer fades into autumn when the pike fishing begins in earnest again in October. 
During the autumn and winter, tens of thousands of geese rest in the region on their 
southward migration, and there is a chance of seeing eagles and kingfishers close to the 
heart of Kristianstad itself. Some years the flooded wetlands provide wonderful 
opportunities for ice skating.

	 Vattenriket	är	ett	av	Sveriges	finaste	övervintringsområden	för	havsörn.
	 Vattenriket	is	one	of	the	finest	overwintering	sites	for	the	White-tailed	Eagle	(Haliaeetus	albicilla).
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Aosehus

I Åhus hamn, inte långt från Helgeåns mynning i havet ligger besöksplats 
”Aosehus”. På segelskärmsutställningen som ligger alldeles intill ån finner man 
information om Åhus och den närliggande ruinen ”Aosehus” spännande histo-
ria. Här finns även berättelser om en rad historiska händelser längs Helge å.

	 Aosehus	vid	Helgeån	i	Åhus	hamn.	
	 Aosehus	by	River	Helge	å	in	Åhus	harbour.

Aosehus är resterna från en medelti-
da fästning, byggd där Helge å en gång 
mynnade ut i havet. Namnet ”Aosehus” 
betyder just ”huset vid åmynningen”.

Helgeåns mynning var tidigt  en natur-
lig knutpunkt för handel och försvar. Bor-
gen byggdes på 1100-talet och låg stra-

tegiskt placerad för att kunna ta upp tull 
från alla som färdades på ån.

I gamla skrifter nämns hur kungar och 
ärkebiskopar ständigt var i konflikt med 
varandra och borgen förstördes till slut 
år 1569 av den svenske hertigen Karl och 
byggdes aldrig upp igen.
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Vägbeskrivning  |  Aosehus ligger 
i Åhus i nordöstra delen av Gamla 
Skeppsbron. I rondellen tag av mot 
Hamnen och fortsätt längs järnvägen. 
Följ skyltning mot Skeppsbron och 
vidare ner på Stavgatan och tag vän-
ster i T- korsningen. Aosehus ligger 
på vänster hand efter cirka 100 meter. 
Med buss: Pendeln 551.

 Aosehus   |  At Åhus, where the 
old branch of the River Helge å flows 
out into the sea, stand the ruins of 
Aosehus Castle, built in the twelfth 
century to claim tolls from river traf-
fic. The information panels at Aose-
hus provide more details about the 
castle and the history of the area. 

Directions  |  Aosehus lies in the town of Åhus in the north-east part of Gamla Skeppsbron. 
In Åhus turn off at the roundabout and drive down towards the harbour (Hamnen). At the 
second junction continue left towards the Harbour. Continue on along the railway and in the 
centre go right towards Skeppsbron. Continue down to Stavgatan and then go left at the T-
junction. Aosehus is on the left-hand side after about 100 metres. By bus: line 551.

	 Segelskärmarna	vid	Aosehus	beskriver	historiska	händelser	längs	Helge	å.
	 Display	panels	at	Aosehus	describe	historical	events	along	River	Helge	å.

Helge å

Åhusgården

Museum

Pastorsexp.

Bowling

Slottsruin
Aose hus

Aose hus

Segelsällskapet

Scoutstuga

Gärdskan

Idrottsplats
Åhus

lyckan
Tobaks-

Kyrka

hem
Förs.

skolan
Rönnow-

Polis

förskola
Talldungens

bergs-
Ceder-

gränd

Ågränd

Sjögatan

Åbogatan

Kro-

Påls gr

kiga

Ga
ta

n
An

dr
ea

s
Bj

ör
km

an
s

ga
ta

Hagag

Åvä
ge

n

Companieg Färgerigatan
gatan

Biskopsg

Västerg

Ströbergs-

Köpmanna-

Västra Hamng

Torget Ham
ng.

Östra

Västra Varvsg

Vallgatan Gamla Skep
psbron

Sn

St
ol

pe
ga

t a
n

C
la

us
D

en
ne

s
ga

ta

Gärdsbanegatan

Per Tuvesgatan

M
issionsgatan

Kimröksgatan

Sånnavägen

Dragareg

strädet
Smed-

N
orregatan

Västra Järnvägsgatan

R
önnow

sgatan

gränd
Åke Måns-

Vallgatan

Dammgatan

Au
lin

ga
ta

n

LägatanSpetsgatan

Järnvägs-

Musketörgata

gatan

Torsg

gatan

Skrågatan

Månsgatan Slotts-

gatan

Rundels-

Snidaregatan Varvs
gatan

gatan

Sk
rå

g

Tvä rg.
Lilla

Sandg atan

Västra
Tvärg

Tvä rg.

Infarts-

egatan

vägen

Stavg

Trossg

Ö
str a

Majors-

Rännaregatan

Sprintergatan

El
le

g a
t a

n

gatan

Stubbagatan

Parkgatan

m
edsgatan

Yn
gs

jö
vä

ge
n Noaltsboden

0 100 200 m



VA T T E N R I K E T  E N  U T F LY K T S G U I D E1 6

Balsberget är en närmare hundra me-
ter hög skogsklädd urbergshöjd, belägen 
en knapp mil norr om Kristianstad. Från 
toppen har man en milsvid utsikt över 
det omgivande landskapet med Råbe-
lövssjön i öster och hela Kristianstadsslät-
ten i söder.

Området är naturreservat och här finns 
varierande skogsmiljöer med stora bokar, 
stenblock och urskogsliknande stråk av 
ek och tall på magra hällmarker. Floran är 
rik, framför allt nedåt Råbelövssjön med 

Balsberget
Balsberget eller fläskegraven låg en kvart norr om Råbelöv, där 
landet blev bergaktigt, och var denna på ett låglänt ställe uti en däld 
mellan bergen. Här var en grav av ett par famnars djup och några 

famnars vidd, vid södra sidan av bergsroten…
Carl von Linné ”Skånska resa” 1749

arter som storrams, tvåblad och stora 
mängder blåsippor. På Balsberget finns 
flera markerade vandringsleder.  

När Carl von Linné besökte Balsberget 
under sin skånska resa 1749 fascinerades 
han av rikedomen på fossil. Linné drog 
slutsatsen att djuphav en gång svallat där 
berget nu ligger.  

På Balsbergets sluttning finns en av 
Skånes största grottor. Gångar och salar 
har en total längd på 290 meter. De störs-
ta rummen i dagens grotta är drygt 35 

	 Balsberget	vid	Råbelövssjöns	strand.
	 Balsberget	eminence	by	the	shores	of	Lake	Råbelövssjön.
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meter långa och upp till fem meter höga. 
En viss del av grottbildningarna är natur-
liga forma-tioner som bildats genom att 
vatten löst ut lättvittrad kritkalkstenen 
som överlagrar urberget men de flesta hå-
lor och gångar har  bildats genom kalk-
stensbrytning.

Grottan är en viktig övervintringsplats 
för flera fladdermusarter och hålls därför 
stängd under vinterhalvåret. Sommartid 
är grottan tillgänglig för allmänheten och 
nyckel finns att låna på Råbelöfs gods- 
kontor.

På Balsberget lever även andra dägg-
djur som rådjur, älg och dovhjort och 
idag finns det även gott om vildsvin. De 
grova träden och rikedomen på döda 
och döende träd gynnar många insekter 
och hålbyggande fåglar som skogsduva, 
gröngöling, spill-kråka och mindre hack-
spett.

Bivråk, stjärtmes, grönsångare och 
stenknäck är några andra karaktärsarter. 

Vägbeskrivning  |  Från Kristianstad kör 
norrut mot Arkelstorp för att efter en kilo-
meter vika av mot Fjälkestad. Strax söder om 
Fjälkestad går det en skyltad väg in till Bals-
berget och vägen leder fram till en parkering 
i skogskanten. Längs sjöstranden öster om 
berget finns en cykelled, som leder runt Råbe-
lövssjön.
Med buss: Regionbuss 544.

 Balsberget is an almost 100 m high fo-
rest-ed eminence of Archean rock, located 
about 10 km north of Kristianstad. From its 
summit you have a wide view across the surrounding landscape. The forest is diverse, with a 
rich flora and fauna and you will also find a cave. The area is a nature reserve with several way 
marked paths.

Directions  |  From Kristianstad drive north towards Arkelstorp and then after 1 km turn off 
towards Fjälkestad. Just south of Fjälkestad there is a signposted road towards Balsberget and 
this road 
takes you up to a car park at the edge of the forest. Along the lake shore east of the eminence 
there is a cycle track, which leads round Lake Råbelövssjön, beginning and ending in Kristian-
stad. By bus: line 544. 

	 Balsbergsgrottans	mynning.
	 The	Balsberget	Cave.
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Ekenabben
I den vattenfyllda pelarsalen där alar och björkar ligger dränkta 
ljuder en näst intill öronbedövande småfågelkör ackompanjerad 
av gökens vittljudande rop. De senaste veckorna har långflyt-

tarna anlänt en efter en; svarthättan, trädgårdssångaren och härm-
sångaren. I en al i sjökanten hörs för första gången även rosenfinkens 
välkomnande strof, en bekräftelse på att de alla nu är här.

Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum och är en lövskogs-
klädd udde som skjuter ut i Hammarsjön. Närheten till staden har gjort Ekenab-
ben till ett populärt utflyktsmål som lätt nås via cykelbana och bilväg. Namnet 
Ekenabben kommer av de månghundraåriga ekarna som växer här. I området 
finns även en fin sumpskog som gör Ekenabben till något extra. Genom denna 
skog kan man gå torrskodd eller köra rullstol på en naturstig en meter ovan-
för mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och 
insektsmyller. Här finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Ham-
marsjön, ett fikabord och en grillplats.

	 Sumpskogen	vid	Ekenabben	är	en	spännande	miljö.
	 The	wet	forest	at	Ekenabben	is	an	exciting	environment.
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Många äldre Kristianstadsbor förknip-
par Ekenabben med dess tid som nöj-
escentrum. På 1920-talet uppfördes här 
en stor danspaviljong där storheter som 
Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edvard 
Persson uppträtt. Fortfarande kan man se 
spår av paviljongen, exempelvis trappan 
som ledde ner till byggnaden och tujor-
na som planterades intill. Till danspavil-
jongen tog man sig med båt och tåg från 
Kristianstad.

En naturstig på träspångar leder in i 
hjärtat av Ekenabbens spännande sump-
skog. I de torrare delarna av skogen 
finns en rik vårflora. Här växer arter som 
vitsippa, ormbär och den oansenliga or-
kidén tvåblad. I skogen finns även gott 
om vinbergssnäckor. Plattformen mitt i 
sumpskogen bjuder på en fin vy ut över 
den blöta skogen. ”Vattenmärken” på 
trädstammarna avslöjar hur högt vattnet 
kan stå under vinterhalvåret.

Skogen på Ekenabben är rik på 
svamp, inte mindre än 70 olika arter är 
noterade här. De som man lättast ser är 
tickorna som långsamt bryter ner veden 
i trädet. Det finns även andra svampar 
med namn som sätter fantasin i rörelse 
eller vad sägs om vårtkrös, purpurskinn, 
eller dallergröppa.

	 Vid	Hammarsjöns	strand	har	tillgängligheten	förbättrats	för	rullstolsburna,	bl	a	med	en	fiskebrygga.
	At	Ekenabben	close	to	Lake	Hammarsjön	access	has	been	improved	for	wheelchair	users.



	 Mindre	hackspett	trivs	i	sumpskogen	på	Ekenabben.
	 The	Lesser	Spotted	Woodpecker	(Dendrocopos	minor)	thrives	in	the	wet	forest	at	Ekenabben.
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Längs ut på Ekenabben ligger de 
gamla ekarna som gett namn åt platsen. 

En stig leder ut till fågeltornet där man 
kan se ut över de restaurerade strandäng-
arna och Hammarsjön.

Sommartid spelar beckasiner över den 
öppna maden och bruna kärrhökar jagar 
ofta i sjökanten. Med lite tur kan man 
under stilla kvällar även få höra rördrom, 
vattenrall och småfläckig sumphöna. 

I områdets västra del går en stig ut mot 
Hammarsjön kantand av stora knäckepi-
lar. Från Långa Bengtas udde har man fin 
utsikt över Hammarsjön. Strax före infar-
ten till Ekenabben, vid pumpstationen, 
ligger Archimedes skruv med en egen 
utställning om invallningen och torrlägg-
ningen av Nosabyviken. Skruven, som 

levererades 1876, drevs av en 75 hk ång-
maskin med en sådan hastighet att 50 000 
liter vatten skruvades upp varje minut.

Genom detta ingrepp uppstod Sveri-
ges lägsta punkt (2,41 meter under havs-
nivån), som även den är besöksplats i 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 
För att vattnet skulle hållas ute och mar-
ken kunna brukas som åkermark bygg-
des en 1500 meter lång vall. Material till 
vallen togs bland annat från Ekenabben 
och i de vattenfyllda schakten växte da-
gens sumpskog upp. Nyligen förstärktes 
vallen som ett led i arbetet med att säk-
ra Kristianstad mot framtida översväm-
ningar.     

Vägbeskrivning | Från Kristi-
anstad kör ett par kilometer 
österut på Blekingevägen och 
vid Hammar ta av söderut på 
Otto Lindenows väg. Där Otto 
Lindenows väg svänger kraf-
tigt till 
vänster, tar man i stället till hö-
ger och kort därefter till vänster 
över järnvägen vid skylt ”Eke-
nabben”.

 Ekenabben is a spit of land 
projecting into Lake Hammar-
sjön, where alder carrs (thick-
ets of alder trees in the marshy 
ground) have established them-
selves over the past century. Vi-
sitors can now explore the area 
dry-shod along a raised board-
walk, which also is suitable for visitors in wheelchairs. Information panels at Ekenabben pro-
vide a fascinating insight into wetland forests and local plant and animal life.

Directions | From Kristianstad drive a couple of kilometres east on Blekingevägen and at Ham-
mar turn off south on Otto Lindenowsväg. When Otto Lindenowsväg turns sharply to the left, 
you instead turn right and shortly after that left turn, cross the railway by a sign to Ekenabben.
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Forsakar
Forsakar kallades här en ström, som lopp leder utur skogslanden 
åt sandlanden eller slätten, och hade gravet sig djupt neder med 
en brant däld, på bägge sidor så djupt som en hög kyrkomur, ett 

gott stycke förrän han kom utur skogslanden. Denna fors gjorde först 
ett högt, präktigt fall eller kaskad, därnäst efter ett bösseskotts loppan-
de, åter ett annat brådstupande högt fall, där vattnet föll ned uti…

Carl von Linné ”Skånska resa”1749

Forsakarsravinen är ett naturreservat 
vid Linderödsåsens östra sluttning. 
Här får naturen utvecklas fritt och 
fallna trädstammar och döda träd är 
därför en karaktäristisk del av miljön. 
Ravinen bildades då en strid älv 
av smältvatten rann från landisens 
nedre kant och mejslade sig ner 
genom Linderödsåsen på väg ut mot 
havet. Ravinen är cirka 40 meter 
djup och här finns idag två naturliga 
vattenfall som tillhör Skånes högsta.

Från parkeringen når man det nedre 
fallet genom att följa bäcken uppströms. 
Promenaden tur och retur är 1200 me-
ter. Det finns även en stig som leder 
runt området högre upp, utefter ravi-
nens krön och stigen passerar bland an-
nat det övre fallet. Denna runda är cirka 
1700 meter. Slingan passerar på flera 
ställen farliga branter. Iaktta försiktig-
het och håll barn under uppsikt! 

De blockrika ravinsluttningarna do-
mineras av bok men utmed bäcken väx-
er även al, ask och alm. Framspringan-
de källor har gett upphov till en speciell 
fuktig miljö som gynnar många växter 
och djur. Sluttningarna domineras av 
gulplister, ormbunkar och mossor, som 	 Forsakar	är	ett	av	Skånes	högsta	vattenfall.

	 Forsakar	is	one	of	Skåne’s	highest	waterfalls.
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Vägbeskrivning  |  Forsakar ligger 
nära Degeberga by och är skyltat från 
väg 19 genom Degeberga. 
Vid Forsakarsgården finns parkering 
till friluftsbad och naturreservat. Med 
buss: Skåneexpressen 3.

 Forsakar  |  In the Forsakar 
ravine nature has been allowed free 
rein. In the beautiful forested ravine 
there are a great number of fallen tree 
trunks and dead trees. 
The path along the ravine leads to a 
spectacular waterfall which is one of 
the highest in Skåne.

Directions  |  Forsakar is near to Degeberga by and is signed from road 19 through Degeberga. 
At Forsakarsgården there is a car park to the open air pool and nature reserve. 
By bus: line Skåneexpressen 3.

exempelvis skuggstjärnmosa.
I ravinens botten växer det gott om 

sippor och gullpudra. 
Den rika förnan och de grova träden 

gynnar många insekter. I Forsakarsravi-
nen upptäcktes 1942 bokskogslöparen, 
en sällsynt skalbagge som ofta håller 
till under barken på de fallna trädstam-
marna.

Fyndet var då det första i landet se-
dan Linné beskrev arten här i Forsakar 
1761. Bokskogslöparen har senare även 
noterats vid Stenshuvud. Bland andra 
sällsynta insekter kan nämnas asbagge 
och svampfluga. 

Fågellivet är rikt med många arter 
sångare och hackspettar. Årligen häckar 
forsärla och Forsakar är även en av Skå-
nes få häcklokaler för strömstaren, som 
även brukar övervintra längs bäcken. 
Kungsfiskare och häger ses regelbundet.

	 Strömstaren	kan	ses	året	runt.
	 The	Dipper	(Cinclus	cinclus)	can	be	

observed	all	year	round	along	the	Forsa-
karsbäcken	Stream.
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Fjällmossen
Fjällmossen 03.35. Ett par kraftiga smällar hörs utifrån dimman. 
Mossen ligger tyst och stilla. En taltrast flöjtar bortifrån skogskanten. 
Så hörs vingsmällen igen följt av ett explosivt väsande. Fyra mörka 

siluetter avtecknar sig i det blå gryningsdiset. Orrtupparna är på plats och 
de uppspända vita stjärttäckarna lyser likt utslagna näckrosor. 

Fjällmossen ligger mitt på Linderödsåsen. De fina skogsmiljöerna och orörda 
mossmarkerna med orrspel, sileshår och hjortron gör att man känner sig för-
flyttad till betydligt nordligare breddgrader. I området kring Fjällmossen finns 
även fina hagmarker med björkdungar, ljunghed och en vacker enefälad.

	 Vid	Fjällmossen	finns	en	vacker	enefälad.
	 At	Fjällmossen	there	is	a	beautiful	juniper	pasture.
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Vägbeskrivning  |  Från Huaröd, 
kör västerut mot Svensköp. Efter 
2 km, sväng vänster mot Harp-
hult. Härifrån är det sedan skyl-
tat mot Fjällmossen.

 Fjällmossen At Fjällmossen 
there are fine forest areas and 
untouched bogs. A visit here ma-
kes you feel that you have been 
transported to a more norther-
ly latitude. In the area around 
Fjällmossen bog there are also 
grazing areas with birch groves, 
heath land and a beautiful juni-
per pasture. From the bird ob-
servation tower at the edge of 
the bog, in spring you can ex-
perience the spectacular black 
grouse lek.

Directions  |  From Huaröd, drive west towards Svensköp. After 2 km, go left 
towards Harphult. From here there are signs to “Fjällmossen”.

Egentligen består Fjällmossen av två de-
lar med ett fält som skiljer de båda halv-
orna åt. På detta fält spelar varje vår 
orrarna, områdets kanske främsta attrak-
tion. 
Spelet pågår framför allt under mars-
april men det är möjligt att få se orrar på 
spelplatsen året runt. Bästa tid för orr-
spel är 
tidiga morgnar då man har störst chans 
att både få se och höra fåglarna. Bland 
övriga häckfåglar kan nämnas trana, en-
kelbeckasin och morkulla. Vintertid ses 
ofta kungsörn, fjällvråk och varfågel.

Från parkeringen går det en 1700 me-
ter lång stig ut till fågeltornet varifrån 
man ser ut över spelplatsen. Observera 
att området är fågelskyddsområde och 
att beträdnadsförbud gäller på spelplat-
sen. Stövlar rekommenderas på våren 
eftersom det kan vara mycket snö kvar 
på stigen. 

	 På	Fjällmossen	spelar	årligen	orrar.
	 At	Fjällmossen	the	Black	Grouse	

(Tetrao	tetrix)	display	annually
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Gropahålet
Strax norr om Helgeåns mynning i havet ligger naturreservatet Gropahålet. 
Större delen av området utgörs av tallskog och i anslutning till stranden finns 
flygsanddyner, uppåt 20 meter höga. Gropahålet är attraktivt för det rörliga 
friluftslivet, inte minst sommartid då sandstranden lockar många badgäster. 
Sandstranden vid Gropahålet är en del av ett stort dynlandskap som sträcker 
sig cirka 25 km, från Åhus i norr till Juleboda i söder. Denna kuststräcka är 
även känd för sitt ålfiske och längs stranden ligger flera gamla ålabodar

Ursprungligen täcktes de kustnära de-
larna främst av ekskog. Bristen på trä 
och brukbar mark ledde till att även de 
magraste markerna successivt öppnades 
upp. Under 1700-talet var kustområdet 
söder om Åhus nästa helt trädlöst vilket 
ledde till en omfattande sandflykt. Stora 
arealer jordbruksmark förstördes och 
kläddes in av sand. I början av 1800-ta-
let påbörjades en omfattande tallplante-

ring för att försöka binda sanden och nu-
mera är en stor del av kusten i nordöstra 
Skåne åter bevuxen med skog, fast idag 
främst av tall.     

Tallskogen är relativt öppen med 
tjocka mattor av lavar och mossor. Floran 
är artfattig men på de öppna torra mar-
kerna kan man finna speciella torrmarks-
växter som sandnejlika, hedblomster, 
backtimjan och fältsippa. Fågellivet i tall-

	 Sanddyner	vid	Gropahålet.
	 Sand	dunes	at	Gropahålet.
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skogen är sparsamt med karaktärsarter 
som       spillkråka, rödstjärt och tofsmes. 
Ute på de öppna sandiga partierna kan 
man träffa på ovanligare arter som träd-
lärka och fältpiplärka.

Strax söder om reservatet har Helgeån 
sitt utlopp i havet. Fram till 1775 mynna-
de ån bara vid Åhus men i juli 1774 
började bönderna i Yngsjö att gräva ett 
dike till havet för att förhindra det årliga 
högvattnet från Helgeån att översvämma 
deras marker.

Dikningsföretaget fick oanade följder. 
Vårfloden 1775 hjälpte Helgeån att bana 
sig en ny väg längs diket ut i havet. Hela 
sjösystemet i Vattenriket sänktes med 60-
70 cm över en natt med stora konsekven-
ser. Sjöfarten längs Helge å fick problem 
och nya landområden steg upp ur vatt-
net, exempelvis Håslövs ängar, det fina 
strandängsområdet vid Hammarsjöns 
strand. 

Vägbeskrivning  |  Kör väg 118 
söderut från Åhus och tag av öst-
erut in i Yngsjö samhälle. Vid af-
fären sväng till vänster, fortsätt 
förbi Kastanjelund och tag höger i 
nästa vägskäl. Följ vägen som går 
parallellt med havet cirka 1,7 km 
och tag av österut vid skylt ”Na-
turreservat”. Vägen leder så små-
ningom ner till en parkering mitt 
i reservatet. Härifrån är det bara 
ett par hundra meter ner till sand-
stranden.

 Gropahålet Just north of whe-
re River Helge å flows into the sea lies the nature reserve of 
Gropahålet. The greater part of the area comprises pine forest, and near the shore there 
are shifting sand dunes of up to 20 metres in height.

Directions  |  Follow road 118 south from Åhus and then turn off east into Yngsjö villa-
gee. By the store turn left and continue on past Kastanjelund and then go right at the next 
intersection. Follow the road that runs parallel to the sea for about 1.7 km and then turn 
east at the sign to Naturreservat (Nature reserve). The road eventually takes you down 
to a car park in the middle of the reserve. From here it is just a couple of hundred metres 
down to the sandy beach.

	 Sandnejlika.
	 Dianthus	arenarius.
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Hercules
Månens silversken lyser över Hammarsjöns vattenvärld. Rördromens 
dova mistlur ljuder från flera håll och det vittljudande lätet bär ett par 
kilometer i den fuktiga nattluften. Två hanar sitter ute i Herculesvikens 

vassar och en tutande hane hörs från åmynningen i söder. Rördromens läte 
har alltid fascinerat och satt igång fantasin. Eftersom det starka lätet har 
liknats vid en avlägsen tjurs råmande kallades den förr ibland för träskoxen.

Herculesområdet bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna 
ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer. Området är 
naturreservat och den markerade stigen från parkeringsplatsen passerar flera 
platser där man fortfarande kan se spår från det gamla bondelandskapet. 
I utemuseet kan man fördjupa sig mer i markhistoria, tegelbruksepoken och 
Hercules-reservatets naturvärden.

	 Rördrommen	håller	till	i	Hercules	vidsträckta	vassar.
	 The	Bittern	(Botaurus	stellaris)	lives	in	the	extensive	reedbeds	of	the	Hercules	Reserve.
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Från parkeringen till utemuseet leder en 
markerad stig med spångar. Den som 
vill kan sedan fortsätta vidare mellan 
Herculesdammarna och via cykelvägen 
återvända till parkeringen. Från parke-
ringen till ute museet är det 1350 meter 
och hela rundan är 3200 meter. Texten 
följer rundan och hänvisar till kartan på 
nästa uppslag.

   Från parkeringen leder stigen söderut. 
Viby äng översvämmas regelbundet 
under vinterhalvåret och under försom-
maren är fuktängen en fin fågellokal både 
för häckande och rastande fåglar. Då 
ljuder enkelbeckasinens brummande spel 
från himlen och svarttärnor födosöker 
ofta över de grunda vattensamlingarna.

I den södra delen står en storkplatt-
form. Stigen fortsätter på Holmaspången 
genom videbuskage och ut på Rinkaby 
holme som under mitten av 1800-talet var 
Rinkabys nordligaste ängsmarker. Hö-
skallra, ängsvädd och gökblomster vitt-

nar om att slåtterbruket pågått under lång 
tid. I sandhålorna växer träd och buskar 
där slåttermaskinerna inte kommit åt.

Från utemuseet har man fin utsikt över 
Hammarsjöns vidsträckta vassar. Flera 
par brun kärrhök brukar häcka i området 
och rördromens dova mistlur hörs under 
våren 

	 Holmaspången	gör	Herculesreservatets	videsnår	tillgängliga.
	 The	Holmaspången	walkway	makes	the	Hercules	Reserve	osiery	accessible.

	 Åkergroda.
	 Moorfrog	(Rana	arvalis).
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fram till midsommar. Rörsångare och 
sävsångare tillhör karaktärsfåglarna och 
regelbundet noteras även skäggmes och 
rariteter som vassångare. Fiskgjusen ses 
sommartid dagligen fiska över Hercu-
lesvikens grunda vatten. Från utemuseet 
fortsätter stigen på en vall som förr skyd-
dade lertagen från Hammarsjöns hög-
vatten.

Herculesdammarna är ursprungligen 
schakt där man tog upp lera till Hercules 
tegelbruk som var aktivt 1899-1968. Idag 
finns här dammar som är fisk- och fågel-
rika miljöer med vass, kaveldun och flyt-
bladsväxter. Trollsländor patrullerar ofta 
längs dammarna och här häckar många 
grågåspar men även skäggdopping och 
sothöna. Fisk- och svarttärnor gör regel-
bundna provianteringsturer till dammar-
na. Lärkfalk och fladdermöss ses ofta jaga 

insekter i skymningen.  
Vid det gamla tegelbruksområdet fort-

sätter stigen tillbaka på cykelvägen till 
parkeringen.

	 Utemuseum	Hercules	ligger	i	kanten	av	vasshavet.
	 The	Hercules	Outdoor	Museum	stands	at	the	edge	of	the	sea	of	reeds.

	 Jungfruslända.
	 Damselfly	(Calopteryx).
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Vägbeskrivning | Utgå från väg 118 
mellan Kristianstad och Åhus. Tag av mot 
Viby på Stengårdsvägen. Efter 100 meter, 
sväng vänster in på Byholmsvägen. Följ 
denna 700 meter till skarp kurva. Härifrån 
är det skyltat mot naturreservat och i ett 
T-kors strax efter järnvägsövergången tag 
vänster mot Herculesreservatet. Följ vägen 
cirka 500 meter till P-plats. Med buss: Pen-
deln 551.

 The Hercules area offers a very varied 
landscape with open meadows, extensive 
reed beds, willow thickets and exciting pond areas. The area is a nature reserve and a way-
marked path leads to an Outdoor Museum, where you can learn more about its history and na-
tural values. 

Directions | Start from road 118 between Kristianstad and Åhus. Turn off towards Viby on Sten-
gårdsvägen. After 100 m, turn left into Byholmsvägen. Follow this road 700 m to a sharp bend. 
From here there are signs to the nature reserve, and at a T-junction just after the railway cros-
sing turn left towards the Hercules reserve. Follow this road approximately 500 m to the car 
park. By bus: line 551.

	 Området	kring	Hercules	dammarna	hålls	öppet	av	betesdjur.
	 The	area	around	the	Hercules	ponds	is	kept	open	by	grazing	cows.
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Håslövs ängar
Redan vid parkeringen syns enkelbeckasiner som störtar huvud-
stupa genom lufthavet och de vibrerande stjärtpennornas brum-

mande toner ljuder i en ständig kanon. Storspovar glider i graciösa 
bågar lågt över ängarna och den vittljudande drillen blandas med 
rödspovens gnälliga stämma och rödbenornas ivriga hamrande.
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Håslövs ängar, en knapp mil sydost om Kristianstad, skjuter ut som en stor halvö i 
Hammarsjön och området är med sina närmare 200 hektar en av landets största 
inlandsstrandängar. Här finns ett mycket rikt fågelliv både vad gäller häckande och 
rastande fåglar. Fågellivet upplevs bäst under försommaren då ängarna spirar med 
kabbleka och ängsbräsma. På ängarna råder beträdnadsförbud 15/3-15/7 men 
från parkeringen får man gå ut längs markvägen som går runt ängarna. Vägen gör 
en avstickare till fågeltornet som står i sjökanten längst ut på halvön.

Håslövs ängar är kanske främst vadar-
nas ängar. En morgon i mitten av maj sju-
der fågellivet med spelande rödspovar, 
brummande enkelbeckasiner och drillan-
de storspovar. Tofsviporna är ängarnas 
vanligaste vadare och har redan kläckt ut 
sina ungar som likt små dunbollar rullar 
fram på markvägen och ängarnas höglän-
ta delar.

Ett kväkande läte följt av en utdra-
gen drill avslöjar med lite tur den sydliga 
kärrsnäppan. De är ängarnas riktiga dol-
disar och trivs på de kortsnaggade områ-
dena. Den sydliga kärrsnäppan är en av 
landets mest hotade fåglar och troligen 
finns bara några enstaka individer kvar i 
nordöstra Skåne.

	 Från	plattformen,	som	även	är	tillgänglig	för	rullstolsburna,	har	man	fin	utsikt	över	ängarna.
	From	the	platform,	which	is	also	accessible	to	wheelchair	users,	there	is	a	fine	view	across	the	meadows.
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Rödspoven är något av Vattenrikets våt-
marksambassadör och tillika Kristianstads 
kommunfågel. Den känns igen på sitt kop-
parfärgade bröst och vita vingband.

Under spelperioden kommer de ofta fa-
rande lågt över ängarna i hetsig flykt, allt 
medan de låter höra sina gnälliga stämmor. 
Ibland stiger de mot skyn och går över i en 
karaktäristisk vinglig spelflykt med 
klippande vingslag. 

Rödbenorna håller ofta till på de fukti-
gaste partierna mitt ute på ängarna och här 
finns även områdets främsta brushanespel-
plats.

Som regel finns här några revirhävdade 
hanar men merparten av brushanarna drar 
runt över ett större område. Dessa flockar 
brukar man kalla för ”följe” och består av 
både hanar och honor.   

”Likt en färgsprakande bukett landar brusha-
narna på ängen. Hanarna rusar runt, hop-

par jämfota upp i luften står för en kort stund 
svävande, ivrigt flaxande en meter över 

marken. Det är ett förvirrande skådespel. De 
plymförsedda hanarna rusar till synes plan-

löst runt med uppspända fjäderkragar. De 
gör snabba utfall, höga krumsprång och sken-

manövrer. Sekunderna efter är hanarna som 
förbytta och står orörligt bugande, frusna 

som statyer under flera minuter.”

	 Rödspoven	är	en	av	Håslövs	ängars	karaktärsarter.
	 The	Black-tailed	Godwit	(Limosa	limosa)	is	one	of	the	signature	birds	of	Håslöv	Meadows.



VA T T E N R I K E T  E N  U T F LY K T S G U I D E 3 5

Vägbeskrivning  |  Utgå från väg 118 mel-
lan Kristianstad och Åhus. Tag av mot Viby 
på Stengårdsvägen vid växthusen.Efter 100 
meter, sväng vänster in på Byholmsvägen. 
Följ denna 700 meter till skarp kurva. Häri-
från är det skyltat mot naturreservat och i 
ett T-kors strax efter järnvägsövergången 
tag höger mot Håslövs ängar.

 Håslöv Meadows is a large peninsu-
lar in Lake Hammarsjön and one of the 
country’s largest wet grasslands. During 
late spring 
there is a very rich birdlife here, with cha-
racteristic species such as the black-tailed 
godwit and the ruff. The area is accessible 
by waymarked paths and from bird observation towers. 

Directions  |  Start from road 118 between Kristianstad and Åhus. Turn off towards Viby on 
Stengårdsvägen by the greenhouses. After hundred metres, turn left into Byholmsvägen. Fol-
low this road 700 m to a sharp bend. From here there are signs to the nature reserve and at a T-
junction just after the railway crossing turn right towards Håslöv ängar.

 På Håslövs ängar finns även en rad 
andra fåglar. Gulärlor lyser på många håll 
upp från stängselstolpar och tuvor. Grågäss 
betar nere i strandkanten och i maj har de 
vuxna fåglarna vanligtvis stora ungkullar i 
släptåg.

Fiskgjusar ryttlar dagligen längs strand-
kanten och ute i översvämningszonen, mel-
lan vatten och land ligger ofta änder som 
skedand, kricka, bläsand och årta. Höst- 
och vintertid är Håslövs ängar även en bra 
rastlokal. Gäss, änder och havsörn är re-
gelbundna gäster och det är numera inte 
ovanligt att få se pilgrimsfalken jaga över 
ängarna.

I början av 1980-talet var stora delar av 
Håslövs ängar på väg att växa igen med vi-
de och vass. Många av Vattenrikets strand-
ängar såg ut på samma vis. Allt färre djur 
betade på ängarna och slåttern hade upp-
hört på många håll.

Igenväxningen var så omfattande och 
långt gången att ett levande kulturlandskap 
med mycket lång kontinuitet var på väg 
att gå förlorat. Vintern 1988-89 påbörjades 
en omfattande restaurering för att försöka 
återskapa det öppna strandängslandska-
pet. Idag finns i Vattenriket cirka 1600 ha 
strandnära ängsmarker som hävdas genom 
bete och slåtter. 
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	 Kabbleka.
	 Marsh-marigol	(Caltha	palustris).
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Kanalhuset och Linnérundan

 ”Floden Helige å, går jämte staden och med sitt vatten kringränner densamma; 
ett sidlänt fält, av en halv mils bredd, omgiver staden, vilket om höst och vinter 
överflödas av vatten, att staden då ser ut som låge han uti en sjö, men sommar-

tiden är detta grön och täck betesmark.” Carl von Linné ”Skånska resa” 1749

	 Utemuseum	Kanalhuset	vid	Helgeåns	strand.
	 The	Canal	House	Outdoor	Museum	on	the	shores	of	River	Helge	å.
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Linnérundan tar med besökaren genom videsnår och vassmiljöer ut på Isternä-
sets fågelrika strand-ängar. Stigen är tillägnad Carl von Linné som för mer än 
250 år sedan besökte våtmarkerna strax väster om Kristianstad. Här kan besö-
karen fortfarande uppleva delar av det landskap som Linné beskrev och även 
se flera av de växter som han för första gången stiftade bekantskap med.

Linnérundan kan kombineras med andra 
stigalternativ och promenaden kan gö-
ras 4 eller 7 kilometer lång. Längs stigen 
finns flera fågeltorn. Här finns även infor-
mation i Utemuseum Kanalhuset och på 
segelskärmar vid Lillö och Härlövsborg. 
Observera att det vid högvatten kan vara 
begränsad framkomlighet. Isternäset är 
naturreservat med beträdnadsförbud på 
ängarna under fåglarnas häckningstid, 15 
mars till 15 juli. 

Linnérundan börjar vid Kanalhuset	(1), 
ett av Vattenrikets utemuseer. Tidigare 
låg här stadens råvattenintag men idag 
visar Utemuseum Kanalhuset besökaren 
vägen in i vassens och videts värld. Vin-

tertid ses regel-bundet kungsfiskare och 
rördrom. Under sommaren kan man från 
observations- 
terrassen på taket blicka ut över kärrhö-
kens domäner.

Från Kanalhuset går stigen längs en 
spång genom täta videsnår. Linnérun-
dan fortsätter över Härlövsängaleden och 
vidare ut på Isternäset, en av Vattenri-
kets finaste strandängar. Från Isternäsplatt-
formen (2) ser man ut över de blöta de-
larna av strandängen. Rödspov, rödbena 
och storspov häckar och i området finns 
bland annat krypflokan kvar, en växt som 
Linné upptäckte under sin Skånska resa 
1749. 

	 Strandängarna	vid	Isternäset	med	staden	Kristianstad	i	bakgrunden.
	 The	flooded	grasslands	at	Isternäset	with	Kristianstad	in	the	background.
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Stigen går förbi Lillö	borgruin (3), rest-
erna av en medeltida borg och passerar 
därefter Lillö Kungsgård, där storken 
häckade på 1940-talet. Längre fram 
passeras kullen som döljer resterna av 
Härlövsborg (4). Under medeltiden fanns 
här en träborg och senare, under 1600-
talet, en skans. Härlövsborgstornet (5) ger 
fin utsikt över Isternäset och på väg dit 
passeras några vattenfyllda lertag. I den 
fuktiga lövskogen kring dammarna 
häckar regelbundet mindre hackspett.

På andra sidan Härlövsängaleden 
fortsätter Linnérundan över det område 
som förr var Härlövs ängar.

De fågelrika ängarna förstördes helt 

när Kristianstads soptipp anlades all-
deles intill Helge å 1960. Idag döljs tip-
pen under utfyllnadsmassor. Stigpartiet 
längs Helge å är en av Vattenrikets bäs-
ta platser för att se pungmes. Håll utkik 
efter pungmesens bo, som ofta hänger 
likt en raggsocka i björkarnas yttersta 
grenar. Efter att ha passerat över Helge 
å på järnvägsbron kommer man fram 
till Tivoliparken. Längs Helge å växer 
i juli-augusti den sällsynta blomman 
gullstånds, en gul prästkrageliknan-
de raritet, som även den upptäcktes av 
Linné. Stigen fortsätter uppströms längs 
Helge å och når strax norr om badhuset 
åter till Kanalhuset.

	 Pungmes	är	en	av	Linnérundans	karaktärsfåglar.
	 The	Penduline	Tit	(Remiz	pendulinus),	a	signature	bird	along	the	Linnérundan	Trail.
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Vägbeskrivning  |  Linnérundan börjar vid Utemuseum Kanalhuset i Kristianstad, som ligger 
längs Helge å, 200 meter nordväst om järnvägsstationen. Strax söder om järnvägsstationen följ 
skylt mot Utemuseum Kanalhuset fram till parkeringen nere vid Helge å. 
Med tåg och buss till Kristianstad Central.

 The Canal House Outdoor Museum  |  The wetlands start only a few hundred metres from 
Kristianstad railway station. Here, in an idyllic location on the banks of the River Helge å, a 
display at the Canal House Outdoor Museum describes the surrounding area with its reed 
beds and willows, the River Helge å itself and the various canals. The Canal House is also the 
starting point for the Linnérundan trail, a seven-kilometre path that links urban Kristianstad 
with the wetlands. It takes its name from the famous Swedish botanist, Carl von Linné, who vi-
sited the wetlands surrounding the town during his field trip to Skåne in 1749. 

Directions  |  The Canal House Outdoor Museum is in the town of Kristianstad, 200 metres 
northwest of the railway station. Just south of the railway station follow the signs “Utemuseum 
Kanalhuset” to the car park down by River Helge å. By train and bus to Kristianstad Central.
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Karpalundsdammarna
Karpalundsdammarna är ett varierande naturområde cirka 6 km NV Kristian-
stad, beläget strax intill Vinne å. Vassomgärdade dammar, vide- och fläder-
snår karaktäriserar området som ursprungligen användes av det dåvarande 
sockerbruket. När verksamheten lades ner 1991 lämnades dammarna att 
utvecklas fritt.

Vid den första dammen, som man når ef-
ter en kort promenad från parkeringen, 
finns ett gömsle. Därifrån kan man stude-
ra fågellivet som gjort Karpalunds dam-
mar mest känt. Sothöna, smådopping och 
gråhakedopping brukar häcka. De grun-
da dammarna kan även hysa en hel del 

vadare under sensommaren. I takt med att 
dammarna vuxit igen har förutsättningar-
na för vadarna dock försämrats under se-
nare år medan andra arter som pungmes 
och brun kärrhök gynnats. Ofta syns flera 
andarter i dammarna och tillfälligt visar 
sig även svarttärna och fiskgjuse.

	 Karpalundsgömslet	ligger	inbäddat	i	vassen.	
	 The	Karpalund	Hide	lies	embedded	in	the	reeds.
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Vägbeskrivning  |  Karpalundsdam-
marna ligger väster om Araslövssjön 
längs vägen 19 mot Osby/Broby. Strax 
efter passagen av Vinne å är avtagsvägen 
mot Karpalundsdammarna skyltad. 
Parkeringen nås efter ytterligare 300 m. 
Från parkeringen utgår en markerad stig 
som leder till gömslet. Med buss: Region-
buss 549.

 Karpalund Ponds is a varied nature 
area with ponds and reed beds. There is 
a hide here from which you can study 
the rich birdlife, with, for example, duck, 
grebe and marsh harrier. 

Directions  |  Karpalund Ponds lie west of Lake Araslövssjön along road 19 towards Osby/Bro-
by. Just after crossing River Vinne å the turning to Karpalundsdammarna is signed. You reach 
the car park after a further 300 m. From the car park a waymarked path leads to the hide. 
By bus: line 549.

	 Sothönan	häckar	i	Karpalundsdammarna.
	 The	Coot	(Fulica	atra)	nests	in	the	Karpalund	Ponds.
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Kråkebäcken
Hur kan ett övergött och förstört vattendrag restaureras? Ett besök vid demon-
strationsanläggningen visar hur det kan gå till. Kråkebäcken är en liten bäck 
som mynnar i Vinnö å vid Önnestad, väster om Kristianstad. Bäcken ser ut 
som de flesta vattendrag i vårt jordbrukslandskap; uträtad och fördjupad och 
idag liknar bäcken mest ett dike. Stora delar av Kråkebäcken är dessutom 
lagd i rör vilket innebär att den långa sträckor rinner under marken.

Diken som Kråkebäcken för med sig sto-
ra mängder kväve och fosfor från jord-
bruksmarken och bidrar på så sätt till att 
Vinnöån, Helge å och i förlängningen 
även havet får för mycket näringsämnen 
och övergöds. Helgeån är ett av de vat-
tendrag längs den svenska kusten som 
för ut mest kväve i Östersjön.

Vid Kråkebäcken visas i full skala och 
med modeller hur man kan återställa ett 

förstört vattendrag till att återigen bli en 
levande bäck. Besöksplatsen, som även 
innehåller information på segelskärmar, 
är uppbyggd som en stig längs bäcken. 
Här visas bland annat hur en damm, 
meandring, avplaning och skyddzoner 
dämpar läckage av kväve och fosfor och 
bidrar till att återställa vattendragets 
biologiska värden.

	 Skärmarna	vid	Kråkebäcken	beskriver	hur	man	kan	återställa	ett	vattendrag.	
	 The	display	panels	at	Kråkebäcken	Stream	describe	how	a	watercourse	can	be	restored.
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Vägbeskrivning  |  Besöksplatsen ligger bakom 
Naturbruksgymnasiet i Önnestad. Från Kristianstad 
kör västerut mot Hässleholm på väg 21. Tag av i Ön-
nestad och fortsätt norrut genom byn. Följ skyltning 
mot 
Naturbruksgymnasium och därefter Kråkebäcken. 
Med buss: Regionbuss 549.

 Kråkebäcken Stream Kråkebäcken is a demon-
stration installation showing at full scale and with 
models methods for restoring a ruined watercourse 
to become a living stream once again. The visitor site, 
which also has information on information displays, 
has been designed as a path along the stream. Shown 
here, for example, is how a pond, an artificial mean-
der, levelling and protective zones can check the lea-
kage of nitrogen and phosphorus and help restore 
the biological values of the watercourse.
Directions  |  The visitor site is located behind the Naturbruksgymnasium (Agricultural Colle-
ge) in Önnestad. From Kristianstad drive west towards Hässleholm on road 21. Turn off in Ön-
nestad and continue north through the village. Follow the signs to Naturbruksgymnasium and 
after that Kråkebäcken. By bus line 549.

	 Rådjur	ses	ofta	på	fälten	runt	Kråkebäcken.
	 Roe	Deer	(Capreolus	capreolus)	are	often	to	be	seen	in	the	fields	round	Kråkebäcken.
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Lillöområdet med Lillöborgen

Lillöområdet ligger längs Helgeån, strax norr om Kristianstads centrum. 
Området består av vidsträckta strandängar med ett rikt fågelliv. Under våren 
och sommaren ser man änder som skedand, årta eller stjärtand och vadare 
som rödspov, rödbena och storspov. Under vintern, när stora delar av strand 
ängarna är helt översvämmade,syns ofta havsörn

Lillöborgen byggdes under 1200-talet. 
Borgen raserades 1658-1659 och grävdes 
inte fram av arkeologer förrän på 1940- 
talet. På borggården finns segelskärmar 
som beskriver området och borgen. Inne 
i borgen finns en utställning om ”Livet 
på Lillö”. Boka och låna nyckel till bor-
gen gratis på Turistbyrån i Kristianstad. 
Borgen och Lillöområdet ligger utmed 
Linnérundan.  
    Lillös tidiga historia är till stor del 
höljd i dunkel men troligen anlades bor-
gen redan under slutet av 1200-talet mitt 
ute i de svårframkomliga våtmarkerna. 

Borgen byggdes före kanonerna och 
det tunga artilleriets tid och borgen var 
därför genom sitt läge svår att anfalla 
och inta. Tiderna förändrades och efter 
ödeläggelse och återuppbyggnad i bör-
jan av 1500-talet började Lillö förvand-
las till en mer avancerad försvarsborg 
med torn och skyttegluggar. Borgens ut-
veckling fortsatte och Lillö blev till slut 
ett riktigt herresäte med kakelugnar och 
stuckatur. Hela byggnaden inklusive 
tornen och trapphuset målades vit med 
mörka linjer, allt för att det på håll skulle 
se ut som om det var murat i kvadersten. 

Lillö var en gång en mäktig byggnad, fem våningar hög och till storlek 
och arkitektur lik Glimmingehus. Vitkalkad lyste den ute på de öppna, 
frodiga ängarna och i folkmun lär den lite föraktfullt ha kallats för ”den 

vita kossan”
.



VA T T E N R I K E T  E N  U T F LY K T S G U I D E 4 5

Vägbeskrivning  |  Till fots passerar man Lillö borgruin 
längs Linnérundan. Med bil från Kristianstads centrum kör 
Långebrogatan mot väster (riktning Vä). Passera 4-vägskors-
ningen vid Härlövsängaleden och fortsätt rakt fram. Passera 
genom den första av de tre rondellerna vid Härlövsområ-
det. Mellan första och andra rondellen följ skyltning åt hö-
ger mot Lillöområdet. Följ Lillövägen 1.5 km till parkeringen 
och fortsätt till fots till Lillö borgruin.

 Lillö  |  In the fourteenth century Lillö Castle was built 
among the natural defences offered by the inaccessible 
marshlands and the River Helge å. The castle was destroy-
ed in 1658–59. Today, displays inside the castle based on the 
finds made during various archaeological digs reflect life he-
re in days gone by. Display panels in the courtyard provide 
information on the castle and its surroundings. A key is avai-
lable from the tourist office in Kristianstad to gain admission to the castle. 

Directions  |  On foot you pass the ruins of Lillö Castle along the Linnérundan trail. By car from 
the centre of Kristianstad take Långebrogatan towards the west (in the direction of Vä). Go 
straight across the crossroads at Härlövsängaleden and continue straight on. Then go past the 
first of the 
three roundabouts at Härlöv. Between the first and the second roundabout follow the signs to 
the right towards the Lillö area. Follow Lillövägen 1.5 km to the car park and then continue on 
foot to Lillö Caste ruin.

En mindre truppstyrka under Gustav II 
Adolfs krigståg i Skåne 1612 misslycka-
des med att inta Lillö och det går ännu 
att se märken efter kraftig gevärseld i 
ruinens puts. Efter att Skåne till slut bli-
vit svenskt 1658 gav Karl X order om att 
borgen skulle förstöras. Svenskarna vil-
le inte riskera att danskvänliga styrkor 
skulle kunna förskansa sig på Lillö och 
därifrån hota den nya fästningsstaden 
Kristianstad.

Då Linné besökte Lillö under sin skån-
ska resa 1749 låg den helt kringfluten. 
Större delen av borgruinen var täckt av 
en jordhög och endast en liten bit av en 
mur syntes ovan marken. Det var först i 
och med utgrävningar i mitten av 1900-
talet som fler rester från byggnaden 
grävdes fram och konserverades.

	 Storspov	spelar	över	Lillöområdet.
	 The	Curlew	(Numenius	arquata)	calls	

above	the	Lillö	area.
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Lägsta punkten
Att Kebenekaise är Sveriges högsta punkt vet de flesta, 2111 meter högt, 
men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad, 
2,41 meter under havsytan. Vid Lägsta punkten finns segelskärmar som be-
rättar om områdets historia och här finns även en mätställning där man kan 
se hur högt vattnet hade nått om inte vallen vid Hammarslund funnits.

Området där lägsta punkten ligger var ti-
digare en vik av Hammarsjön, den så kall-
lade Nosabyviken. På den gamla sjöbotten 
ligger idag förutom Sveriges lägsta mark-
punkt också bl a Kristianstads Centralsjuk-
hus och reningsverket.

På 1860-talet byggde den engelske 
ingenjören Millner en vall tvärs över sjövi-
ken och pumpade bort vattnet för att få mer 
åkermark. Till sin hjälp att få över vattnet 
från viken och ut i Hammarsjön användes 
ångmaskiner som drev så kallade 

archimedesskruvar. En sådan sex meter 
lång skruv finns kvar vid vallen nära Eke- 
nabben och här finns även mer information 
om torrläggningen av Nosabyviken. 

Egentligen var torrläggningsföretaget 
bara en del av ett större projekt som gick ut 
på att valla in Helgeån med följd att både 
Hammarsjön och Araslövssjön skulle bli 
torrlagda. På grund av ekonomiska och 
praktiska problem avbröts arbetet och sjö-
arna finns idag kvar som en värdefull del i 
Vattenriket. 



VA T T E N R I K E T  E N  U T F LY K T S G U I D E � �

Vägbeskrivning  |  Lägsta Punkten ligger 
strax öster om huvudinfarten från E22 mot 
Kristianstads centrum och sjukhuset. Följ skylt-
ning och sväng in vid Statoil macken mot Läg-
sta Punkten. Parkera bilen och gå till fots den 
sista biten fram till 
Sveriges lägsta markpunkt.

 The lowest point in Sweden is in Kristian-
stad, 2.41 metres below sea level. This was pre-
viously a bay of Lake Hammarsjön, drained 
and reclaimed in the 1860s as part of a project 
to create more arable land. A stud in the ground 
marks Sweden’s lowest point and a flood level 
meter indicates how high the water level would have been if the dyke had not been built. 

Directions  |  The lowest point lies just north of the main E22 road, close to the centre of the 
town of Kristianstad. From the E22 follow the signs towards the centre of Kristianstad and the 
hospital (Sjukhus). Go right at the roundabout and follow the signs to Lägsta Punkten. Park 
your car and walk the last part of the way to Sweden’s lowest point on land.

	 Archimedesskruven	vid	Hammarslund.
	 The	Archimedes	Screw	at	Hammarslund.
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Mosslunda/Vä utmark är en mycket speciell miljö i Biosfärområde Kristian-
stads Vattenrike. Den gamla utmarken har en unik flora och bland annat har 
många olika orkidéarter påträffats. Men det var i sista sekunden området 
räddades. Långt gångna soptippsplaner stoppades och området blev istället 
riksintresse. Ett tidlöst gammalt kulturlandskap räddades för eftervärlden, ett 
stycke levande historia som fortfarande har mycket att berätta.

Mosslunda
Göknycklarna lyser röd-
lila på ängen. På en tuva 

omgiven av vatten lyser majvi-
vornas ljusrosa rosetter och strax 
nedanför en liten blå klockformad 
blomma, den köttätande tätörten.

Från parkeringen vandrar man söderut 
över Tjörnelyckan (1), en betesmark 
bevuxen med taggiga buskar och träd 
(tjörne på skånska). I skogsbrynet finns 
en gammal boplats (2) från slutet av 
bronsåldern 
(ca 500-400 f.kr.). På våren hörs här ofta 
trädlärkans vemodiga sång. Från kullen 
(3) har man vid klart väder fin utsikt 
över bygden. På torrängen intill växer 
bland annat småfingerört, vårvicker, 
backsippa och backtimjan. 

Slåttermarken (4) brukades tidigare 
som slåtteräng. Idag släpps djuren in 
först i slutet på juli för att ge slåtterflo-
ran chans att blomma och fröa av sig. 
Här växer bland annat flera orkidéarter 
och ängsskallra. På höjdryggen (5) 
nordväst om rikkärret kan man finna 
sommarfibbla, brudbröd och rödkäm-
par. I sluttningen ned mot kärret växer 
granspira, klasefibbla, vildlin och stagg.

Rikkärret (6) är Mosslundaområdets 
klenod med många orkidéarter. Troli-
gen har de fuktigaste ängsmarkerna i de 
centrala delarna av området aldrig 
konstgödslats och eftersom marken är 
kalkrik och har ett ytligt grundvatten 
har en rik och varierande flora utveck-
lats.

I lövskogshagen (7) dominerar björk 
och asp och här finns ett spännande 
fågelliv med flera hackspettarter. Grön-
gölingen bygger gärna sitt bo i gamla 
aspar och även större och mindre hack-
spett ses regelbundet. I brynet ut mot 
betesmarkerna och på enefäladen i söder 
hör man ibland den numera mycket 
ovanliga göktytan ropa på våren och 
törnskatan spanar gärna efter skalbaggar 
och andra insekter från toppen av en 
taggig buske. De små kullarna (8) är 
rester från arkeologiska utgrävningar av 
bronsåldersgravplatser.

	Göknycklar.
	Green-winged	Orchid	(Orchis	morio).
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Vägbeskrivning  |  Mosslunda nås enklast 
genom att köra längs E22 söder om Kristian-
stad. Ca 1 km norr om Nöbbelöv finns en skylt 
”Mosslunda”. Sväng av här och kör ca 2,5 km, 
förbi fängelset. Vid första T-korsningen finns 
en ny skylt, ”Mosslunda”. Sväng höger och kör 
under motorvägen. Omedelbart efter underfar-
ten finns ytterligare en skylt till höger, ”Moss-
lunda-Vä utmark”. Sväng och kör ytterligare  ca 
500 m rakt fram till parkeringen.

 Mosslunda is an old outland, a varied 
cultural landscape with many different envi-
ron-ments. There is a unique flora here; for ex-
ample, many different species of orchid have 
been found. A waymarked path leads through the area.
Directions  |  Mosslunda can be reached most easily from the main E22 road south of Kristian-
stad. Approximately 1 km north of Nöbbelöv there is a sign to Mosslunda. Turn off here and 
drive 
approximately 2.5 km, pass the prison. At the first T-junction there is a new sign for Mosslun-
da. Turn to the right hand drive under the motorway. Immediately after the underpass there is 
a further sign to the right, indicating “Mosslunda-Vä utmark”. Turn in and drive for a further 
approximately 500 m straight up to the car park. 
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Näsby fält
Näsby fält är ett av Vattenrikets mest omväxlande områden. I den fuktiga 
strandskogen och ädellövskogen prunkar många vårblommor och från 
trädkronorna ljuder en härlig fågelkör. Kärrhökar jagar över sjöstränder och 
vassar, strandängar och hagmarker. Höst, vinter och vår rastar många gäss 
och änder i Araslövssjön. Rovfåglar som havsörn, kungsörn, fjällvråk och 
tornfalk har goda jaktmarker i hela området.

	

	 Den	rika	vårfloran	på	Norra	Lingenäset.
	 Rich	spring	flora	at	Norra	Linenäset.
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Näsby fält var tidigare ett militärt 
övningsområde men blev 2002 naturre-
servat på grund av de stora natur- och 
rekreations-värdena. Området har en 
mycket skiftande karaktär och innehål-
ler öppna ängsmarker, busk- och vass-
områden, sumpskogar, strandängar 
och rika ädellövskogar. Allt detta kan 
man uppleva genom att ta sig runt 
området på någon av grusvägarna eller 
till fots på de markerade stigarna 
mellan Norra Lingenäset och Aludden. 
Stigen runt Norra Lingenäset är också 
tillgänglig för rullstolsburna och ett 
rullstolsanpassat fågeltorn är under 
uppbyggnad.

För reservatet gäller särskilda regler, 
bland annat är det förbjudet att plocka 
blommor inom vissa delar. 

En vandring längs någon av stigarna 
på Näsby fält bjuder på varierade upp-
levelser i en rad olika miljöer. Siffrorna 
inom parantes hänvisar till kartan på 
nästa sida.

Norra Lingenäset (1) är en lundartad 
ek- och hasselskog med mycket rik vår- 
och försommarflora. Vit-, gul- och blå-
sippor trängs i backarna och här finns 
även hålnunneört och vätteros. Brun 
kärrhök och grågås häckar i vassarna.

När man fortsätter söderut längs sti-
gen når man Södra Lingenäset (2) som 
domineras av ädellövskog med stora 
lindar, askar och ekar. Vårdagar kan 
man här höra en fantastisk fågelkör 
med svarthätta, näktergal och träd-
gårdssångare. Även större och mindre 
hackspett brukar trumma. Ramslöken 

	 Spångar	gör	området	tillgängligt.
	 Boardwalks	make	the	area	accessible.
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kryddar luften i maj och i den fuktiga 
myllan trivs de stora vinbergs-snäckor-
na. I strandkanten finns en trevlig rast-
plats. Inte långt därifrån ligger Alud-
den (3), en låg höjdrygg med al, grova 
ekar och askar. Via en stig över betes-
marken kan man gå tillbaka till parke-
ringen på Norra Lingenäset.  

Vid Araslövssjöns strand, strax väs-
ter om Näsby gård, ligger Franckes ud-
de (4), en moränudde med alskog. Gäss 
rastar ofta och med lite tur kan man 
även få se fiskgjusen på fiskafänge.

I södra delen av Araslövssjön ligger 

Lerduvetornet (5) med utsikt över sjön 
i norr och Västra fäladen och Lillöom-
rådet i söder. Pungmes och rosenfink 
håller ofta till i kantzonen mellan sjön 
och strand-skogen.  

De öppna markerna, som kallas Väs-
tra fäladen (6), är en del av stadens 
gamla fuktiga fäladsmarker som nu 
åter betas. Genom att följa järnvägen 
västerut och gå under järnvägen vid 
Helge å kommer man in på Linnérun-
dan, som knyter ihop Kristianstad med 
våtmarkerna.  

	 Törnskatan	spanar	efter	insekter.
	 The	Red-backed	Shrike	(Lanius	collurio)	looking	for	insects.
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Vägbeskrivning  |  
Näsby fält ligger 
strax norr om Kris-
tianstad, väster om 
högskoleområdet. 
Med cykel når man 
området 
söderifrån via Hög-
skolan. För bilburna 
är Norra Lingenä-
set den bästa ut-
gångspunkten. Följ 
Snapphanevägen 
mot norr till Gamle-
gården. Sväng vän-
ster in på Tvede-
gårdsvägen och följ 
den till parkeringen 
vid Norra Linge-
näset. Med buss: 
Stadsbuss 1 eller 7. 

 Näsby fält is one of Vattenriket’s most varied areas. In the humid shoreline forest 
and broadleaf forest many spring flowers make a fine showing, and from the crowns of 
the trees in summer there is wonderful bird song. Marsh harriers hunt over lake shores 
and reed beds wet grasslands and pastureland. The area is accessible from a system of 
paths and there are also bird observation towers here. The paths in the northern part of 
the area are also accessible to wheelchair users.

Directions  |  Näsby fält lies just north of Kristianstad, west of the university area. By 
bike you can reach the area from the south via the University. For car drivers Norra Lin-
genäset is the best starting point. Follow Snapphanevägen to the north to Gamlegården. 
Then turn left into Tvedegårdsvägen and follow this road to the car park at Norra Linge-
näset By bus: line 1 or 7.
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Pulken
Så kommer det stora lyftet. Trumpetstötarna ekar från skyn och kort 
därefter väller tranorna in över Pulkens strandmarker i böljande 
flockar. Så snart tranorna landat ute på ängen drabbas många fåg-

lar av akuta vårkänslor. De dansar runt, bugar sig och gör krumsprång så 
att tuvorna flyger i luften. Med jämna mellanrum sträcker de på halsarna 
och basunerar ut att våren äntligen är på väg.

strax	norr	om	sjön	blev	passagen	
för	fraktbåtarna	betydligt	lättare-
Namnet på området kommer från ”pulk” 
eller ”pylke” som betyder liten vatten-
samling. I områdets norra del finns ett 
utemuseum och här beskrivs markernas 
stora botaniska och ornitologiska värden. 
Utemuseum Pulken är tillgängligt även 

för rullstolsburna som kan ta sig upp till 
plattformen och njuta av utsikten och 
fågellivet via en 36 meter lång rullstols-
ramp. Från utemuseet kan man blicka ut 
över vid-sträckta fuktängar. Under flera 
hundra år har de regelbundna översväm-

Pulken	är	ett	strandängsområde	vid	Helge	å,	en	knapp	kilometer	väster	
om	Yngsjö.	I	norr	avgräsnas	området	av	Graften,	en	kanal	som	grävdes	
samtidigt	som	Kristianstad	grundlades	i	början	av	1600-talet.	Sjöfarten	
mellan	Åhus	och	Kristianstad	gick	i	anslutning	till	Pulken	genom	den	
grunda	Yngsjön	som	var	svår	att	passera	och	med	den	nya	kanalen	
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ningarna och den årliga hävden skapat 
en speciell växtvärld. På ängarna finns 
även ett rikt fågelliv året runt. Vintertid 
ses ofta stora gåsflockar med flera olika 
arter på de omgivande fälten och havs- 
och kungsörn patrullerar regelbundet av 
området.

Under våren samlas stora mängder än-
der på översvämningarna. Bläsand och 
kricka brukar vara de talrikaste änderna 
men även skedand, årta och stjärtand ras-
tar i mindre antal. Under häckningstid 
ses tofsvipa, rödbena och storspov, gul-
ärla och enkelbeckasin. Bruna kärrhökar 
som häckar i Yngsjöns vassar jagar ofta 
över området.

	 Blomvass	växer	vid	Pulken.
	 The	Flowering-rush	(Butomus	umbellatus)	grows	at	Pulken.

	 Kricka.
	 Teal	(Anas	crecca).
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Pulken har under de senaste åren blivit en av Kristianstadsbygdens främsta lokaler 
för rastande tranor. Flest fåglar rastar under vårsträcket i slutet av mars och början 
av april. Tranorna kommer som regel inflygande strax före skymningen för att 
övernatta i de grunda vattensamlingarna. Det är numera inte ovanligt att se över 
2 000 fåglar en kväll. Utemuseet fungerar också som fågeltorn och är en bra plats 
att uppleva de inflygande tranorna på kvällen. Under höststräcket rastar ett mindre 
antal tranor vid Pulken. Aktuella uppgifter om 
tranorna på våren finns i tranobsboken på 
www.vattenriket.kristianstad.se/tranor/
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Vägbeskrivning  |  Följ 
väg 118 från Åhus mot 
Yngsjö. Sväng av väster-
ut mot Everöd vid kors-
ningen i Yngsjö. Efter 2 
km finns skylt och parke-
ring på 
vänster hand. Från parke-
ringen går en markerad 
stig knappt 300 m fram 
till tornet. I direkt anslut-
ning till tornet finns en 
parkering för rullstols-
burna. 
Med buss: Regionbuss 552 eller Sk 4.

 Pulken is an area of wet grasslands along River Helge å, just about a kilometre west of 
Yngsjö. In the northern part of the area there is an Outdoor Museum, and this describes the 
great botanical and ornithological values of the area. The Pulken Outdoor Museum is also ac-
cessible to wheelchair users who can reach the platform and enjoy the views and the birdlife. In 
recent years Pulken has become one of the primary sites in the Kristianstad district for resting 
cranes.

Directions  |  Follow road 118 from Åhus towards Yngsjö. Turn off west towards Everöd at the 
crossroads in Yngsjö. After 2 km there is a sign and car park on the left. From the car park a 
waymarked path goes the barely 300 m to the tower. Next to the tower there is a car park for 
wheelchair users. By bus: line 552 or Sk 4.
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Storkcenter
Vid	Storkcenter	i	Viby	finns	ett	av	de	skånska	storkprojektets	avelshägn	och	här	
kan	man	uppleva	storkar	året	runt.	Merparten	av	fåglarna	lever	inne	i	de	stora	
voljärerna	men	det	finns	som	regel	även	några	
friflygande	fåglar	som	sommartid	häckar	
på	gårdstaken.	Vid	Storkcenter	kan	man	
läsa	mer	om	storkens	historia,	pro-
jektets	mål	och	metoder	och	om	
storkarnas	våtmarker.

	 Vid	Storkcenter	kan	man	se	storkar	året	runt.
	 At	the	Stork	Centre	in	Viby	you	can	see	the	

White	Stork	(Ciconia	ciconia)	all	year	round
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Storkarna påbörjar häckningen redan 
i början av april med bobygge och par-
ning. Vid denna tid hör man ofta stor-
karnas 
karaktäristiska näbbklapper eka över 
gårdsplanen. Ungarna kläcks i maj efter 
cirka 30 dagars ruvning. Efter knappt 
tio veckors utveckling är storkungarna 
flygfärdiga. 

Det skånska storkprojektet startade 
1989 och huvudmålsättning är att stor-
ken åter ska bli en del av vår svenska 
fågelvärld.

Idag finns det totalt tio uppfödnings-
hägn med cirka 200 storkar, varav ett 
50-tal friflygande fåglar. Här vid Viby 
har det funnits storkar sedan 1993. 
Ibland kommer andra projektstorkar på 
besök och vid ett par tillfällen har vilda 
storkar, som oftast saknar ringar på 
benen, hälsat på.

Storkungarna som föds av de frihäck-
ande fåglarna får vara fria. Planerna är 
att ungarna återvänder för att häcka när 
de är könsmogna och på så sätt ska en 
vild storkpopulation etableras.

Vägbeskrivning  |  Storkhägnet finns i Skånes 
Viby. Följ skyltar mot Storkcenter från väg 118 
mellan Kristianstads och Åhus. 
Med buss: Pendeln 551.

 At the Stork Centre in Viby there is one of 
the Skåne Stork Project’s protected breeding 
aviaries. Here you can read more about the 
aims and methods of the Stork Project. You can 
also see the storks themselves in the aviary, 
and, during the breeding season, the free-flying 
pairs that are breeding on top of the farm buil-
dings.

Directions  |  The stork enclosure is to be found in Skånes Viby. Follow the signs to Storkcenter 
from road 118 between Kristianstad and Åhus. By bus: line 551. 

	 En	av	de	friflygande	storkarna	bygger	på	sitt	bo	i	Viby.
	 One	of	the	free-flying	storks	builds	its	nest	in	Viby.
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Sånnarna
Doften av fuktig sand stiger från marken och när den ljumma vinden 
tilltar för den med sig sötma och kryddor från sandnejlika, gulmåra 
och backtimjan. En fältpiplärka sjunger sin melankoliskt entoniga 

drill, når i knyckig bågflykt upp till krönet och faller därefter mot marken.

Sånnarna är de sandiga markerna runt Åhus och de har brukats av oss 
människor åtminstone sedan bronsåldern. Trots långa trädesperioder och viss 
tillgång på stallgödsel var avkastningen på markerna mager, eller som en 
lantbrukare uttryckte det: ”Det växte så dåligt på sånnen att sparven fick ha 
madapåse med sig när han flö mellan stråna.”

Vid Utemuseum Sånnarna kan man upp-
leva en bit av ett levande kulturlandskap. 
Här finns information om sandmarker-
nas höga värden och en demonstrations-
odling som i miniatyrformat visar hur 
markerna kring Åhus och Ripa kan ha 
brukats genom vandrande åkerbruk ända 

fram till mitten av 1900-talet. Det speci-
ella bruket av markerna har fortsatt långt 
fram i modern tid och gett livsrum åt en 
säregen växtlighet och många sällsynta 
insekter.

Under högsommaren lyser de magra 
sandiga markerna av intensivt blomman-

	 Utemuseum	Sånnarna.
	 Sånnarna	Outdoor	Museum.
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Vägbeskrivning  |  Området ligger strax 
väster om Åhus. Följ Flötövägen mot Kristi-
anstad och tag av vid skylt ”Utemuseum”. 
I skogskanten finns en parkering och det 
tar cirka 10 minuter att gå längs  grusvägen 
till utemuseet. Med buss: Regionbuss 552.

 At the Sånnarna Outdoor Museum 
you can experience part of a living cultural 
landscape. Information is provided about 
the high values of the sandy areas and the-
re is a demonstration planted area which 
in miniature shows how the fields around 
Åhus and Ripa may have been cultivated 
by means of a rotational system of cultiva-
tion and fallow right up to the middle of 
the 20th century. This particular use of the 
land has continued right into modern times 
and provided space for an 
unusual vegetation with many strange in-
sects.

Directions  |  The area lies just west of the town of Åhus. Follow Flötövägen towards Kristian-
stad and turn off at the sign for Utemuseum Sånnarna. At the edge of the forest there is a car 
park, and it takes approximately 10 minutes to walk the gravel road to the Outdoor Museum. 
By bus: line 552. 

de växter i gult, rött och blått. På de 
riktigt magra markerna trivs hedbloms-
ter, blå-munkar, bergsyra och gul fet-
knopp, medan de typiska trädesväxterna 
på de mer näringsrika marker är blåeld, 
oxtunga, sandvita och pukvete. 

På sandmarkerna finns även gott om 
lavar. Många är extremt specialiserade 
och sällsynta som exempelvis den grå 
ladlaven, som växer på gamla stängsel-
stolpar av ek på de öppna sandiga mar-
kerna runt Ripa. 

Även djurlivet är säreget. Sandmarker-
nas egen karaktärsfågel är fältpiplärkan, 
som man kan se springa omkring vid 
kanin-hålornas uppsprätta sand. De lätta 
solexponerade sandmarkerna är också rika 
på insekter. En viktig grupp är vildbin, 
främst av släktet sandbin. Bina lever helt 
och hållet av pollen och även larverna, 
som ofta ligger i små celler under marker, 

utfodras med pollen. På sandmarkerna 
finns även många skalbaggar som trivs i 
djurspillning som exempelvis den spekta-
kulära månhornsbaggen.

	 Sälgsandbi.
	 Andrena	Vaga.
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Vramsån

Den gamla badplatsen i Gärds Köpinge är 
en lättillgänglig besöksplats vid Vramsån. 
Här flyter ån sakta fram inramad av sten-
satta kanter och grova kastanjer. Jungfru-
sländor fladdrar ofta över ån likt små blå-
glänsande helikoptrar. På flera ställen kan 
man sommartid se jättemöjans märkliga 
blomsteräng ute i ån.

Forsärlan är en karaktärsfågel och med 
lite tur kan man även få se kungsfiskaren 
pila förbi. På vintern syns ofta strömsta-

Likt enorma gröna hårsvall prydda av tusentals små vita blommor 
böljar jättemöjan fram mellan stenar och blankvatten. Följsamt 

gungar de uppåt fyra meter långa stjälkarna i vattenlinjen. Tungt och 
rytmiskt i åkanten, mer hetsigt virvlande i de porlande strömfårorna.

rar i forsen. Vid badplatsen finns segel-
skärmar med information om livet i och 
kring Vramsån 

Vramsån är en av Vattenrikets pär-
lor. Här finns fortfarande relativt orörda 
åsträckor som årligen översvämmas och 
där meanderbågarna håller på att slå knut 
på sig själva.

Eftersom ån är så värdefull har ett fler-
tal projekt bedrivits för att gynna den bio-
logiska mångfalden.  

	 Jättemöja	i	Vramsån.
	 River	Water-crowfoot	(Ranunculus	fluitans)	in	River	Vramsån.
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	 Vramsån	slingrar	sig	fram	över	Kristianstadsslätten.
	 River	Vramsån	winds	its	way	across	The	Kristianstad	Plain.
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 Naturen utmed den cirka tre mil långa 
huvudfåran är mycket varierad. Nere vid 
mynningen i Helge å breder flacka betes- 
och slåttermarker ut sig på båda sidorna 
om ån. En bit uppströms blir solitära alar 
till trädridåer som i höjd med Gärds Kö-
pinge övergår till små lummiga lövskogs-
stråk.

Mindre samhällen och kvarnanlägg- 
ningar ligger utmed ån i ett halvöppet 
landskap med jordbruksmark, ängar, vi-
desnår och fuktig lövskog.

Ungefär halvvägs upp mot åns källflö-
den på Linderödsåsen sluter sig skogen 
kring ån. Forsarna blir allt stridare och på 
flera ställen rinner ån och dess många bi-
flöden ner genom branta raviner. 

Den goda vattenkvaliteten har givit 
många arter goda förutsättningar. I 
Vramsån finns gott om fisk, både vand-
rande och stationär öring men också 
sällsynta arter som grönling och sandkry-
pare.

I ån lever samtliga av landets stora 
musslor, bland annat rariteter som flod-
pärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Det rena syrerika vattnet hyser även 
en rik insektsfauna och på åns botten har 
forskare på en enda kvadratmeter funnit 
uppåt 4000 smådjur, fördelade på ett 50-
tal arter.

Rikedomen har bidragit till att Köpinge 
badplats är ett av Kristianstad Natursko-
las uteklassrum. 

	 Kungsfiskaren	kan	ses	året	runt	i	Vramsån.
	 The	Kingfisher	(Alcedo	atthis)	can	be	seen	all	year	round	along	River	Vramsån.
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Vägbeskrivning  |  Besöksplats ”Vramsån” 
ligger i Gärds Köpinge vid den s.k ”badplat-
sen”. Kör söderut längs Hammarsjöns västra si-
da till Norra Åsum och ta där av mot Köpinge. 
I Köpinge kör rakt fram i rondellen och fortsätt 
ytterligare ca 600 meter till Riddar Urups väg 
där man tar till höger. En skylt visar vägen till 
fots längs cykelbanan ner till Vramsån. Med bil 
kan man också köra till kyrkan i Köpinge och 
därifrån Karl Jönssons väg till badplatsen. 
Med buss: Regionbuss 553.

 The Vramsån is a very important river, with plants and animals that testify to the high 
quality of the water and the unique natural values of the area. There are river water-crow-
foot here (Ranunculus fluitans), kingfishers and dippers. The river itself has colonies of all of 
Sweden’s large freshwater mussel species and is home to numerous species of fish, including 
salmon trout, loach and gudgeon. Fishing is permitted with a fishing permit. At Gärds Kö-
pinge, where a cycle bridge spans the banks, there is easy access to a picturesque and varied 
stretch of the river. Here display panels describe the unique natural values of the river. 

Directions  |  The Vramsån visitor’s site is in Gärds Köpinge. Drive south along the western 
shore of Lake Hammarsjön to Norra Åsum and then turn off towards Köpinge. In Köpinge go 
straight on at the roundabout and continue for a further approx. 600 m to Riddar Urups väg 
where you turn right. The sign shows the footpath along the cycle track down to Vramsån. By 
bus: line 553.

	 En	flodpärlmussla	kan	bli	över	100	år	gammal.
	 A	freshwater	pearl	mussel	(Margaritifera	margaritifera)	can	live	for	more	than	100	year.
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Åsums ängar
För varje aprildag fylls den öppna vattenytan mellan strandäng och 
vass med änder. Vipor spelflyger och leker tafatt över dyblottorna 
och de första grågässen har just kläckt ut och står med sträckta hal-

sar ute i maden. En storspov landar i det grunda vattnet. Den låter vattnet 
dränka kroppen och börjar bada så att vattnet står som en kaskad.

Vid Utemuseum Åsum, som är till-
gänglig för rullstolsburna, finns fortfa-
rande det gamla strandängslandskapet 
kvar. Här kan man på ett pedagogiskt 
sätt ta del växt- och djurliv samt av de 
olika miljöer som tillhör den grunda 
slättsjöns stränder: betad strandäng, blå 
bård, slåttermark, vass- och videsnår 
och sumpskog. På den hävdade strand-
ängen närmast nedanför utemuseet 
trivs vadare som rödbena, storspov och 
tofsvipa. Enkelbeckasin häckar och gul-

ärlor ses ofta snappa insekter i anslut-
ning till betesdjuren. Mellan sjön och 
strandängen finns den så kallade ”blå 
bården”. Den bildas när betesdjuren 
fortsätter att beta vassen en bit ut i sjön.

Många änder som skedand, kricka 
och årta dras till den blå bården efter-
som här finns gott om mat för både 
ungar och 
vuxna fåglar. Strax söder om utemuseet 
finns en slåtteräng som i maj pryds av 
kabbeleka och ängsbräsma. 

	 Utemuseum	Åsums	ängar.
	 The	Åsums	ängar	Outdoor	Museum.
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Bortom slåttermarken, söder om ute-
museet, syns ett område som är igen-
växt strandäng. Bara 5-10 år efter det 
att strandängen slutat hävdas tas mar-
kerna över av högörter, vass och vide. 
Floran blir betydligt fattigare. Många 
av strandängsfåglarna försvinner och 
igenväxningen gynnar istället arter som 
sävsparv, skäggmes och gräshoppsång-
are.

Längst ner i söder ligger sumpsko-
gen, den igenväxande strandängens 
slutstadium. På 1930-talet fanns här 
öppna slåtter- 
ängar som successivt växte igen och 
idag finns här en av Vattenrikets finaste 
sumpskogsområden. Här finns gott om 
högstubbar och fallna träd som gynnar 
hackspettar, insekter och svampar.

Vägbeskrivning  |  Utemuseum Åsums äng-
ar ligger strax öster om byn Norra Åsum vid 
Hammarsjöns nordvästra strand. Från E22 tar 
man av mot Vilan och N.Åsum och fortsätter 
Åsumvägen söderut tills skyltningen Åsums 
ängar. Fortsätt på markvägen 500 meter till P-
plats. En parkeringsficka för rörelsehindrade 
finns intill tornet. 
Med buss: Regionbuss 553.

 Åsum There is a bird-watching tower and 
outdoor museum at Norra Åsum, with a view 
of the wet grasslands on the margins of Lake 
Hammarsjön. In the winter, you may well see 
white- 
tailed eagles from this vantage point, and in spring, large flocks of migrating ducks. The out-
door museum is surrounded by pastures, haymaking meadows, alder carrs and fields that are 
gradually becoming overgrown. These different types of land are described at the outdoor mu-
seum, as well as many of the exciting historical events that occurred in and around Åsum in 
the Viking Age.

Directions  |  The Åsums ängar Outdoor Museum is just east of the village of Norra Åsum on 
the north-west shore of Lake Hammarsjön. From the main E22 toad you turn off towards Vilan 
and N.Åsum and continue south along Åsumvägen until you see these signs for Åsums ängar. 
Continue on the road across the fields 500 m to the car park. There is a car parking space for 
people with functional disabilities next to the tower. By bus: line 553. 

	 Rödbenan	trivs	längs	Hammarsjöns	stränder.
	 Redshank	(Tringa	totanus).
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Äspet
Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, strax söder om Åhus 
hamn. Det är ett omväxlande område, som omfattar både blandskog, kust-
dynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. I sydöstra hörnet 
finns en grund lagun som lockar många häckande och rastande fåglar. I 
anslutning till lagunen finns två fågeltorn. Lagunområdet gränsar i väster till 
Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekreationsområde.

Sommartid (15 mars- 15 september) råder 
beträdnadsförbud i större delen av lagun-
området. Man kan då ta sig via den 
markerade stigen i östra delen av områ-
det till det högsta fågeltornet där man har 
bra överblick över stranden och lagunom-
rådet. Vintertid får man dock vandra 
längs stranden och vid lågt vatten går det 
att vada över rännan som leder in till 
lagunen och där-efter fortsätta runt hela 
lagunområdet.  

Bland Äspets häckande fåglar kan 
nämnas skärfläcka, småtärna och skägg-
mes. Vissa år häckar även brun kärrhök. 

Revelområdet vid Äspet är en av södra 
Sveriges främsta rastlokaler för vadare 
och det är under sensommar och tidig 
höst möjligt att se uppåt 20 olika vadarar-
ter under en dag. Vid denna tid ses 
regelbundet labbar och gott om tärnor. 
Även vintertid är Äspet en intressant 
fågellokal. I hamnbassängen och i lagu-
nen ligger ofta stora viggflockar med 
inslag av brun- och bergand och längs 
stranden syns ofta havsörn, alfåglar och 
skrakar. Vinterhämpling, snösparv och 
vattenpiplärka är årliga gäster och ibland 
ses även berglärka.

	 I	Äspets	naturrreservat	kan	sol	och	bad	kombineras	med	fågelskådning.
	 In	the	Äspet	Nature	Reserve	sun	and	bathing	can	be	combined	with	bird-watching.
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Vägbeskrivning  |  Utgå från väg 
118 som går genom Åhus. Kör 
söderut och ta av mot Äspet och 
passera Helge å över bron. Tag 
därefter vänster in på Åvägen. Ef-
ter 2,6 km nås en P-plats på vän-
ster sida. På avstånd syns det höga 
fågeltornet som nås via en mar-
kerad cirka 300 meter lång stig 
genom vassområdet. Längst in i 
lagunen, nära skogskanten, finns 
ytterligare ett fågeltorn. En annan 
bra utsiktsplats är hamnpiren i den 
norra delen av området.

 Äspet is a nature reserve lo-
cated on the shore, just south of 
Åhus harbour. It is a varied area, which comprises both mixed forest, a landscape of coastal 
sand dunes, reed beds and an extensive sandy beach. At the southeast corner there is a shallow 
lagoon which attracts many nesting and 
resting birds. By the lagoon there are two bird observation towers. In the west the lagoon area 
borders on Kronoskogen, a mixed forest which is a popular recreation area. 

Directions  |  Start from road 118, which goes through the town of Åhus. Drive south and turn 
off at Äspet crossing the bridge over River Helge å. Then turn off left into Åvägen. After 2.6 km 
you reach the car park on the left-hand side. In the distance you can see the high bird observa-
tion tower which can be reached via a waymarked approximately 300 m long path through the 
reeds. 

	 Äspet	är	en	fin	rastlokal	för	vadare.
	 Äspet	is	a	fine	rest	area	for	waders.
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Biosfärområde Kristianstads Vattenrike®

FN-organet Unesco utnämnde i juni 2005 Kristianstads Vattenrike till biosfär-
område. Detta var ett fantastiskt erkännande av Vattenrikets värden och 
av det engagemang och arbete som gjorts och görs av bygdens folk och 
många andra för att bevara och utveckla värdena i området. 
Biosfärområden är ett nytt verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och omfattar större 
landskapsavsnitt med höga naturvärden. Att vara ett biosfärområde är att fungera som 
en modell för andra platser genom att visa hur man kan bevara och utveckla höga natur-
värden till nytta för både människor och natur. Det är UNESCO som genom sitt ”Man 
and the Biosphere Programme” (MAB) utser biosfärområden. Biosfärområden finns i alla 
världs-delar och ingår i ett nätverk för att utbyta erfarenheter och tankar. Efter 2007 års 
ansökningsomgång finns det 530 biosfärområden i 105 länder. Biosfärområde Kristian-
stads Vattenrike är ca 3,5 mil långt och 3,5 mil brett och omfattar drygt 100 000 hektar. 
Inom området bor ca 75 000 personer, varav 29 000 i staden Kristianstad mitt i biosfärom-
rådet.

Bevara landskap, ekosystem och arter
En av funktionerna i biosfärområdet är att arbeta med att bevara värdena. I Kristianstads 
Vattenrike kan detta handla både om att arbeta med enskilda arter, som t.ex fisken ma-
len, storken eller hotade groddjur, men framförallt är målsättningen att bevara värdena 
i landskapet och ekosystemen. Många naturvårdsprojekt har sedan starten av verksam-
heten i Kristianstads Vattenrike genomförts i samarbete med bl.a. Länsstyrelsen, Region 
Skåne, WWF, markägare och lokala föreningar. En bred samverkan är viktig för alla par-
ter.

Utveckla på ett hållbart sätt
Biosfärområden skall samtidigt bidra till att skapa utveckling som gynnar såväl natur 
som människor. Projekten kring slåtter av våtmarksgräs och ekoturism är bra exempel, 
precis som biogasbussarna i Kristianstad. Det gäller att skapa utveckling som inte tär på 
naturkapitalet utan istället får det att växa. 

Stödja information, undervisning, miljöövervakning och forskning
Biosfärområden skall också underlätta för allmänhet, elever och forskare att ta del av allt 
det värdefulla. Därför finns många besöksplatser, en Naturskola och ett nära samarbe-
te med flera universitet bland annat Högskolan Kristianstad. En levande hemsida med 
dagsaktuella rapporter kring t ex vattenstånd är en annan viktig del i stödfunktionen.

Tio temaområden med stora värden
I Vattenriket finns mycket stora naturvärden att bevara och utveckla. Variation och kon-
trast kännetecknar området och en mosaik av naturtyper avlöser varandra från åsarna till 
havet. Mest har arbetet hittills fokuserats på de värdefulla våtmarksmiljöerna längs Helge 
å och de sandiga odlingsmarkerna. Successivt kommer arbetet att omfatta allt fler delar 
av den värdefulla miljön. Tio temaområden med stora värden har identifierats. Framöver 
kommer arbetet att inriktas mot att bevara och utveckla värdena i temaområdena.
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	 Kristianstad	i	hjärtat	av	Biosfärområdet.
	 Kristianstad	in	the	heart	of	the	Biosphere	Reserve.
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Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve®

Biosphere reserves represent a new aspect of Swedish nature conservation, 
involving the preservation and development of large areas of the countryside 
that possess high natural values. These biosphere reserves then serve as 
models for other areas.
Biosphere reserve status is accorded by UNESCO in conjunction with its “Man and the 
Biosphere Programme” (MAB). Biosphere reserves have been created in every part of 
the world, contributing to a global network for the exchange of experience and ideas. 
UNESCO approved the application submitted by Kristianstads Vattenrike in 2005. 
Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve lies within a densely populated area of 
Skåne. The reserve covers an area measuring roughly 35 by 35 kilometres, totalling 
more than 100,000 hectares. Some 75,000 people live here, 29,000 of them in Kristian-
stad itself, at the very heart of the biosphere reserve.

Conservation of landscapes, ecosystems and species
Work with preserving the values in Kristianstads Vattenrike is carried out in a number 
of different ways. While the conservation of individual species through projects to pre-
serve the European catfish (Silurus glanis), the white stork or threatened amphibians is 
important, the primary focus is on preserving the natural values of landscapes and eco-
systems through collaboration with local farmers who tend the hayfields, pastures and 
sandy grasslands.

Development with sustainability
Biosphere reserves contribute to the type of development that benefits nature and 
people alike. The introduction of biogas buses in Kristianstad, ecotourism initiatives 
and harvesting wetlands grass for hay are good examples of this approach. The key to 
sustainable 
development is to not to exploit the region’s natural assets, but to nurture them.

Logistic support
Biosphere reserves are designed to make it easier for the general public, students and 
re-searchers to explore what the area has to offer. The visitors sites, the Nature School, 
and close collaboration with various universities and colleges, including Kristianstad 
University is part of the logistic function as well as a regularly updated website.

Theme areas with high natural values
In Kristianstads Vattenrike there are many natural values worthy of conservation. The 
area is full of variety and contrasts, providing a rich and changing mosaic of natural ha-
bitats stretching from the hills to the sea. So far, attention has mostly been devoted to 
the rich wetlands flanking the River Helge å and the sandy grasslands. Now, however, 
the focus will gradually expand to embrace more areas of this valuable environment. 
Ten theme areas with high natural values have been identified. Future work will con-
centrate on conserving and developing these values in the theme areas.
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	 Naturskolan	är	en	viktig	del	i	Biosfärområdets	stödfunktion.
	 The	Nature	School	is	an	important	part	of	the	Biosphere	Reserve’s	logistic	support	function.

	 Höslåtter	på	strandängarna	vid	Hammarsjön.
	 Haymaking	in	the	wet	grasslands	by	Lake	Hammarsjön.



Mer information / Useful information

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike / Kristianstads Vattenrike Biosphere Office 
www.vattenriket.kristianstad.se
Tel. +46 (0)44 13 50 00

Kristianstads Turistbyrå / Kristianstad Tourist Office
www.kristianstad.se
Tel. +46 (0)44 13 53 35

Länsstyrelsen i Skåne län / The County Administrative Board of Skåne
www.m.lst.se
Tel. +46 (0)44 25 20 00

Skånetrafiken (public transport)
www.skanetrafiken.se
Tel. +46 (0)771 77 77 77

Nordöstra Skånes Fågelklubb / Bird watch society of NE Scania 
www.spoven.com

Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde / The Helgeå Fishery Conservation Association 
http://www.nedrehelgean.se/

Naturskyddsföreningen i Kristianstad / Kristianstad´s Society for Nature Conserva-
tion 
http://www.kristianstad.snf.se/



	 Den	bruna	kärrhöken	jagar	över	Hammarsjöns	vassar.
	 The	Marsh	Harrier	(Circus	aeruginosus)	hunting	across	the	reeds	of	Lake	Hammarsjön.






