NATURRESERVAT
Välkommen till Arriesjön – Risebjär
Skrattmås (Larus
ridibundus) häckar i
kolonier. Deras vaksamhet
gör att många sjöfåglar
gärna häckar under deras
beskydd.

Gavelsbjärs
naturreservat
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Är du fiskare, ryttare, fågelskådare, botanist,
flanör eller bara vill sitta och fika eller grilla, har
du hittat rätt. Allt detta kan du göra i en härlig
omgivning i naturreservatet Arriesjön – Risebjär.

Black-headed Gull
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Blåhallon (Rubus caesius)
trivs på de kalkhaltiga
markerna i Arrie.
Dewberry

Spillkråka (Dryocopus
martius) är vår största
hackspett. Den hackar
gärna ut sitt bohål i en asp
och trivs i Arriereservatet.

Reservatsgräns
Reserve boundary

Hedblomster (Helichrysum
arenarium) växer på de torra, solvarma, sandhedarna i
reservatet.
Dwarf everlasting

From industry to nature
Plants and animals have laid claim to the land after the industries were
abandoned. The dry and limestone rich soils provide space for plants such as
viper’s bugloss and dewberry. With these plants, follow insects such as blue
butterflies and burnet moths.

15 mars till 15 juli enligt föreskrift

Access forbidden

between 15th March and 15th July
according to the regulations

Föreskrifter

Inom Arriesjön – Risebjär
naturreservat är det förbjudet att:

Vidare är det förbjudet att utan
Länsstyrelsens tillstånd:
• samla in ryggradslösa djur, t ex
skalbaggar eller humlor. Enstaka
exemplar får dock samlas in under
förutsättning att det inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna och att
fällor inte används.
Slutligen är det förbjudet att utan
förvaltarens godkännande:

Mindre blåvinge (Cupido
minimus) på käringtand
som är värd för dess larver.
Man finner den ofta i gamla
grustag.
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Beträdnadsförbud

• skada fast naturföremål eller
ytbildning, t ex rista i träd, måla på
stenar etc,
• elda utanför av förvaltaren
iordningställda eldstäder,
• ställa upp husvagn, husbil eller
motsvarande på angöringsplats
mellan kl 00.00 – 06.00,
• gräva upp växter, mossor, lavar eller
plocka vedlevande svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller insamla
och bortföra eller elda död ved,
• avsiktligt störa djurlivet,
• under tidsperioden 15 mars till 15 juli,
vistas närmare än 30 meter från
fågelöar, enligt karta,
• flyga med modellflygplan eller
liknande,
• medföra hund eller annat
sällskapsdjur som ej hålls i koppel.
Kopplets längd får ej överstiga 5 meter,
• rida på annat än av förvaltaren särskilt
anvisad led eller område.

Black woodpecker

From agriculture to industry
The nature in the reserve is largely shaped by agriculture, grazing and
industrialisation. The beautiful industrial buildings to the north once housed
a limestone factory. Quarrying for gravel created Lake Arriesjön. The many
roads and paths that cross Risebjär are remains from these activities.

Gråhakedopping (Podideps
griseigena) häckar i Arriesjöns
vassar.
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Are you a fisherman, horse rider, bird watcher, botanist, rambler,
or do you just like to sit and have a picnic or a barbeque? Then
you have come to the right place. You can do any of these things
in the lovely surroundings of Arriesjön – Risebjär Nature Reserve.

Frogs and birds
The small pools which can be reached along the footpaths are managed
to favour amphibians. It is primarily the edible frog that you may be lucky
enough to hear or see in the ponds. Bird watchers have the chance of
seeing seabirds, but also many species of small birds. Species such as
linnet and common rosefinch are associated with the scrub. The reserve is
a popular resting site for migrating swallows and swifts. Lake Arriesjön is
quite deep and has crisp and clear water. Fish that have colonised naturally
with seabirds swim in the lake, alongside some that have been introduced.
Roach, perch, pike, rudd and carp are some of the species that live in the lake.
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• anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift,
affisch eller därmed jämförlig
anordning,
• bedriva hundträning och tävling/prov,
orientering, fisketävling, sjösätta båt,
kanot eller liknande, lägerverksamhet
eller dylikt.
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Regulations

Within Arriesjön – Risebjär
Nature Reserve it is forbidden to:
• Damage natural objects or
formations, e.g. carve on the trees,
paint stones etc.,
• Light a fire other than in areas
designated by the site manager,
• Park a caravan, camper van or
equivalent at the entrance area
between 00.00 – 06.00,
• Dig up plants, mosses, lichens or pick
wood-living fungi,
• Intentionally break, collect, take away
or set fire to dead wood,
• Intentionally disturb wildlife,
• During the period from the 15th March
to 15th July, come within 30 metres
of the bird-islands, as marked on the
map,
• Fly model aeroplanes or their
equivalent,
• Bring a dog or other pet not on a
lead. The length of the lead must be
less than five metres,
• Horse ride other than in areas or on
marked trails as designated by the
site manager.
Without permission from the County
Administrative Board, it is also forbidden to:
• Collect invertebrates, e.g. beetles
or bees. Individual samples may be
collected on the condition that this
does not contravene any protection
legislation and that no traps are used.
Finally, without permission from the site
manager, it is forbidden to:
• Put up notices, signs, tape,
inscriptions, posters or and other
equivalent items,
• Undertake dog training or
competitions/tests, orienteering,
fishing competitions, take out boats,
canoes or equivalent, camp activities
or their equivalent.

Small blue butterfly
Naturreservatet Arriesjön – Risebjär omfattar cirka 60 hektar varav 20 hektar vatten. Syftet med reservatet
är att bevara och utveckla området för det rörliga friluftslivet utan att det påverkar områdets naturvärden
negativt. Området förvaltas av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne (förvaltas av Stiftelsen Skånska
Landskap).

Red-necked Grebe

www.lansstyrelsen.se/skane

Ätlig groda (Rana esculenta)
finns i groddammarna. Den
går inte gärna särskilt långt
från vattnet.
Edible frog

Arriesjön – Risebjär Nature Reserve covers an area of some 60 hectares of which
20 hectares is water. The aim of the reserve is to conserve
and develop the site for recreation
without having a negative impact
on the nature conservation values.
The site is managed by The Skåne
Landscape Foundation on behalf of
the Foundation for Recreation Areas in
Sweden.
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Grodor och fåglar
De små vattensamlingarna som man når längs
strövstigarna sköts om för att gynna groddjur. Det är
främst ätlig groda man kan ha turen att få höra eller
se i dammarna. Fågelskådaren har möjlighet att se
sjöfåglar men också många arter av småfåglar. Arter
som hämpling och rosenfink håller till i buskmarkerna.
Reservatet är ett populärt rastställe för flyttande
svalor och tornseglare. Arriesjön är ganska djup och
har friskt och klart vatten. I sjön simmar fiskar som
kommit hit på naturlig väg med sjöfåglar och en del
inplanterade. Här finns bland annat mört, abborre,
gädda, sarv och karp.
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Från industri till natur
Sedan industrierna upphört har växter och djur
tagit marken i anspråk. Den kalkhaltiga och torra
marken ger utrymme för örter som blåeld och
blåhallon. Med dem följer insekter som blåvingar och
bastardsvärmare.
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Från jordbruk till industri
Naturen i reservatet är till största delen formad
genom jordbruk, betesdrift och av industrialismen.
Den vackra industribyggnaden i norr inrymde en
kalkstensfabrik. En omfattande grustäkt har skapat
Arriesjön. Många vägar och stigar på Risebjär är spår
efter dess verksamhet.

