Södra Lingenäset

Paddla i Vattenriket
Näsby fält

Aludden

Näsby
gård

.
Vy från östra fåran i Araslövssjön

Råbe
lövsk
analen

Strandängar och stadsvyer

Blackan runt
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Starta i Helg
e å vid Tivolib
ryggan (1)
mitt emot na
turum Vatten
riket (2),
eller vid utem
useum Kanalh
uset (3).
Vid Lillö (4)
finns en besö
ksplats med
information om
naturen och
ruinen. Lättas
borg
t är att kom
ma i land
vid bron (5).
Kullen söder
om järn
vägen är en
bra angöring
spunkt (6).
Paddla till Ar
aslövssjön oc
h tillbaka
i den andra
åfåran. Eller
gör en
avstickare til
l Franckes ud
de på
Näsby fält (7
).
Råb
el

övsk
ana
len

Araslövssjön

Näsby fält
Blackan

Västra fäladen

Kom nära stad och strandängar.
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Isternäset
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Årummet
Helge

Kajaken kan sjösättas vid Kanal

3

å
Lillrä

huset.

nna

Härlövs ängar

n

naturum
Vattenriket

2

1

Tivoli

Ekenabben

En spännande
plats dit det
går att
ta sig med ka
not eller båt
Kristianstad
från
är Ekenabben
(8
Hammars
).
Följ
lundsvallen vi
d Hammarsjön
norra strand
s
och vidare in
i den lilla
skyddade vike
n. På Ekenab
ben finns
en spång so
Lägsta
markpunkt
m
tar dig ut i
under havsytan
sump
skogen. Dä2,41m
r finns också
fågeltorn,
grillplats, fis
kebrygga och
toaletter.

Naturum mitt i Vattenriket.

å

i land i fågelskyddsområdet vid Isternäset.
För att paddla över Hammarsjön och Araslövssjön bör man vara van
kanotist. Det kan snabbt blåsa upp och de sanka stränderna gör det
svårt att ta sig i land. Med tanke på risken att störa fågellivet är det
fram till midsommar olämpligt att färdas med båt längs Araslövssjöns
västra strand och delar av Hammarsjön. Vi föreslår dagsturer i
området mellan sjöarna samt söder om Hammarsjön.

lge
He

Att tänka på: Från 15 mars till 15 juli är det inte tillåtet att gå

Ham

mar

slun

dsva

llen

Hammarsjön

teckenförklaring
Besökscentrum

Naturreservat

Information

Järnvägsstation

Parkering

Busshållplats

Ekenabben

Toalett

---

Reservatsgräns
Fågelskyddsområde

Naturum Vattenriket 044–13 23 30, www.vattenriket.kristianstad.se
Kristianstads Turistbyrå 044–13 53 35, www.kristianstad.se
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Helge å möter havet
Rör
sbä
cke
n

Hammarsjön

Hovby

HORNA

Sto
ra s
und
d
un
Lil
la
s
för paddling.

San

vrö bro (1) st
rax sö
Hammarsjön
kan du paddla der om
Horna
till Yngsjö
via åns huvu
fure
dfåra. Längs
ån upplever
du våtmarksom
råden med bl
advass
videsnår och
alsumpskog m
en också
betade strand
ängar.
Avsluta turen
på södra sida
n av
Gropahålet (2
) eller vid M
Rökeri (3). Hä
artins
r finns en lit
en camping
där kan du tä
lta i mån av
plats.

1

Kavrö bro, smidig startpunkt

Skjutfält

Från Kavrö b
ro till havet
Från Ka

Svarta sjö

ån
Vrams

Älleköpinge
F d kyrka

He
lge
å

ÅHUS

5
Äspet

6

Naturreservat

Vången
Helge å slingrar sig genom landskapet.

Ripa sandar

Ripa

Köpinge ängar

Snickarehaken

Borrestads

Revhaken
He
lge

å

ängar

gamla fåra
Följ Helgeåns
är

paddlingsrutt
En alternativ
slingrar
la fåra som
Helgeåns gam
landskap.
m ett brukat
sig fram geno
graften
ds
ta
es
rn
via Hä
Denna leder
l Åhus
til
t Pulken (4),
och utemusee
) strax
(5
s
hu
se
sen Ao
och besöksplat med isättningsramp.
nen
Åhus
intill gästham
övernatta på
du
n
ka
Här
hus.
s
en
Cigarrkung
vandrarhem i

Härnestad
Graften, transportled från 1600-

talet.

Graften 4

Pulken

YNGSJÖ

Yngsjösjön

Havet, för den erfarne kajakpaddlaren.

Havspaddling

Store sjö

Igle
grop

Egeside sjö

Lille
sjö

Hanöbukten

Naturreservat

ån

Naturistbad
Hundbad

3
Gropahålet

skog.
Egeside, gammal sjö som blivit

Nyehusen

2

Erfarna kaja
kpaddlare ka
n ta sig
längs östersjö
stranden mel
lan Åhus
och Gropahål
et. Tänk på
vind och
strömmar läng
s den öppna
kusten och
respektera få
gelskyddsområ
det
i Äspets natu
rreservat (6).
Från 15 mars
til
du inte uppehå l 30 september får
lla dig i områ
det, utan
måste paddla
långt ut på
havet,
utanför de yt
tersta skären
.
Ett alternativ
är att gå i
land
vid Snickareha
ken.

teckenförklaring
Information
Gropahålet, Helge å möter Hanöbukten.

Vittskövle
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Parkering
Naturreservat

Furuboda
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Busshållplats

Toalett
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Reservatsgräns
Fågelskyddsområde

Produktion: t&t information reklambyrå. Bilder: Karin Magntorn, Sven-Erik Magnusson och Andreas Nilsson. Tryck: Elanders, Malmö 2012. Upplaga: 4000 ex.

öds ängar

