
På vatten i 
Vattenriket

vattenriket.kristianstad.se

Artrika Vattenriket
Minst 38 olika fiskarter har fångats i Vattenrikets 
sjöar och åar. Det är ett av de artrikaste områdena 
i landet! Av dessa leker 32 arter i sötvatten. Den 
stora artrikedomen beror på de många olika 
vattenmiljöerna.

Landstigningsplats/ Landing site

Besöksplats i Vattenriket/ Vattenriket´s visitor site

Parkering/ Parking

Båtramp/ Boat ramp

WC

Torrdass/ Toilet (latrine)

Grillplats/ Barbecue site

Campingplats/ Camp site

Gräns naturreservat/ Nature reserve boundary 

Digital båtled över Hammarsjön/  
GPS course across Hammarsjön

Fågelskyddsområde- tillträdesförbud periodvis/ 
Bird protection area- no admittance periodically
Fiske ej tillåtet 15/3-15/7 med hänsyn till fågellivet/
Fishing is prohibited 15 March-15 July

Du är här/ You are here

TECKENFÖRKLARING/ KEY

Abborre/ Perch
Perca fluviatilis

Gädda/Pike
Esox lucius

Mört/ Roat
Rutilus rutilus

Björkna/ White bream
Abramis bjoerkna

Sarv/ Rudd
Scardinius erythrophthalmus

Gös/ Pike-perch
Sander lucioperca

Havsöring/ Sea trout
Salmo trutta trutta

Att komma ut på Helge å är ett härligt sätt att njuta av Vattenriket. 
Förr fraktades varor på ån från Åhus till Kristianstad. I dag erbjuder vattnet 
många olika upplevelser. Kavrö bro är en fin entré till området. Här kan du 
lägga i båt och kanot eller fiska.

Mal/ Catfish
Silurus glanis
Förbjuden att fiska! Släpp tillbaka malen om du råkar få den på kroken.
You are not allowed to target, capture or kill catfish! Release unharmed if caught.

Helge å möter havet i Gropahålet.
The River Helge å meets the sea

 at Gropahålet.

Upplev Vattenriket från vattnet!Experience Vattenriket 
from the water!

LILLÖ

KANALHUSET
NATURUM 

VATTENRIKET

EKENABBEN

KAVRÖ BRO

ÅHUS HAMN

ÄSPET

15/3−15/7

1/1−31/12

15/3−30/9

1/3−20/4

PULKEN

GROPAHÅLET

 At least 38 species of fish have been caught in Vattenriket’s 
lakes and rivers. Such diversity is due to the abundance of 
different aquatic environments in the biosphere reserve.

Ån kantas av vass, vide och ängar.
The river is flanked by reeds, 

willows and meadows.

 On the water in Vattenriket
Getting out on the River Helge å is a 
great way to enjoy Kristianstads Vatten-
rike. At Kavrö bro you can launch a boat 
or canoe, or fish in the river.

Canoeing: The best canoeing waters 
are downriver to Yngsjö or Åhus. Avoid 
Lake Hammarsjön where winds can blow 
up without warning and marshy shores 
make landfalls difficult.

Fishing: Many species of fish live in 
the river and lakes. A fishing permit is 
needed, however, if you are 16 years old 
or older.

Boating: You can boat upstream all the 
way to Kristianstad, or downstream to the 
sea. With luck you may spot white-tailed 
eagles in the treetops or a heron in the 
reeds. 

VATTENSTÅND
Vattenståndet varierar mycket 
och påverkar framkomligheten 

under broarna och över sjöarna.

Water level: Water levels vary greatly and 
may impede your passage under bridges 

and across the lakes. 

Aktuellt vattenstånd/ Current water level: 
floodwatch.kristianstad.se 
vattenriket.kristianstad.se

Paddla: Få aktiviteter är så vilsamma som att i sakta mak glida 
fram i en kanot. På Helge å paddlar du förbi vassbälten, sumpskogar 
och strandängar. Bästa paddlingen får du nedströms genom huvudfåran 
till Yngsjö eller Härnestadsgraften till Åhus. Undvik att paddla över 
Hammarsjön. Det kan snabbt blåsa upp och de sanka stränderna 
gör det svårt att ta sig i land.

Fiska: Helge å med Araslövssjön och Hammarsjön är ett av de art-
rikaste områdena i Sverige. Här simmar gädda, abborre, havsöring, lax, 
gös och många fler. Prova fiskelyckan på bryggan här intill. Tänk på att 
du behöver fiskekort för att fiska om du är över 16 år. 

Åka båt: Här vid Kavrö bro kan du lägga i båten och ge dig ut på 
äventyr i Vattenriket. Uppströms kommer du hela vägen till Kristianstad, 
nedströms mynnar ån i havet. Kanske får du se en havsörn spana i träd-
ridån eller en häger lyfta ur vassen. 

Aktuellt vattenstånd/ Current water level 
floodwatch.kristianstad.se
vattenriket.kristianstad.se   

Köp fiskekort/ Buy fishing license 
Nedre Helgeåns fiskevårdsområde 
www.nedrehelgean.se 

Digital båtled över Hammarsjön/  
GPS course across Hammarsjön
www.kristianstad.se

Vattenskoter/ Jet ski
Vattenskoteråkning är förbjuden i Helge å och 
sjöarna/ Jet skiing is not allowed.  

Kartor/ Maps in Swedish

INFORMATIONi

Paddla
Canoeing 

Fiska
Fishing


