
Runt Kristianstad finns flera fina vandringsleder. Näsby fält i norr bjuder på härliga ädellövskogar med sippor och ramslök. Linné-rundan tar dig från naturum ut på strandängarna till medeltida Lillöborgen. Söder om staden lockar Ekenabben med frodig sumpskog och vackra ekar. Skåneleden SL 6 i Vattenriket löper genom hela området. 

Vandra i Vattenriket

• Flera stigar är rullbara och på  

Norra Lingenäset och Ekenabben 

finns slingor med extra hög  

tillgänglighet. 

• Vid högvatten på mer än 1,3 möh 

kan det vara svårt att ta sig fram  

på Linnérundan. Även stigarna på 

Näsby fält påverkas av högvatten. 

• Undvik att ta med hunden in i  

betesmarker, gå runt flockar och 

undvik att gå mellan kor och kalvar. 

Besöksplats i Vattenriket

Naturreservat

Fågeltorn

Tillgängligt för rullstol

Sevärdhet

Järnvägsstation

Busshållplats

Lyssnarstation

Grillplats

Tältplats

Toalett

Toalett vattenklosett

Fiskeplats

TECKENFÖRKLARING

Kanalhuset

Lillö borgruin

Ekenabben

Norra Lingenäset
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Vandringar nära staden

Viktigt att veta

 Skåneleden SL6

      Norra Lingenäsrundan 0,7 km

      Södra Lingenäsrundan 2,7 km

     Linnérundan 6 km

      Tivolirundan 1,8 km

 Ekenabben 0,8 km
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Gullstånds
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SKÅNELEDEN I VATTENRIKET  
Skåneleden SL6 i Vattenriket går genom Kristianstad och knyter ihop de 
tätortsnära rundorna. 

NORRA LINGENÄSRUNDAN 0,7 km
Vid norra Lingenäset växer en fin ek- och hasselskog. Här är det lätt 
att ta sig runt med rullstol och barnvagn. På våren trängs sippor och  
vätteros i backarna och sång från svarthätta och näktergal fyller luften.  
Spana ut över vattnet från plattformen. I vassarna längs Araslövssjön 
häckar brun kärrhök och grågås. Knipor, gäss och änder rastar ofta i sjön. 
Längs stigen kan du hjälpa den argsinta vätten hitta favoritblomma – 
vätterosen. Vättesagans skyltar och träskulpturer berättar om några av 
områdets djur och vårblommor.

SÖDRA LINGENÄSRUNDAN 2,7 km
Södra Lingenäsrundan bjuder på härligt omväxlande natur. Här vandrar 
du genom sumpskog, betesmark och ädellövskog. I maj doftar rams-
lökens blommor längs stigen. Njut av vårens kör med svarthätta, näkter-
gal och trädgårdssångare. I den fuktiga myllan trivs vinbergssnäckor. 

LINNÉRUNDAN 6 km 
Här kliver du från centrum rakt ut i ett våtmarksområde med strandängar, 
vass och vide. Ta med kikare och spana efter kärrhök, örn och gäss på 
vintern och storspov, tofsvipa och enkelbeckasin på sommaren. 

Längs Linnérundan kan du uppleva det landskap som Carl von Linné 
beskrev för 250 år sedan. Starta vid naturum Vattenriket. På andra sidan 
ån ligger Kanalhuset, Vattenrikets första utemuseum. Från Kanalhuset 
fortsätter stigen på spång genom täta videsnår vidare ut på strandängarna. 
Stanna till och blicka ut över fågellivet från Isternäsplattformen. 

Halvvägs längs rundan ligger medeltida Lillö borgruin. Längs vägen 
passerar du vattenfyllda lertag och den fuktiga lövskogen kring dammar-
na häckar mindre hackspett. På naturum kan du låna nyckel till Lillö och 
Kanalhuset.

TIVOLIRUNDAN 1,8 km
Tivolirundan går längs Helge å. På västra sidan om Helge å går stigen 
genom videsnår, på östra sidan väntar praktfull parkmiljö. I strandkanten 
växer fackelblomster och i juli-augusti blommar den ovanliga gullstånds 
med sina gula blommor. Passa på att ta en avstickare ut på spången till 
Utemuseum Årummet. Här kommer naturumsjöns djur och växter nära. 

EKENABBEN 0.8 km
För 100 år sedan var Ekenabben stadens nöjescentrum med en dans-
paviljong. I dag är det en populär besöksplats med hundraåriga ekar och 
en fin alsumpskog. Skogen är rik på svampar och insekter och på våren 
blommar vattenblink och svärdslilja i vattensamlingarna. Det är lätt att 
ta sig runt med rullstol och barnvagn. Längst ut på Ekenabben växer de 
gamla ekarna som gett namn åt platsen. Fågeltornet ger fin utsikt över 
Hammarsjön.

Läs mer om vandringarna 
och lyssna på ljudfiler!


