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Norra Lingenäset er en smuk løvskov i nærheden
af Kristianstad. Om foråret er jorden dækket af
blomster, og fuglene synger i træerne. Stien fører
ud til et fugletårn med udsigt over Araslövssjön.
Hvis du vil gå en længere tur, er der både
græsmarker og sumpskov, som du kan udforske.
Der er toiletter og et stort bord med bænke ved
parkeringspladsen. I nærheden af parkeringspladsen er der en grillplads med en flot udsigt.
Find vej: Norra Lingenäset ligger lige nord for
Kristianstad. Cykl, kør i bil eller tag bybus 1 til
Albogatan og gå det sidste stykke på 2 km.

Ekenabben ligger ved Hammarsjön sydøst for
Kristianstad. Det er et dejligt sted, hvor man
kan drikke kaffe, grille, kigge på fugle og vandre
gennem den smukke skov. Gåturen gennem
skoven er cirka 800 meter lang og går og en smal
bro Helt ude på Ekenabben er der store smukke
egetræer. Derfra første en sti hen til fugletårnet,
hvor man kan se ud over Hammarsjön. Der er
toiletter ved Ekenabben. Køb fiskekort i naturum,
hvis du vil fiske.
Find vej: Besøgssted Ekenabben ligger ved
Hammarslund. Kom hertil fra byen til fods, på cykel
eller med buslinje 1. Der er parkeringsplads til biler.

Vramsån er en af Vattenrikets smukkeste åer.
Den løber med frisk vand fra Linderödsåsen til
Helge å. Åen er rig på muslinger, insekter og fisk.
Ved det gamle badested i byen Gärds Köpinge
kommer man tæt på vandet. Her flyder åen sagte
frem, indrammet af stensatte kanter og tykke
kastanjetræer. Ved badestedet er der parkeringsplads, en græsplæne og en grillplads. Køb fiskekort
i Kristianstad Tourist Center.
Find vej: Besøgstedet ”Vramsån” ligger i Gärds
Köpinge. Cykl, kør i bil eller tag regionsbus 553.
En skilt viser vej til fods langs cykelturen eller ned
til Vramsån.

Äspet ligger ved havet i Åhus. Udover en fantastisk
strand er der en lavvandet lagune, der lokker
mange fugle til. Der er to fugletårnet tæt ved
lagunen. Ind mod land ligger den smukke
Kronoskogen med mange vandrestier. Der er en
parkeringsplads og toiletter ved stranden. Herfra
kommen man ud til fugletårnene. 150 m syd for
parkering ligger en grillplads i klitterne ved siden
af vejen.
Find vej: Äspet ligger syd for havnen i Åhus.
Følg Åvägen og derefter Snickarehaksvägen
frem til stranden. Bus 551 går til Åhus centrum.
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