Aktiviteter i Vattenriket
Naturen är en enkel källa till glädje och avkoppling. En plats där man kan träffa vänner eller
bara vara för sig själv. Den svenska naturen är till för alla. Sommar, vinter, höst och vår.
Varje årstid bjuder på olika upplevelser. Välkommen ut i Vattenriket!
Fika och grilla

Ett härligt sätt att uppleva Vattenriket är att umgås
ute i naturen. På många av Vattenrikets besöksplatser
finns bord och bänkar att sitta och äta vid. En del har
också grillplatser. Ta med dig egen ved eller grillkol.
Tips på platser: Norra Lingenäset, Ekenabben och
Äspet.

Fiska

Fika och grilla

I Helge å finns många sorters fisk, fler än på många
andra ställen i Sverige. För att få fiska måste man
köpa ett fiskekort. Det kan du göra på naturum
Vattenriket, Kristianstad och Åhus Tourist Center och
via sms. Det finns regler om vilka fiskar som får fångas
och när de får fiskas. En del fiskar är sällsynta,
till exempel malen, och dem får man inte fånga.
Tips på platser: Kanalhuset, Kavrö bro och
Gropahålet.
Fiska

vandra

I Vattenriket finns naturen nära. Ta en promenad vid
någon av Vattenrikets besöksplatser. Färgmarkerade
stolpar visar vägen. Där det är vått finns spänger som
gör det lätt att ta sig fram. Håll alltid hunden kopplad
om du går in i en kohage och gå inte nära korna.
Tips på platser: Linnérundan, Norra Lingenäset och
Hercules.
Vandra

Skåda fågel

Vattenriket är rätt plats för att titta på fåglar.
På vintern ser man ofta havsörnar kring Helge å.
På våren kommer tranorna i tusental till Vattenrikets
besöksplats Pulken. Runt om i Vattenriket finns
många fågeltorn. Ta med kikare eller hyr på naturum.
Tips på platser: Linnérundan, Håslövs ängar, Hercules
och Äspet.

Skåda fågel

Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi måste visa hänsyn till naturen, markägare och
andra besökare. Det gäller att inte störa och inte förstöra. Tänk på att slänga allt skräp i soptunnor eller ta det med
dig hem när ni lämnar platsen. Läs information från Svenska Naturvårdsverket för att veta vad som gäller.
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