
NATURRESERVAT

©
P

ro
d

uk
tio

n:
 N

AT
U

R
C

E
N

TR
U

M
 A

B
, S

te
nu

ng
su

nd
 2

01
0.

 Il
lu

st
ra

tio
ne

r:
 N

. F
or

sh
ed

 (k
är

rk
ni

p
p

ro
t),

 M
. H

ol
m

er
 (k

är
rlö

p
ar

e)
 &

 N
. J

oh
an

ss
on

 (ö
vr

ig
a)

. K
ar

ta
: C

. L
in

d
kv

is
t.

§ Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

• lebende oder tote stehende oder liegende Bäume und Sträucher zu schädigen oder die 
sonstige Vegetation zum Beispiel durch das Ausgraben von Pflanzen zu schädigen,

• außerhalb für den Kraftverkehr freigegebener Straßen zu reiten oder Pferdewagen zu 
fahren,

• Fahrräder, Kraftfahrzeuge oder motorisierte Fahrzeuge außerhalb für diesen Zweck 
freigegebener Straßen und Pfade zu benutzen,

• zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobile oder Ähnliches aufzustellen,

• Tafeln, Plakate, Schilder, Inschriften oder ähnliche Vorrichtungen anzubringen 
(Informations- und Naturschutzgebietsschilder sowie Grenzmarkierungen sind hiervon 
ausgenommen),

• Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,

• auf störende Weise Radios, Musikinstrumente oder Ähnliches zu benutzen,

• motorisierte Wasserfahrzeuge durch Lillrännan oder auf den Überschwemmungsflächen 
zu benutzen,

• im angelegten Feuchtgebiet beim naturum Vattenriket oder in dessen Ein- und 
Auslaufkanälen Wasserfahrzeuge zu benutzen und dem Fischfang nachzugehen (hiervon 
ausgenommen sind gemäß Markierung die äußeren Bereiche, die am nächsten beim 
Fluss Helgeån liegen).

Ferner ist es ohne Erlaubnis des Naturschutzgebietsverwalters verboten:

• Insekten oder andere Tiere zu fangen oder einzusammeln oder die Tierwelt auf andere 
Weise absichtlich zu stören,

• Wettkämpfe, Lager oder andere Trainingsaktivitäten zu veranstalten,

• Quizfragen, Markierungsstreifen oder Ähnliches im Zusammenhang mit Wettkämpfen 
anzubringen,

• Boote oder andere Wasserfahrzeuge an Land zu legen oder jegliche Form von 
Anlegesteg oder von einer anderen Festmachanordnung für Boote anzubringen.

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

• damage living or dead standing or fallen trees or shrubs or in other ways damage 
vegetation by e.g. digging up plants,

• ride or drive horses other than on roads designated for motor traffic,

• cycle or drive motor vehicles or motorised vehicles other than on designated roads or 
paths,

• camp or park caravans, campers or similar, 

• put up notice boards, placards, posters, signs or similar, or make inscriptions, except for 
information and nature reserve signs and boundary markers, 

• at any time of year bring dogs or other pets unless on a leash,

• in a disturbing manner use radios, musical instruments, or other sound equipment,

• drive motorised water craft through Lillrännan or on the seasonally flooded wetlands,

• drive water craft or fish in the constructed wetlands at naturum Vattenriket or in the 
inflowing or outflowing channels (with the exception of the out parts nearest the river 
Helgeån, as marked).

Without permission from the reserve manager it is furthermore forbidden to:

• catch or collect insects or other animals, or in any other way deliberately disturb wildlife,

• organise competitions, camps or other exercise activities,

• put up quiz questions, paper strips, or similar in connection with competitions,

• moor boats or other crafts or erect any form of boat jetty or other mooring for boats.

– våtmarken i centrum
Välkommen till Årummet 

Kristianstads 
kommun

brun kärrhök
Circus aeruginosus
Marsh harrier
Rohrweihe

gullstånds
Senecio paludosus
Fen ragwort
Sumpf-Greiskraut

Illustration av Linné med lite 
av miljö runt omkring. 
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Vattenståndet i Helge å varierar med nästan 1,5 meter 
under året. Kartan visar vattnets utbredning på sommaren. 
På vintern översvämmar åns vatten stora delar av reser
vatet. Bara videbuskarna sticker upp som små öar. 

Gullstånds – Vattenrikets drottning. Gullstånds är 
en gul, prästkragelik raritet som upptäcktes för första 
gången av Linné, just här i våtmarkerna runt Kristianstad. 
I juliaugusti färgar den stränderna längs Helge å gula. 
Beståndet är ett av de största i Europa. 

Spana efter rovfåglar! Vasshav, videsnår och högörts
ängar gör Årummet till ett paradis för fåglar. Brun kärr
hök är vassarnas karaktärsfågel nummer ett. Skickligt 
jagar den över vassen med Vställda vingar. Vintertid får 
du spana efter större rovfåglar. I Vattenriket övervintrar 
nämligen många av landets havsörnar.

Trollsländorna – luftens akrobater. Redan för 300 miljoner år 
sedan flög släktningar till dagens troll sländor omkring på jorden, långt 

innan fåglar, däggdjur och människor utvecklats. Den 
vackra sandflodtroll sländan är en av Årummets snabbaste 

och skickligaste flygare. Men det krävs både tur och tåla
mod för att se den gulsvarta skönheten, som ger sig iväg 
snabbt som en pil då den blir störd. 

sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus • Common clubtail • Gemeine Keiljungfer

Livet i vattnet. Helge å är Skånes största å och Vattenrikets 
pulsåder. I ån finns gott om fisk. Här lever bland annat 
Vattenrikets egen alli gator – malen – en av världens 
största fiskar. Mycket fisk betyder gott om mat för 
uttern. Den är sällsynt och fridlyst men en 
flitig besökare i Årummet. I vattnet finns ock
så en myllrande mångfald av småkryp. Dem 
upptäcker du bäst med hjälp av håv! Årummets 
naturpedagogiska verksamhet sker ofta vid Ute
museum Kanalhuset. Det är också ett fågeltorn och 
en av startpunkterna för Linné rundan.  

parkering
parking area / Parkplatz 

rastplats
resting area / Rastplatz

öppen våtmark med höga örter
open wetlands with tall herbs / 
offenes Feuchtgebiet mit hohen Kräutern

öppen våtmark med vass
open wetlands with reeds / 
offenes Feuchtgebiet mit Schilf 

våtmark med vide och sumpskog 
wetland with willow and swamp / 
Feuchtgebiet mit Weiden und Sumpfwald

sjöar och vattendrag
lakes and watercourses / 
Seen und Wasserläufe

tillträde förbjudet för vatten buren 
farkost Entry prohibited for water craft / 
Zufahrt für Wasserfahrzeuge verboten

pungmes
Remiz pendulinus
Penduline tit
Beutelmeise

Utemuseum 
Kanalhuset

 

Lillrännan

Tidigare låg en deponi väster 
om parkeringen. I träden 
mellan den gamla tippen och 
våtmarken häckar pungmes. 
Arbete pågår med att omvandla 
tippen till en mer naturlig miljö.

Naturreservatet Årummet med naturum Vattenriket 
ligger bara ett stenkast från stadens puls. Naturum 
invigdes hösten 2010 och är ett givet besöksmål i 
området, men här finns mycket mer att upptäcka. 
Möt naturen längs Linnérundan – kanske träffar du 
precis som Linné några av de sällsynta växter och djur 
som lever i Årummets spännande översvämningsmarker.   

• skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada 
vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

• rida eller köra med häst annat än på för motortrafik upplåtna vägar,

• framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet 
upplåtna vägar och stigar,

• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande, 

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med 
undantag av att anbringa informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar,

• under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

• framföra motordrivet vattenburet fordon genom Lillrännan eller på översvämnings
markerna,

• framföra vattenburen farkost och bedriva fiske i den anlagda våtmarken vid naturum 
Vattenriket eller i dess in- och utloppskanaler (med undantag av dess yttre delar 
närmast Helgeån enligt markering).

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd:

• fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,

• anordna tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet,

• uppföra tipsfråga, snitsel eller liknande i samband med tävling,

• lägga upp båt eller annan farkost eller uppsätta någon form av båtbrygga eller annan 
förtöjningsanordning för båtar.

Carl von Linné

Welcome to Årummet Nature Reserve! 
The nature reserve and the naturum Vattenriket 

visitor centre are located a stone’s throw from the pulsating 
city of Kristianstad. The visitor centre opened in autumn 
2010 is a definite attraction, but there is a lot more to 
discover. You can, for example, experience the countryside 
along the Linnaeus trail (Linnérundan). Here, you may 
encounter some of the rare plants and animals that live in 
Årummet’s exciting seasonally flooded wetlands, just as 
Carl Linnaeus did. This bird paradise offers opportunities 
to see marsh harrier and penduline tit. Europe’s biggest 
population of fen ragwort also grows here. 

Här är du
You are here / 
Hier befinden Sie sich

reservatsgräns
reserve boundary / 
Grenze des Naturschutzgebietes

Linnérundan
Linnérundan trail / 
Wanderweg Linnérundan

övriga stigar
other footpaths / andere Pfade

Teater-
restaurangen

Naturreservatet Årummet bildades 2011 och är ca 59 hektar stort. Syftet med 
reservatet är att bevara och utveckla en mosaik av olika våtmarksmiljöer med 
växt- och djurarter som är beroende av dessa naturtyper. Här ska också finnas 
goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Reservatet ska tillsammans med 
naturum utgöra ett naturpedagogiskt centrum. En attraktiv och naturlig övergång 
mellan bebyggelsen vid Vilan och våtmarksområdet ska också skapas. 
Förvaltare: Kristianstads kommun www.kristianstad.se

Naturreservaten ligger inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike (utsett av 
UNESCO:s Man and Biosphere Programme, MAB).

Delar av reservatet ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Willkommen im Naturschutzgebiet Årummet! 
Das Naturschutzgebiet und das Besucherzentrum 

naturum Vattenriket liegen nur ein Katzensprung vom 
lebhaften Zentrum Kristianstads entfernt. Das im Herbst 
2010 eröffnete naturum ist unbedingt einen Besuch wert, 
aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Erleben Sie 
zum Beispiel die Natur am Wanderweg Linnérundan. Mit 
etwas Glück begegnen Sie wie einst Carl von Linné den 
seltenen Pflanzen und Tieren, die auf den interessanten 
Überschwemmungsflächen des Gebietes leben. In diesem 
Vogelparadies können Sie auch die Rohrweihe und die 
Beutelmeise sehen. Hier finden Sie außerdem einen 
der größten westeuropäischen Bestände des seltenen 
Sumpfgeißkrauts.

utter
Lutra lutra
European otter
Fischotter
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