Fiska i Vattenriket
VARIERAT FIS
KE

Minst 38 fiska
rter har fångat
s
i Vattenrikets
sjöar och åar!
Här finns grund
a slättsjöar
och forsande
bäckar.
Stränder och
åmynningar.
Sött vatten o
ch salt.
Vattenrikets m
ånga olika
vattenmiljöer
ger ett
spännande fis
ke året runt.

FISKA FRÅN LAND
Den här kartan är för dig
som vill prova fiskelyckan från
land. Vi har valt ut platser
där det är lätt att fiska
med möjlighet att parkera
i närheten.
Råbelövssjön

ÖSTERSLÖV

Araslövssjön

15/3−15/7

LILLÖ

KRISTIANSTAD
KANALHUSET

Fiska från Kanalhusets stora brygga.

LASTAGEPLATSEN
HAMMARSLUNDSVALLEN

KÖP FISKEKORT
• Råbelövssjön

Råbelövssjöns FVO

• Helge å, Araslövssjön och
Hammarsjön:

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde

• Kanalerna i Kristianstad

ÅRET RUNT

å vid Lillö.
Kom nära Helge

Här behövs inget fiskekort.

Hammarsjön

TECKENFÖRKLARING

• Vramsån

Köpinge fiskevårdsområdesförening

• Havet

Fiskeplats

I havet behövs inget fiskekort.

Naturum Vattenriket

vattenriket.kristianstad.se/fiska

Parkering
Iläggningsplats för båt
WC
Torrdass
Farled över Hammarsjön

Fiske förbjudet från land
och båt 15 mars-15 juli.

Hanöbukten

KAVRÖ BRO

VRAMSÅN
Vramsån

Helge å

Fågelskyddsområde
Tillträdesförbud periodvis då fiske från land och
båt är förbjudet.

GÄRDS KÖPINGE

ÅHUS

ÅHUS
Vramsån
15/3−30/9

Helg
eå

SNICKARHAKEN

1/3−20/4

YNGSJÖ

FREDADE FISKAR
Mal och ål är fridlysta.

GROPAHÅLET

Vid Gropahålet mynnar Helge å i havet.

ÖSTERSLÖV - RÅBELÖVSSJÖN

Med sina 11 meter är Råbelövssjön Vattenrikets djupaste sjö.
Här simmar allt från abborre, gös och gädda till mört, braxen
och sutare. Vid byhamnen i Österslöv går det bra att fiska från
land eller lägga i båt från en båtramp mot en avgift.

Det finns restriktioner även
för andra arter. Kolla upp
vad som gäller för fiskevårdsområdet.

KAVRÖ BRO

Kavrö bro är en bra plats för fiske. Här rinner Helgeån vidare
efter Hammarsjön, lite djupare och bredare än uppströms.
Nedströms bron finns en båtramp där du kan lägga i båten.

VRAMSÅN I GÄRDS KÖPINGE
Vid Lillö delar sig Helge å i två fåror runt Blackan. Nedströms
västra bron finns en stor flytbrygga där det går bra att fiska. På
borgruinens gårdsplan finns bord och bänkar för medhavd picknick. Låna nyckel på naturum om du vill kika in i borgen.

KANALHUSET

Intill Utemuseum Kanalhuset finns en familjevänlig brygga att
fiska från. För den som vill utforska mer erbjuder Tivoliparken
fiske på en längre sträcka. I parken finns också en större flytbrygga att fiska från. Det går också bra att fiska i kanalerna i
stan. Sviker fiskelyckan? Besök naturum Vattenriket och se åns
fiskar i akvariet.

Historierna om öringfångster är lika många som öringarna
själva. I Vramsån kan du skapa en egen fiskehistoria. Missa inte
jättemöjans vackra blommor på sommaren.

SNICKARHAKEN

Vid Snickarhaken och Revhaken bryter stenrev av den milslånga
sandstranden. Med vadarbyxor och fiskespö kan du se om du
lyckas överlista öringarna.

GROPAHÅLET

Sött möter salt. Vid Helgeåns utlopp i Hanöbukten finns goda
fiskechanser. Har du tur simmar storabborren in mot mynningen.
Passa på att ta ett dopp i havet på den långa sandstranden.

LASTAGEPLATSEN

Vid Lastageplatsen kommer du lätt ända fram till vattnet. Här
kan du meta efter braxen och abborre. Glöm inte håv, kanten
mot ån är ganska hög.

HAMMARSLUNDSVALLEN

Sarv
Scardinius erythrophthalmus

Gäddan lurar i vassen! Hammarsjön är en grund slättsjö med ett
medeldjup på endast 0,7 meter under sommaren. Längs den
kilometerlånga Hammarslundsvallen finns flera fina fiskeplatser.

Björkna
Abramis bjoerkna

Havsöring
Salmo trutta trutta

Abborre
Perca fluviatilis

Mört
Rutilus rutilus
Gädda
Esox lucius

Naturum Vattenriket 044–13 23 30, vattenriket.kristianstad.se

Gös
Sander lucioperca
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