Arriesjön – litet men ändå mycket

Håll extra utkik efter...
… blåhallon

De ovanliga och smakrika blåhallonen trivs bäst i
kalkhaltig mark. Arriesjöns strövområde är ett av få
ställen i Skåne där du kan plocka bären. På Gotland är
bären desto vanligare.

Bra att veta:
Storlek: 60 ha
Ägare: Stiftelsen för fritidsområden i 		
		
Skåne, som förvaltas av Stiftelsen
		
Skånska Landskap
Hitta till parkeringarna:
Industribyggnaden:
WGS 84 (lat, lon) N 55° 31.401’, E 13°
6.077’
RT90 2,5 gon v X: 6158186, Y: 1329242
Södra parkeringen:
WGS 84 (lat, lon) N 55° 31.037’, E 13°
5.957’
RT90 2,5 gon v X: 6157515 Y: 1329090

… byggnad med historia att berätta
Den hundraåriga industribyggnaden vittnar om en tid då
grustaget hade sin storhetstid. Under 1900-talets början
ökade behovet av byggmaterial, och kalksandstegel, grus
och murbruk från Arrie har använts vid flera byggen i
Malmö.

Med buss
Buss 144 stannar en dryg kilometer från
strövområdets norra del. På kartan för
Arriesjön på www.skanskalandskap.se
hittar du hållplatsen (välj fliken Karta
ovanför bilden). Här kan du välja varifrån
du vill åka och hitta tider.
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Vandra och promenera
Området är perfekt för kortare promenader. Tänk på att vissa stigar går upp och
ner i det kuperade landskapet. Flera av
stigarna är tillgänglighetsanpassade.

Runt hundra fågelarter har iakttagits här,
bland annat glada, gråhakedopping och större
hackspett. Bäst spanar du kanske från någon
av de två utsiktsplattformarna, som båda är
tillgänglighetsanpassade.
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Bada
Vid den södra parkeringsplatsen badar
besökare ibland, men det är ingen iordningställd badplats. Bad sker på egen risk.
Tänk på att sjön snabbt blir väldigt djup.
Åka skridskor
Vintertid går det att åka skridskor på sjön.
Tänk på att du ger dig ut på egen risk.
Naturis är ett levande och föränderligt
material.

… hundratals fågelarter
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Fiska
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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Spana efter fågel
Bäst spanar du kanske från en av de två
tillgänglighetsanpassade fågelplattformarna invid sjön. För att inte störa
fågellivet är det förbjudet att gå iland på
småöarna i sjön.
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Leka
Det finns en hinderbana för barn bredvid
industribyggnaden.
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Rida
Det finns en 3,2 kilometer lång ridstig i
området. Respektera förbudet att rida på
övriga stigar.
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… isar för skridskoåkning
Snöfattiga men kalla vintrar kan betyda härlig skridskoåkning på Arriesjön. Men tänk på att du ger dig ut på
egen risk. Naturis är ett levande och föränderligt
material.

Industribyggnaden
Det finns planer på att rusta upp industribyggnaden för att kunna fylla den med
aktiviteter på längre sikt.
Arriesjöns strövområde byggdes upp under
2009-2012. Utvecklingen av området
har finansierats med hjälp av projektstöd
från EU:s och Länsstyrelsens landsbygdsprogram.
På webben hittar du aktuell information
om området. Du hittar också denna folder
som pdf.
www.skanskalandskap.se
Produktion: Skogssällskapet. Layout: Annika Håkansson. Copy: Caroline Alesmark. Foto: Johan Hammar. Tryckt med miljövänlig tryckteknik på miljövänligt papper av AM-tryck & reklam i Hässleholm år 2013.

Teckenförklaring
Lövskog
Öppen gräsmark/bete
Vatten

... olika stigar för hjul och hovar

Områdesgräns

Flera stigar är barnvagns- och rullstolsvänliga och det
finns bänkar längs stigen där du kan sitta ner och vila.
Här finns också en 3,2 kilometer lång ridstig.

Större bilväg
Mindre bilväg

Höjdkurva, ekv. 5 m
Bebyggelse
Tillgänglig stig 1,3 km
Ridled 3,2 km
Blå led 1,5 km
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Busshållplats
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Fiske tillåtet
Tillåten ridning
Kulturminne,
industribyggnad
Information
Grillplats
Rastplats
Utsiktsplats

Tillgänglig toalett
Tillgänglig parkering
Tillgänglig anläggning
Parkering
Hinderbana
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