M, RH 2000.

ARRIESJÖN
En bra plats för prova på paddling med nybörjare. Ta med bojar och håll kanotskola,
paddla runt sjön, ha säkerhetsövningar vid badplatsen. Ta med egen ved om ni vill
grilla. Det kan dock vara lite besvärligt om det blåser mycket.
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OBS! det krävs tillstånd från
stiftelsen Skånska landskap för
att paddla!

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap
H
H
Häckeberg
Hääcckkeeb
beerrgg
E-post info@skanskalandskap.se
Telefon 044-309 39 30

Parkering
Kort bärning till isätt vid badplats,
grillplats, soptunnor och dass.
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Öar med fågelskydd.
Landstigningsförbud och
förbjudet att vistas inom
30 m från öarna under
tiden 15 mars – 15 juli

ARRIESJÖN
En bra plats för prova på paddling med nybörjare. Ta med bojar och håll kanotskola,
paddla runt sjön, ha säkerhetsövningar vid badplatsen. Ta med egen ved om ni vill
grilla. Det kan dock vara lite besvärligt om det blåser mycket.

UTÖVER FÖRESKRIFTER & FÖRBUD I ANDRA LAGAR
OCH FÖRFATTNINGAR ÄR DET FÖRBJUDET ATT
•

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,

•

flyga med modellflygplan eller liknande,

•

medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel. Kopplets
längd får ej överstiga 5 m.

•

rida på annat än av förvaltaren särskilt anvisad led eller område,

•

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

•

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.

