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DRIK KAFFE OG GRILL
En dejlig måde at opleve Vattenriket på er at være 
sammen ude i naturen. På mange af Vattenrikets 
besøgssteder er der borde og bænke, man kan sidde 
og spise ved. Flere af dem har også grillpladser. 
Medbring dit eget træ eller grillkul. 
Tips til steder: Norra Lingenäset, Ekenabben og Äspet.

FISKETURE
I Helge er der mange fiskearter, flere end mange andre 
steder i Sverige. Man skal købe et fiskekort for at få lov 
til at fiske. Det kan du gøre på besøgcenter naturum 
Vattenriket, Kristianstad of Åhus Tourist Center og 
via sms. Der er regler om hvilke fisk, der må fanges, 
og hvornår de må fiskes. Flere fisk er sjældne, 
eksempelvis maller, og dem må man ikke fange. 
Tips til steder: Kanalhuset, Kavrö bro og Gropahålet.

VANDRETURE
I Vattenriket er du tæt på naturen. Gå en tur ved en 
af Vattenrikets besøgssteder. Farvemarkerede stolper 
viser vej. Der er smalle broer/gangbrætter de steder, 
det er vådt, så det er let at komme frem. Hold altid 
hunden i snor, hvis du går ind i en græsgang med 
køer og gå ikke i nærheden af kørerne. 
Tips til steder: Linnérundan, Norra Lingenäset 
og Hercules.

FUGLEKIGNING
Vattenriket er det helt rigtige sted til at kigge på fugle. 
Om vinteren kan man se havørne omkring Helge å. 
Om foråret kommer tranerne i tusindvis til Vattenrikets 
besøgsplads Pulken. Der er mange fugletårne rundt 
omkring i Vattenriket. Medbring kikkert eller lej en på 
besøgscenter naturum. 
Tips til steder: Linnérundan, Håslövs enge, Hercules 
og Äspet. 

Fuglekigning

Drik kaffe og grill

Vandreture

Naturen er en enkel kilde til glæde og afslapning. Et sted, hvor man kan møde venner, 
eller bare være sig selv. Den svenske natur er til for alle. Sommer, vinter, efterår og forår.
Hver årstid byder på forskellige oplevelser. Velkommen ud i Vattenriket!

Allemansretten gør det muligt for alle at bevæge sig frit i naturen. Men vi skal vise hensyn til naturen, jordbesidderne 
og andre besøgende. Det handler om ikke at forstyrre og ikke at ødelægge. Husk at komme alt affald i affaldsspandene 
eller tag det med, når I forlader stedet. Løs information fra Svenska Naturvårdsverket for at få mere at vide om reglerne.

Fisketure
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