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Bildande av naturreservatet Arriesjön-Risebjär i Vellinge kommun, Skåne län 
 
Lunds Botaniska Förening har inget att erinra mot förslaget till bildande av reservatet Arriesjön-
Risebjär. 
 
Vi är positiva till att skötselanvisningarna inkluderar skapandet av markblottor och andra typer av 
störningar (röjningar, slåtter, bränning, bete) så att man behåller den dynamik och variationsrikedom 
som fortfarande kännetecknar delar av det gamla täktområdet. Förhindrandet av igenväxning gynnar 
inte bara botaniska sevärdheter som hedblomster och dess följearter utan också insektslivet (speciellt 
grävsteklar) och groddjur som kräver öppna, varma ytor runt lekdammarna. För florans del vore det 
särskilt bra om man kunde skapa strandpartier med bar, fuktig sand, där småvuxna, konkurrenssvaga 
arter kan etablera sig, något som var vanligt när täktområdet fortfarande brukades. Det är viktigt att 
ha kontroll på igenväxningen och kontinuerligt följa upp skötselåtgärderna så att mängden öppen 
mark inte minskar. 
 
I stycket om länsstyrelsens bedömning av naturvärden (sidan 8 i förslaget till beslut) nämns också 
det närliggande Gavelsbjärs naturreservat och det starka vegetationsmässiga sambandet mellan det 
gamla och nya reservatet. I detta sammanhang får man inte glömma bort betesmarken som ligger 
strax N om det föreslagna reservatet (Ö Käglinge). Detta område ingår i samma komplex av morän- 
och isälvskullar som Risebjär och Gavelsbjär, och omfattar bl a kullen Lilla Smörstack med sin rika 
torrängsflora. Det samlade naturvärdet av de skyddade områdena torde bli ännu större om även detta 
område kunde skyddas – något att tänka på i det fortsatta naturvårdsarbetet. 
 
Några oklarheter: 
 
-På sidan 4 i förslaget till beslut antyds att det kan bli aktuellt med ”inplantering av inhemska arter 
vilka är knutna till biotoperna i reservatet”. Vad avses här? Inplantering av fisk? 
 
-På sidorna 21-22 i förslaget till skötselåtgärder nämns slåtter som kompletterande eller huvudsaklig 
skötselåtgärd för betesmarker resp. gräshedar. Vi förutsätter att allt slåttrat hö kommer att avlägsnas 
från området så att negativa effekter av luftburet kväve kan motverkas.  
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