Arriesjön
Utflykt med utsikt

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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Arriesjöns strövområde
E

n dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu
en oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt
område, som du lätt tar dig runt i. I söder ligger Arriesjön, som
lockar en mängd olika insekts- och fågelarter. Här finns utsikts- och
fiskeplattformar, rullstolsvänliga stigar och flera grillplatser.

Från medeltid till nutid
Arrie socken har gamla anor och delades av den berömda landsväg som
sedan tidig medeltid avgränsat de bördiga fälten i västra och södra Skåne.
Platsen har troligen kallats Aris hög, efter det fornnordiska mansnamnet
Ari. Arrögum nämns första gången på 1120-talet, följt av Arröghe 1346
och Arrye 1443. Under århundraden användes det svårodlade, sandiga
och branta området Risebjär som betesmark. Från början av 1900-talet
och i drygt nittio år nyttjades området som grustag och för industriell
produktion. Sjön skapades först i samband med grusbrytningen.

Långhåriga forntidselefanter
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Den cirka 20 meter höga kullen gick under hundratals år under namnet
Risebjer – danska för ”det stora berget”. Istidens backformationer
höjde sig över det skånska slättlandskapet och var en av få utsiktspunkter att klättra upp på, skapad av en isälv – utflödet av smältvatten
under en inlandsis. Risebjär bestod av olika lager av lera, kalkrikt inälvsgrus och sand med moränlera i botten. I kullens lagringar har det hittats
mammutrester och renben, bland annat en mammutstöttand 1934.
Troligen har området för ca 30 000 år sedan bestått av stäpp där
mammutar, ullhåriga noshörningar, steppbison och myskoxar betat
sig mätta.

Mänsklig påverkan
Tre faktorer har haft stor betydelse för den nutida verksamheten här – läget
nära Malmö, naturtillgångarna i kullen, och närheten till Skabersjö gods.
Vid enskiftet 1805 skiftades Arrie by och brukningsansvaret flyttades över
på godset. Ängsmarken på och kring Risebjär utnyttjades som betesmark
för Skabersjös kreatur, men även som exercisplats för de hundra husarerna
i Arrie skvadron av Skånska Husarregementet.
Malmös befolkning ökade från 25 000 till 113 000 mellan 1870 och
1920 och behovet av bostäder och infrastruktur växte. 1906 togs initiativet
till en järnväg mellan Risebjär och Oxie station och grundandet av kalkstensfabriken. Kalk och stenkol fraktades hit och fabriken producerade kalksandstegel som användes till husbyggen i Malmö. Grus, sand och sten fraktades
härifrån och användes bland annat till motorvägen mellan Malmö och Lund,
Folkets Park och Cementgjuteriet.
1998 stängde grustaget ner, men den tomma industribyggnaden finns
ännu kvar vid den norra parkeringen. Det har funnits planer på att renovera
byggnaden för att bland annat öppna café, men för höga renoveringskostnader har satt stopp för detta tills vidare.

Kuperat, kalkrikt och sandigt
Naturen i Arriesjöns strövområde är föränderlig och utvecklas fortfarande.
Sedan täktverksamheten upphört har växter och djur tagit över området bit
för bit. På vissa ställen är naturen förvildad, på andra mer tuktad. Trots att
området bara är 60 hektar är det väldigt omväxlande – kuperat och böljande,
öppet och igenväxt. Marken är sandig och rik på kalk. De ovanliga och goda
blåhallonen, vanliga på lika karga Gotland, är karakteristiska för platsen, liksom
blåeld och hedblomster. På kullarna betar djur för att hålla markerna öppna.
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Risebjärafrun och hennes döttrar

Fiskar, fåglar och groddjur

Enligt folklig tradition bodde en trollfru uppe på höjden Risebjär tillsammans med sina två vuxna döttrar. Samvaron med byborna fungerade
väl och trollen brukade gå på människornas kalas, fram tills byns drängar
retades med trollen och spillde öl på dem. Risebjärafrun blev rasande
och kungjorde att det hädanefter inte skulle drickas öl i Arrie utan att
detta resulterade i slagsmål. När hon hörde Bastorps klockor ringa – det
låg en kyrka där fram till 1500- talet – slängde hon iväg ett stenblock mot
dem. Enligt en 1700-talsberättelse hamnade det i en mosse nära byn.

Fisk har planterats ut i vattnet under årens lopp. Här finns aborre, gädda,
mört och sarv, och platsen är populär bland fritidsfiskare. Det har tidigare
funnits olika grodarter här – till exempel stinkpadda, åkergroda och ätlig
groda – men det är osäkert vilka som finns kvar idag. Tre smådammar har
anlagts och rensats för att gynna groddjur, bland annat vattensalamander.
Insektslivet kring sjön är rikt, speciellt när det gäller fjärilar. Området vimlar
av fåglar och runt ett hundratal arter har skådats här. Sjön är känd för sina
högljudda skrattmåskolonier.

www.skanskalandskap.se
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Promenera

Besök på hjul

Spana fågel

Fiska

Området är perfekt för kortare
promenader. Tänk på att vissa stigar går upp och ner i det kuperade
landskapet. Några av stigarna är
rullstols- och barnvagnsvänliga.

Ta dig runt i området på tillgängliga,
hårdgjorda stigar med flera viloplatser längs vägen. Du når både
badplats, fiskeplattform och
utsiktsplats med rullstol.

Ett hundratal arter har skådats
i området. Bäst spanar du kanske
från de tillgängliga plattformarna
invid sjön. För att inte störa
fågellivet är det förbjudet att
gå iland på småöarna i sjön.

I Arriesjön kan du fiska abborre,
gädda, mört och sarv. Det finns en
fiskeplattform som är tillgänglighetsanpassad. Kom ihåg att köpa
fiskekort: www.arriefiske.se.
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Viktigt att veta!

In English

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska
samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt då.
Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.
Stora delar av Arriesjöns strövområde är naturreservat med inriktning
på friluftslivet. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området
som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten. Du får till exempel
inte ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn eller motsvarande mellan
kl 00–06. Om du vill bedriva någon sorts träning eller tävling, sjösätta
båt eller liknande måste du först ta kontakt med markägaren för godkännande. Du får endast rida på anvisade ridstigar och du måste alltid
ha din hund kopplad. Under perioden 15 mars till 15 juli måste du hålla
dig mer än 30 meter från fågelöarna. Du får endast elda på iordningställda eldplatser. Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.
På skanskalandskap.se/arriesjon kan du läsa mer.

Lake Arresjön Recreation Area is situated just over ten kilometres
from Malmö – once a quarry and now an oasis in the industrialised
agricultural landscape. It is a handy sized site, which is easy to
access. It has viewing and fishing platforms, footpaths suitable
for wheelchairs and several places where you can barbeque.

Hitta hit

The quarry had its peak at the beginning of the 1900s when the
need for building material increased. Many houses in Malmö have
been built with the quicklime mortar from Arrie and there was even
a railway line here. Later, they shifted production to natural gravel.
In 1998 the quarry was closed, but the empty industrial building
remain next to the northern car park.

Arriesjön ligger en dryg mil från Malmö. Från väg 101 följ skyltning mot
Törringe. Vill du till norra parkeringen, sväng direkt vänster mot Törringe.
Sväng sedan höger mot Arriesjön för att komma till parkeringen. För
parkering vid badplatsen följ istället vägen rakt fram mot Bröddarp.
Sväng sedan vänster mot Arriesjön.
Buss 379 mellan Vellinge och Ingelstad stannar vid hållplats Arrie
skolan. Härifrån är det cirka 1 km till södra parkeringen.Utförlig vägbeskrivning hittar du på vår webb. Här kan du också hitta busstider
via vår webbkarta.

Rida

Klättra & balansera

Äta matsäck ute

Åka skridskor

Upptäck området från hästryggen.
Det finns en 3,2 kilometer lång
ridstig, där delar går på höjden
med utsikt över sjön. Respektera
förbudet att rida på övriga stigar.

Vid norra parkeringen finns en
hinderbana för både stora och
små barn. Här kan du klättra,
balansera och testa armstyrkan.

Det finns flera fikaplatser och
grillplatser i området, de flesta
med vy över sjön. Glöm inte att ta
med dig dina sopor till parkeringen,
där det finns flera sopkärl.

Vintertid går det att åka skridskor
på sjön, men tänk på att du ger
dig ut på egen risk. Naturis är ett
levande och föränderligt material.

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/arriesjon
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap

Things to do
Lake Arriesjön is perfect for shorter walks. Bear in mind that some
of the paths do go up and down in the hilly landscape. Several of the
paths are suitable for disabled visitors and there is a horse riding
track. The route to the accessible path is very steep. If you want to
get to the disabled parking, call 0415-512 45 (Monday–Friday,
8 am and 4 pm) to get the code for the barrier. You can fish for perch,
pike, roach and rudd in Lake Arriesjön . Remember to buy a fishing
permit (www. arriefiske.se). Swimming is at your own risk, bear in
mind that the lake quickly becomes very deep.

Cultural history

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility
to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife,
landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb
or destroy.
Almost the whole of Lake Arriesjön recreation area is a nature
reserve dedicated to recreation, which impose certain restrictions
on the Right of Public Access. For example, you need to always
keep your dog on a lead, only ride your horse on dedicated tracks
and only make a fire in dedicated fireplaces. You may not park up or
stay overnight in a caravan. Motor vehicles are only allowed on roads
intended for cars. Don’t forget to take your rubbish home with you.

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Stigar
Blå led – 1,5 km
Den sydöstra delen av stigen slingrar sig upp och ner
för kullen och här får du vacker utsikt över sjön och ett
bra läge om du vill spana på fågel. Under våren kan du
se hagtornen blomma invid stigen. Har du tur hittar du
också blåhallon här. Den västra delen är mindre kuperad.
Tillgänglig slinga – 1,3 km
Stig med hårdgjort underlag och flera bänkar för vila
(med cirka 60–100 meters mellanrum). Stigen går
både genom ung lövskog och öppna marker. Uppe
på höjden finns tillgänglig utsiktsplattform med fin
vy över sjön. Vägen till den tillgängliga stigen är brant.
Det finns en tillgänglig parkering uppe på backkrönet.
Ring 0415-512 45 (vardagar 8–16) för att få kod till
vägbommen. Området är certifierat av Equality,
www.equality.se.

Teckenförklaring
Lövskog/blandskog

Tillgänglig stig till sjön
Från båda parkeringarna finns kortare tillgänglig stig
till sjön – i söder till badplatsen, i norr till en tillgänglig
utsikts- och fiskeplattform.

Öppen mark/bete
Vatten
Fågelskyddsområde

Ridled – 3,2 km
Ridstigen är delvis kuperad med några enstaka branta
backar. Stigen går genom yngre lövskog och utmed
åkermark. Tänk på att det bara är tillåtet att rida på
markerat ridspår, inte på de andra stigarna i området.



Naturreservatsgräns
Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Vägbom
Höjdkurva, ekv. 5 m
Tillgänglig stig

Bebyggelse

s
å
n
r
ä
c
z
t
e
x

Fiske tillåtet
Kulturminne, industribyggnad
Information
Grill- och rastplats
Utsiktsplats
Tillgänglig anläggning
Parkering
Hinderbana
Toalett
Busshållplats
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