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Natur- och rekreationsområden
1. Raslångens ekopark

Ekopark Raslången är Sveaskogs sydligaste
ekopark. Ett omtyckt område för besökare
som vill paddla, bada, vandra och uppleva
vildmarkens natur. Här kan man vandra långt
och det är enkelt att följa de markerade
Skåne- och Blekingelederna. Längs sjön Raslångens flikiga strandlinje skapas en stark
vildmarkskaraktär, vilket är mycket ovanligt i
de här delarna av Sverige. Det finns tre parkeringar och en lägerplats med vindskydd,
toalett, eldstad och soptunnor.

2. Lerjevallens friluftsområde

3. Arkelstorpsvikens vandringsled

Längs Arkelstorpsviken går stigar och grusvägar genom ett skiftande landskap med rikt
fågel- och djurliv. Här finns vildmarksinslag av
berg med branta sluttningar ner mot vattnet
men också öppna jordbrukslandskap i gammal kulturbygd. Äppelodlingar, betes- och
ängsmarker övergår i vackra bokskogar som
området är känt för. Leden är uppdelad i
två delar, 4,9 respektive 7,7 km, eftersom
det inte går att gå runt viken. Leden är väl
markerad och på tre rastplatser vid sjön
finns informationstavlor, bänkar, bord och
grillplats. Längs leden kan man sova i vindskydd.

Arkelstorpsvikens vandringsled: www.sjoriketskane.se
Bockeboda och Friseboda strövområde: www.skanskalandskap.se
Friseboda naturreservat: www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/
kristianstad/friseboda.html

#visitkristianstad

Kjugekull: www.regionmuseet.se/utemuseer/kjugekulls-utemuseum/
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vandringsslingor från 700 m till 3,7 km.

8. Fjälkinge backe naturreservat

Utsiktstornet, ej öppet för allmänheten, ligger
på en 100 meter hög urbergshöjd. I anslutning till tornet finns grillplatser. Här växer tall,
bok, ek, fågelbär och annan lövskog. På Fjälkinge backe finns en 1,5 km lång stig och en
hänförande utsikt över den omgivande Kristianstadslätten.

9. Tosteberga ängar naturreservat

Här, vid Skånes enda skärgård, breder ängarna ut sig. På våren skiftar betesmarken i
gult och lila av gullvivor och backsippor. Det
finns två markerade promenadslingor på 1,2
respektive 2,5 km. Här seglar även en och
annan havsörn uppe i skyn. I närheten finns
Tosteberga hamn med fiskebodar som är
ovanliga i Skåne.

10. Bockeboda strövområde

På Nävlingeåsens sluttning ligger Bockeboda
med granskog i norr och blandad lövskog i söder. Bockeboda är ett populärt rekreationsområde med tre olika parkeringar.
Vid Bockatorpet finns toaletter,
grillplatser och bänkar och
bord med tak. Härifrån utgår flera
markerade

Lerjevallens friluftsområde: www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/
kristianstad/lerjevallen/
Linnérundan - i Carl von Linnés fotspår och Näsby fält naturreservat:
www.vattenriket.kristianstad.se

14. Forsakar med Lillaforsskogen
naturreservat

Vid Linderödsåsens sluttning ligger Forsakarsravinen med två vattenfall som hör till
Skånes högsta. Ravinsluttningarna domineras av bokskog och från utsiktsplattformen på
södra sidan bjuds en fin vy över nedre fallet.
Från parkeringen utgår en 1,7 km markerad
rundstig längs ravinkanterna. Vid parkeringen
finns toalett. På flera ställen passerar stigen
farliga branter så det är bra att vara extra
försiktig. På grund av risken för fallande träd
och grenar avråds besökare från att använda
stigen som går i ravinens botten (stigen underhålls inte).

15. Friseboda strövområde och
naturreservat

Friseboda lockar med vidsträckta sandstränder och friska bad. Här har människor bott
och fiskat sedan stenåldern och ålabodarna
ligger tätt längs hela kusten. Där sanddynerna slutar tar den trolska tallskogen vid med
promenadvänliga småstigar som inte är markerade. Från parkeringsplatserna i områdets
norra och södra delar finns tillgänglighetsanpassade stigar ner till de
tillgänglighetsanpassade utsiktsplattformarna. Vid parkeringarna
finns toaletter.
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Lerjevallen är ett populärt bad- och vandringsområde vid sjön Lerjesjön. Här finns en
badplats och fyra markerade vandringsleder,
mellan 1,3 till 4,3 km. En är elbelyst. Timmerstugan, en rast-och värmestuga, är öppen under vissa tider. Toaletter finns, varav
en handikappanpassad. Det finns ett flertal
grillplatser runt sjön samt ett vindskydd för
övernattning nära Timmerstugan.

4. Ivö klack naturreservat

På norra delen av Ivö reser sig urbergskullen
Ivö klack drygt 130 meter över havet. Här
kan man vandra i lummiga bokskogar, hitta
fossiler i kalk- och kaolinbrottet, beundra
vyerna över Ivösjön från utsiktspunkter och
fascineras av de industrihistoriska lämningarna. Utmed de fem vandringsslingorna,
som är mellan 2,1 till 5,3 km, finns utemuseum med besökspunkter som beskriver
områdets geologi, kulturhistoria och natur.
Rastplatser med eldstad finns på tre ställen i reservatet: en på den nordliga spetsen,
en ovanför brottet nära entrén och en på
Ljungen. Parkeringsplatser finns på Ljungen
och Klacken. På den senare finns även en
enklare toalett. Andra sevärdheter på ön är
det nybildade naturreservatet Ugnsmunnarna
samt Biskopskällaren och S:ta Ursulas källa.
Till Ivö kommer du med bilfärja. På sommaren
kan det bli högt tryck på färjan då lokalbefolkning och turister samsas om turerna.

5. Balsbergets naturrservat

Balsberget är en skogsklädd urbergshöjd
och från toppen har man en milsvid utsikt.
Här finns stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk. Balsberget är ett populärt
rekreationsområde med flera markerade
stigar från 1 till 5 km, som utgår från parkeringen. Här finns toalett och grillplats. Det är
mycket kuperat och stigarna går över stock
och sten och bitvis på grusvägar. På Balsbergets sluttning finns en av Skånes största grottor som är en viktig övervintringsplats för flera
fladdermusarter.

6. Kjugekull

På Kjugekull går du bland väldiga klippblock,
genom bokskogar och ute på öppna betesmarker i sluttningen ner mot Ivösjön. På toppen av berget finns en fornlämning och en
enastående utsikt över landskapet. Det finns
ett par vandringsslingor på cirka 0,5-3 km.
Börja gärna vandringen vid utemuseet som
visar natur- och kulturlandskapets historia.
En naturskön vandringsled på 1,7 km går till
Bäckaskog slott. Kjugekull är internationellt
känt som ett av Europas största och bästa
områden för bouldering. Stor parkering med
en kort promenadsträcka upp till utemuseet.
Toalett och grillplats finns.

7. Näsby fält naturreservat

Näsby fält är ett av Vattenrikets mest omväxlande områden. Stigarna tar dig förbi öppna
ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och rika ädellövskogar.
Norra Lingenäset är särskilt fint på våren när
vitsippor och gulsippor bildar hela mattor.
Lite längre fram slår ramslöken ut i vita bollar. Från parkeringen på Norra Lingenäset
finns en rundslinga som är tillgänglig för rullstolsburna och här finns ett rullstolsanpassat
fågeltorn. Norra Lingenäset är ledentré för
Skåneleden SL6 Vattenriket och här finns
lägerplats med grill och
toalett. I området
finns
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Visa andra dina upplevelser
när du vandrar och cyklar!
Tagga #visitkristianstad
stigar från 2,5 till 22,5 km samt en
mountainbikeled 6,4 km. Från Uddarp utgår
en 1,9 km tillgänglighetsanpassad rundslinga
samt en ridled. Vid Utfartsvägen finns en 3
km markerad stig samt en 6 km markerad
natur- och kulturstig.

11. Äspets naturreservat

Äspets naturreservat ligger vid stranden men
här finns även blandskog, kustdynlandskap
och vassområden. I reservatet finns toalett
och grill samt en markerad stig på 5,3 km för
den som vill vandra. På utemuseets skyltar
vid Snickarhakens parkering kan du läsa om
livet under ytan, förlista skepp, badlivet och
ålakustens historia. I sydöstra hörnet finns
en grund lagun som lockar många häckande
och rastande fåglar. Lagunområdet gränsar
till Kronoskogen, en blandskog och populärt
rekreationsområde med många stigar. Sommartid (15 mars-30 september) är det inte
tillåtet att vistas på större delen av stranden
och lagunområdet. Man kan då ta sig via den
markerade stigen i östra delen av området till
det högsta fågeltornet där man har bra överblick över stranden och lagunområdet.

12. Åbjärs naturreservat

Området bjuder vandraren på varierad terräng med Mjöåns bäckravin i centrum. Mjöån
rinner fram genom sumpskog och mellan
stupande bergsbranter. I Åbjärs naturreservat
finns både lämningar i form av gravhögar och
röjningsrösen från forntida åkerbruk. Längs
bokskogen och ån går två vandringsleder på
2,5 respektive 3 km. De utgår från parkeringen och inledningsvis går de tillsammans för
att sedan dela sig i norra och södra området.

13. Degeberga backar
naturreservat

Det böljande landskapet för tankarna till
sydligare breddgrader. På sandstäppen trivs
tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika och i
reservatet prunkar även backsippa. Det finns
två vandringsleder på 1,2 km respektive 2,2
km. Stigarna erbjuder besökaren utsikt högt
upp på Söndre klack men även en tur nere i
dalen längs Forsakarsbäckens vindlande vatten. Degebergaleden binder samman reservatet med Forsakar med Lillaforsskogen, en tur
på sammanlagt 5,5 km.

Skåneleden
Kristianstads kommun har tre
delleder av Skåne-leden. SL1 kust-kustleden i den
norra delen med tre lägerplatser vid Brotorpet, Fuglabacken
och Bökestad. I södra kommunen ligger SL3 ås-ås med två lägerplatser vid Agusa och Rebbetuaröd. Skåneledens nya delled,
SL6 Vattenriket går från Norra Lingenäset till Nyehusen. Det finns
lägerplatser med tältyta, grill och toalett vid Norra Lingenäset och
vid Ekenabben. Det är den första av tre delar och när hela delleden är klar 2023 kommer den att knyta ihop norr med syd.

16. Linnérundan - i Carl
von Linnés fotspår

Linnérundan är tillägnad Carl von
Linné som besökte våtmarkerna
runt Kristianstad för drygt 250 år
sedan. Här kan besökaren fortfarande uppleva delar av det landskap och den artrikedom som
Linné beskrev. Starta vid naturum
Vattenriket och gå över bron till
Tivolibadet. Följ stigen norrut till
Kanalhuset. Från Kanalhuset går
stigen längs Kanalhusspången
genom täta videsnår. Linnérundan fortsätter vidare ut på Isternäsets strandängar. Stanna till
vid Lillö borgruin, resterna av en
medeltida borg. Nyckel finns att
låna på naturum. Linnérundan
är 6 kilometer lång. Längs rundan finns flera platser beskrivna
i ljudfiler. Toalett finns på naturum och vid Lillö borgruin.

Cykelturer
Kristianstadsturen

En stadsnära tur med mycket
natur. Cykla från Kristianstads city
väster ut genom stadens park - Tivoliparken. Följ sedan cykelvägen längs Helge å
och Hammarsjön till Ekenabben. En perfekt
plats för att pausa innan du cyklar vidare
mot stadsdelen Hammar och in till city igen.
Längd: 9 km.

Råbelövssjön runt

Njut av en bilfri cykeltur på banvallen norrut
längs Råbelövssjöns östra sida. Stanna till
på badplatserna i Balsby och Österslöv och
cykla sedan vidare på grusvägen till idylliska
Ekestad. Här går turen genom äppelodlingar
och beteshagar och fortsätter med Balsberget på ena sidan och den glittrande sjön på
den andra. Se upp när du korsar Arkelstorpsvägen. Längd: 22 km

Förbi sjöarna i norr

Har du mer tid på dig så fortsätt på banvallen norrut i sjölandskapet mellan Råbelövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön. I Arkelstorp
vänder turen söderut mot Oppmanna på små
grusvägar. Stanna och njut av Söndrabys
fantastiska utsikt! Cykla sedan vidare mellan bondgårdar och fruktodlingar fram till
Barum. Härifrån kan du göra en avstickare till
Ivö med färjan. Från Barum går turen vidare
på landsvägen fram till Bäckaskog slott. Håll
till kanten på den smala vägrenen, innan du
kommer till Fjälkinge där cykelvägen tar dig
tillbaka till Kristianstad. Längd 55 km

Genom Linderödsåsens skogar

Turen går västerut på banvallen mot Ovesholm och fortsätter sedan på småvägar via
Bröd, förbi Träne, Djurröd och Rickarum.
Landsvägen mellan Äsphult och Linderöd
slingrar sig genom lummig lövskog. I Linderöd
möter du banvallen. Tar du av söderut kommer du till Hörby. Norrut blir det nedförsbacke
hela vägen till Sätaröd. Turen fortsätter på
banvallen till Tollarp och vidare tillbaka till
Kristianstad. Längd: 58 km

Stora Vattenriketrundan

Turen går söderut längs Hammarsjöns östra
sida. Vid Ekenabben finns spångar ut i alsumpskogen och grillplatser. Skåda fågel på
Håslövs ängar och se sländorna leka vid Herculesdammarna. Följ sedan cykelvägen förbi
Rinkaby till Åhus härliga badstränder. Fågeltornet och Kronoskogen vid Äspet är värt ett
stopp. Fortsätt på grusvägen genom tallskog
och sanddyner mot Juleboda. Här svänger du
upp mot Maglehem och fortsätter på banvallen förbi Degeberga och Everöd. Stanna till
vid Vramsåns virvlande vatten i Gärds Köpinge och fågeltornet i Åsum på vägen mot
Kristianstad. Längd: 65 km

Skärgårdsrundan

Väljer du att cykla österut från Åhus
kommer du till fiskelägena Landön
och Tosteberga över Rinkaby skjutfält. Tänk på att kontrollera aktuella
skjutövningar innan du passerar!
Fortsätter du norr ut passerar du
Nymölla och sen kommer du på
Sydostleden som tar dig tillbaka till
Åhus. Längd: 62 km

The Municipality of Kristianstad is home to three
stretches of the Skåneleden, the SL1 coast to coast
trail in the northern part with three camping sites at Brotorpet,
Fuglabacken and Bökestad. In southern part of the municipalty
is the SL3 ridge to ridge trail with two camping sites at Agusa and
Rebbetuaröd. The newest section of the Skåneleden is SL6 Vattenriket which runs from northern Lingenäset to Nyehusen. There
are campsites with tent, barbecue and toilet facilities at Norra
Lingenäset and Ekenabben. This is the first of three stretches and
once the entire section is complete in 2023, it will link the north to
the south.

Torsebro- och
Nävlingeås turen

www.skaneleden.se
Fotograf: Åsa Pearse

Cykla ut ur Kristianstad mot Näsby. Strax innan du korsar väg 118
och kommer på cykelvägen mot
Torsebro kan du passa på att
göra en avstickare ut på Näsby
fält och Norra Lingenäset. I Torse

bro hittar du Krutbruket,
ett utemuseum som visar en unik
bruksmiljö med gamla krutkvarnar. I parken
finns även tusenåriga ekar att vila sig under. I
Norra Strö kommer du förbi kyrkan från 1100talet. Söder om Önnestad cyklar du upp på
Nävlingeåsen och den fantastiska bokskogen.
Kvarnen i Skepparslöv är den enda i Kristianstad som fungerar och visas fortfarande vid
olika arrangemang. Längd: 53 km

Nature and
recreation areas
1. Raslången eco park

Raslången eco park is Sveaskog’s southernmost eco park and a popular area with
visitors who want to canoe, swim, walk and
experience the great outdoors. This is a place
where you can go on long walks and it is easy
to follow the signposted trails of Skåneleden
and Blekingeleden. The shoreline of Lake
Raslången has a distinctive wilderness feel,
which is very unusual in this area of Sweden.
There are three car parks and a picnic area
with a wind shelter, toilets, fireplaces and
waste bins.

2. Lerjevallen recreation area

Lerjevallen is a popular area for swimming
and hiking by Lake Lerjesjön. There’s an
outdoor swimming area and four waymarked
walking trails of between 1.3 km and 4.3 km.
One is lit by electric lighting. Timmerstugan
– a cabin where you can take a break and
get warm – is open at certain times. There
are also toilets, one of which is wheelchair
accessible. There are several barbecue sites
around the lake and a wind shelter for overnight stays near Timmerstugan. Parking is at
Lerjevallen.

3. Arkelstorpsviken walking trails

Along Arkelstorpsviken, paths and gravel
tracks go through varied landscape that is
rich in bird and animal life. There are wild
elements with hills that slope steeply down
to the water but also open agricultural landscapes in old historic areas. Apple orchards,
pastures and meadows run into the beautiful
beech forests that the area is famous for. The
walking trails are divided into two sections
of 4.9 km and 7.7 km, as it’s not possible to
walk around the whole bay. The paths are well
marked and there are three picnic areas by
the lake where there are information boards,
benches, tables and barbecue areas. Along
the trails you can sleep in the wind shelters.

4. Ivö Klack nature reserve

At the northern end of Ivö, the Ivö heel bedrock hill rises more than 130 metres above
sea level. Here you can walk among lush
beech forests, look for fossils in the lime and
kaolin quarries, admire the views over Lake
Ivösjön from the viewpoints and be fascinated
by the historic industrial remains. Along the
five walking trails, that range from 2.1 km to
5. 3 km, there’s an outdoor museum outlining
places to visit and describing the geology and
cultural history of the area as well as its nature. Picnic areas with fireplaces can be found
on three locations: the northen tip, close to
the entrance and on the Ljungen. There are
car parks at Ljungen and Klacken. At Klacken
there are also simple-style toilet facilities. Other attractions on the island include the nature
reserve Stenugnsmunnarna stone kilns, the
Biskopskällaren cellar and St Ursula’s spring.
The car ferry goes back and forth between the
island and the main land from Barum. The
ferry can get very busy in the summertime as
locals and tourists share the space.

5. Balsberget nature reserve

Balsberget is a forested bedrock hill. From
the top there is a magnificent view of the surrounding area, which includes large beech
trees, boulders and primeval-forest-like paths.
Balsberget is a popular recreation area with
numerous waymarked trails ranging from 1
km to 5 km, starting from the car park where
there are toilet and barbecue facilities. The
trails are very hilly and traverse logs, rocks
and some gravel tracks. The slopes of Balsberget are home to one of Skåne’s largest
caves, which provides an important hibernation site for several bat species over the winter.

6.Kjugekull

At Kjugekull you can walk among huge boulders, through beech forests and out in open
pastures on the hills down to Lake Ivösjön. At
the top of the hill there is an ancient remains
as well as an outstanding view over the landscape. There are a cuple of waymarked walking trails in the area, between 0,5-3 km.
A good place to start your walk is the outdoor
museum where there are displays showing
the history of the natural and cultural landscape. A scenic walking trail of 1.7 km takes
you to Bäckaskog Castle. Kjugekull is internationally renowned as one of Europe’s biggest
and best areas for bouldering. There is a large
car park a short walk away from the outdoor
museum as well as toilet and barbecue facilities.

7. Näsby Fält nature reserve

Näsby Fält is one of the most varied landscapes in the Vattenriket. Paths take you
past open meadows, shrubs and reed areas,
swamp forests, beach meadows and rich
broadleaved woodlands. Norra Lingenäset is
particularly beautiful in spring when there are
carpets of white and yellow wood anemones.
A little later in the year, the wild garlic flowers
in white clusters. From the car park at Norra
Lingenäset there is a path that is suitable for
wheelchair users and there is a wheelchairaccessible observation tower. Norra Lingenäset is the main entrance to the Skåneleden
Vattenriket and there is a campsite with barbecue and toilet facilities. In the area there
are trails that range from 700 m to 3.7 km.

8. Fjälkinge backe nature reserve

The observation tower, which isn’t open to the
public is situated on a 100 m high bedrock
hill. There are barbecue areas near to the
tower and the area is home to pine, beech,
oak, sweet cherry and other deciduous trees.
On Fjälkinge Hill there is a 1.5 km path and a
breathtaking view of Kristianstad plains.

Länsstyrelsens naturreservat: www.hittadinplats.nu

9. Tosteberga ängar nature reserve
Here in Skåne’s only archipelago there are
large expanses of meadowland. In spring the
landscape changes from yellow to purple,
thanks to the cowslips and pasque flowers.
There are two waymarked footpaths, one
of 1.2 km and one of 2.5 km. This is where
you may also see the occasional sea eagle
soaring in the sky. The harbour of Tosteberga
is nearby and has fishing huts that are
unusual in Skåne.

Raslångens Ekopark: www.sveaskog.se/
upplev-naturen/besoksomraden/
ekopark-raslangen/
dan continues
out to the Isternäset
beach meadows. Stop to take a
look at the ruins of Lillö’s medieval castle.
You can borrow a key from the Naturum Visitor Centre. The Linnérundan trail is 6 km and
along the route there are several areas of
interest described in audio files. There are
toilets at the Naturum Visitor Centre and at
the Lillö castle ruins.

10. Bockeboda recreation area

Bockeboda is situated on the Nävlingeåsen
ridge. There’s a spruce forest in the north and
mixed broadleaved woodland in the south.
Bockeboda is a popular recreation area with
three different car parks. At Bockatorpet
there are toilets, barbecue areas and covered
tables and benches. From here there are numerous marked footpaths ranging from 2.5
km to 22.5 km and a mountain bike trail of
6.4 km. From Uddarp there’s a 1.9 km accessibility-adapted circular path and a riding trail.
At Utfartsvägen there’s a 3 km marked path
and a 6 km marked nature and culture trail.

11. Äspet nature reserve

Äspet nature reserve is by the beach but it
also includes mixed forests, coastal dune
landscapes and reed bed areas. There are
toilet and barbecue facilities at the reserve
and a waymarked 5.3 km footpath for those
who want to walk. There is an outdoor museum at Snickarhaken car park where you can
read about life under the waves, shipwrecks,
seaside life and the history of the eel coast. In
the south-eastern corner you will find a shallow lagoon that attracts many nesting and
resting birds. The lagoon area borders the
mixed woodland of Kronoskogen – a popular recreation area with lots of footpaths. In
spring and summer (15 March-30 September), large parts of the beach and lagoon area
are out of bounds. But you can walk via the
marked footpaths in the eastern part of the
area to the tallest observation tower and enjoy a great view of the beach and lagoon area
from there.

12. Åbjär nature reserve

Åbjär nature reserve offers varied terrain to
walkers with the River Mjöån running through
the centre. River Mjöån flows through swamp
forest and between steep ravine walls. There
are features of archaeological interest in the
form of burial grounds and earthen mounds
from ancient agriculture. Through the beech
forest and along the river, there are two walking trails, one of 2.5 km and one of 3 km.
They start from the car park and follow the
same route initially before dividing with one
going north and one going south.

13. Degeberga backar
nature reserve

The rolling hills of the Degeberga landscape
bring to mind more southerly latitudes. Species such as blue hair grass, branched St
Bernard’s lilies and sand pinks thrive on
the sandy steppes and pasque flowers also
flourish in the reserve. There are two walking
trails, one of 1.2 km and one of 2.2 km, offering visitors a view high up on Söndre Klack
Hill and there’s also a route down in the valley
alongside the gurgling stream of Forsakarsbäcken. The reserve is connected to Forsakar
with Lillaforsskogen by a marked trail, a 5.5
km walk in all.

14. Forsakar with Lillaforsskogen
nature reserve

On the slopes of Linderödsåsen you will
find the Forsakar ravine with two waterfalls,
among the highest in Skåne. The ravine
slopes are dominated by beech trees and a
platform on the south side offers a nice wiev
over the waterfall. From the car park there’s
a 1.7 km marked circular route that takes
you around the edges of the ravine. There
are toilets at the car park. The path passes
dangerous steep slopes in some places, so
please make sure to take extra care. Due to
the risk of falling trees and branches, visitors
are advised not to use the path the goes the
bottom of the ravine. (This footpath is not
maintained)

15. Friseboda hiking area and
nature reserve

Friseboda is best known for its long sandy
beaches and outdoor swimming. People have
been living and fishing here since the Stone
Age and eel huts can be found all along the
coast. Where the sand dunes end, the magical pine forests begin with small footpaths
that are not waymarked. From car parks in the
north and south of the area there are wheelchair-friendly trails down to the accessibilityadapted viewing platforms. There are toilet
facilities at the car parks.

16. Linnérundan - in Carl von Linné’s footsteps

Cycle routes
Kristianstadsturen

A trip close to the city with lot of nature. From
Kristianstads city you cycle west through the
city park - Tivoliparken. Then follow the cycle path along Helge å and Hammarsjön to
Ekenabben. A perfect place to take a break
before cycling to the district of Hammar and
back to the city again. Length: 9 km.

Råbelövssjön runt

Enjoy a car-free bike ride along the embankment heading north along the eastern side
of Lake Råbelövssjön. Stop off at the outdoor
swimming sites of Balsby and Österslöv and
then continue along the gravel track to the
idyllic Ekestad. Here the route goes through
apple orchards and pastures and continues
with Balsberget Hill on one side and the glistening lake on the other. Take care crossing
the Arkelstorp road. Distance: 22 km

By the northern lakes

If you have more time, then continue north
along the embankment in the landscape
between the lakes of Råbelövssjön, Oppmannasjön and Ivösjön. At Arkelstorp, the route
changes direction south towards Oppmanna
on small gravel tracks. Stop and enjoy Söndraby’s fantastic views! Then cycle on between farms and orchards to Barum. From
here you can take a detour to the island of Ivö
on the ferry. From Barum the route continues
on a country road to Bäckaskog Castle. Keep
to the edge of the narrow road before you get
to Fjälkinge where the cycle path will take you
back to Kristianstad. Distance: 55 km

Linderödsåsen forest trail

The trail goes west on the embankment
to Ovesholm and then continues on minor
roads via Bröd, past Träne, Djurröd and Rickarum. The country road between Äsphult and
Linderöd winds through lush broadleaved
woodland. In Linderöd you will meet the embankment. If you cycle south, you will come
to Hörby. To the north it is downhill all the
way to Sätaröd. The trail continues along the
embankment to Tollarp and then back to Kristianstad. Distance: 58 km

Stora Vattenriketrundan

This route goes south along the eastern side
of Lake Hammarsjön. At Ekenabben there are
boardwalks into swamp forests and barbecue
areas. Look out for birds in the meadows
at Håslöv and watch the dragonflies play by
the Hercules Dammar ponds. Then follow
the cycle path past Rinkaby to the beautiful
bathing beaches of Åhus. The observation
tower and Kronoskogen mixed woodland at
Äspet are worth stopping for. Continue on the
gravel track through pine forests and sand
dunes to Juleboda. Here you turn up towards
Maglehem and continue along the embankment past Degeberga and Everöd. Stop off to
take a look at the swirling waters of the River
Vramså in Gärds Köpinge and the observation
tower at Åsum on the road to Kristianstad.
Distance: 65 km

The archipelago round

If you choose to cycle eastwards from Åhus
you will come to the fishing villages of Landön
and Tosteberga over the Rinkaby shooting
range. Remember to check if any shooting
exercises are taking place before you pass
through! If you continue northwards, you
will pass by Nymölla and then come to the
Sydostleden cycle route, which will take you
back to where you started. Distance: 62 km

Torsebro and
Nävlingeåsen Ridge

Cycle out of Kristianstad towards Näsby.
Shortly before you cross road 118 to get to
the cycle path to Torsebro, you can take a detour out to Näsby Fält and Norra Lingenäset.
In Torsebro you will find Krutbruket, an outdoor museum showcasing a unique site containing old gunpowder mills. In the park you
can take a rest under the shade of oak trees
that are thousands of years old. At Norra Strö,
you will pass a 12th century church. South
of Önnestad you will cycle onto Nävlingeåsen
Ridge and into its fantastic beech forests. The
mill at Skepparslöv is the only working mill in
Kristianstad and is demonstrated at various
events. Distance: 53 km

The Linnérundan trail is dedicated to the
Swedish botanist Carl von Linné (Carl Linnaeus) who visited the
wetlands around
Kristianstad more
than 250 years
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through dense willow
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Upptäck Kristianstad
Kristianstads kommun har allt från små stigar till stora markerade leder. De tar dig ut på upptäcktsfärd och
äventyr i vacker och varierande natur. På kartan hittar du tips på naturområden för promenader, vandring
och rekreation. Här finns också förslag på turer för cykling. Cykelturerna går oftast på bilfria cykelvägar och
glest trafikerade landsvägar. Lederna är inte skyltade ute i landskapet. Tips på längre, markerade leder är
Sydostleden för cykel och Skåneleden SL6 Vattenriket för vandring. Vill du äta gott, övernatta eller boka en
aktivitet hittar du inspiration på www.visitkristianstad.se

16

Here in the Municipality of Kristianstad, you will find everything from small footpaths to major, signposted trails.
They will take you on a journey of discovery and adventure in our beautiful, varied countryside. On the map you
will find information on nature reserves where you can enjoy walking, hiking and relaxing. There are also details
about cycle routes for those who prefer to travel by bike. The routes mostly follow car-free cycle paths and
country roads that don’t have a lot of traffic. Trails out in the countryside are not signposted. Longer, signposted
trails include the Sydostleden route for cyclists and the Skåneleden SL6 Vattenriket for hikers. If you would like
to eat out, spend the night or book an activity, you can find inspiration at www.visitkristianstad.se

1

9

Allemansrätten
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Det är en rättighet som också innebär ett ansvar. Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra. Viktigt att tänka på är att mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar,
får hundar inte springa lösa i naturen. I många friluftsområden är det vanligt att hundarna måste vara kopplade året om. Under sommaren är det
vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordningsställda eldstäder. Under annan tid är det tillåtet att göra upp eld om
man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. I naturreservat är allemansrätten begränsad. Se respektive reservats
föreskrifter för att vara säker på vad som gäller.

2

Biosfärområde

The Right of Public Access
In Sweden, everyone is allowed to move freely though the countryside, even in areas that are owned by somebody else. This is called allemansrätt – the right of public access. But with this right comes responsibility which, in short, means do not disturb, do not destroy. It is important to
remember that between 1 March and 20 August, while animals are having and rearing their young, dogs are not permitted to run loose in the
countryside. In many outdoor areas, it is usual for dogs to be on a leash all year round. During the summertime, there is often a ban on lighting
fires. That means that all open fires are forbidden, even in designated fireplaces. During other times lighting a fire is permitted, as long as you
take great care and make sure that the fire is fully extinguished afterwards. In nature reserves, the right of public access is limited. See the respective reserve’s regulations to be sure of what applies.

www.naturvardsverket.se/allemansratten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är landets äldsta
biosfärområde. Det bildades 2005 och omfattar stora delar
av hela Kristianstads kommun. Arbetet drivs av Biosfärkontoret med naturum Vattenriket som besökscentrum. Det
finns även 22 besöksplatser runt om i kommunen.

3

Biosphere reserves
Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve is the
oldest biosphere reserve in Sweden. Established
in 2005, it includes the majority of the Municipality of Kristianstad. The area is managed by the
Biosphere Office with Naturum Vattenrike as
the visitor centre. There are also 22 designated
visitor sites in the municipality.

4

www.vattenriket.se
Ljudguider - Upplev med öronen
När du tar dig runt, på cykel eller vandrar, lyssna till de ljudguider som finns om
olika områden.

5

Kristianstad på egen hand, Åhus på egen
hand, Torsebro på egen hand, Degeberga
på egen hand, Humleslingan, Ålakusten,
Linnérundan och Tivolirundan.
6

www.kristianstad.se/ljudguide
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Teckenförklaring
Skåneleden
Sydostleden

Cykelturer
Kristianstadsturen
Råbelövssjön runt

Sydostleden
Sydostleden är en 26 mil
lång nationell cykelled som sträcker
sig mellan Simrishamn och Växjö. Genom
Småland, Blekinge och Skåne är du garanterad
en omväxlande cykelupplevelse genom skogar och
ängar och vid sjöar och hav. Leden är tydligt skyltad. Från öster passerar leden Fjälkinge in genom
Kristianstad och fortsätter ner till Åhus och kusten.
I Friseboda cyklar du alldeles ute längs havet! Sedan
går det uppför kullarna mot Maglehem, den södra delen av vår bygd, där leden fortsätter ner mot Österlen.

Förbi sjöarna i norr
Genom Linderödsåsens skogar

12

Stora Vattenriketrundan
Skärgårdsturen
Torsebro och Nävligeåsen
Kortare turer
Symboler
Bad utomhus

Sydostleden is a 260 km national cycle route
that runs between Simrishamn and Växjö.
Cycling through the provinces of Småland, Blekinge and
Skåne guarantees you a varied experience taking you
through forests and meadows and alongside lakes and the
coast. The trails are clearly signposted. From the east, the
Fjälkinge route goes through Kristianstad and continues to
Åhus and the coast. In Friseboda you can cycle right next
to the sea! Then the trail takes you up into the hills towards
Maglehem, the southern part of our district, where the
route continues towards Österlen.

13

Besöksplats i Vattenriket
Fågeltorn

14

Kyrka
Slott
Utsiktspunkt
Medeltida Åhus - historisk app
153

Be here then - historisk app

Det finns 22 kommunala
badplatser längs kusten.
På www.kristianstad.se/
badplatser kan du läsa
mer

Ljudguide - se ruta för information
Natur- och rekreationsområden
Cykelpump
!

Utsatt vägsträcka

Kartunderlag från Kristianstads kommun,
Lantmäteriet och och Trafikverket, 2021

Fotograf: Mickael Tannus

www.sydostleden.se

