Dubblabergen

Sevärdheter i Ekopark Dubblabergen
1 Gamla boplatser
Kring Åbyälven finns flera fynd av äldre tiders härdar och bo
platser. Det finns även spår av medeltida ristningar vid älven.
2 Flyggberget och Storberget
Dessa två berg omsluter landskapet Dubblabergen och deras
skogsklädda toppar är välkända landmärken. Flyggberget går
ganska lätt att ta sig upp på och därifrån har man en milsvid
utsikt.
3 Natur- och kulturstig
I den sydvästra delen av ekoparken finns en flack tallhed som
är vacker och lättillgänglig. Härifrån går en markerad stig
förbi fångstgropsystem, blomsterprydda ängar, tjärdalar och
stenrösen.
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4 Fiskesjöar
Stora och lilla Arbost samt Flottuträsket är Ekopark Dubbla
bergens fiskevatten och ingår i Sverigefiskekortet. Intill vägen
vid Lilla Arbost strand finns även en stenbänk som sattes upp
som minne av ekoparkens invigning. Där kan du slå dig ner
och njuta av den fina utsikten över sjön och myrtallarna på
andra sidan.

Vattendrag
Väg < 5 m
Väg 5–7 m
Enskild väg
Enskild sämre väg

5 Dubblabergens naturreservat
Här finns ett sammanhängande naturskogsområde på över
1000 hektar som är i stort sett opåverkat av skogsbruk.
Förmodligen har det blivit kvar på grund av den starkt kupe
rade terrängen på de två bergen Sördubbla och Norrdubbla.
Framför allt är det brandpräglade granskogar med stort inslag
av sälg, asp och björk.
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Allemansrätten är en förmån som tillåter att vi rör oss
fritt i skog och mark så länge vi tar hänsyn till växt- och
djurlivet. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du
får gärna tälta något dygn, plocka icke fridlysta blommor,
svamp och bär. Du får även elda om det inte finns risk för
brand, men glöm inte att släcka ordentligt efteråt. Mer
information om allemansrätten kan du få av Naturvårdsverket på www.allemansratten.se

Vad är en ekopark?
En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner.
En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50
procent av den produktiva skogsmarken används som
naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska.

Detta är Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare, med 15 pro
cent av den produktiva skogsmarken, och en ledande
leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget
arbetar dessutom aktivt med markaffärer och tillhanda
håller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom
naturbaserad turism.
Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är
att vara främst på att utveckla skogens värden. Genom
att förvalta skogen föredömligt och arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en
långsiktigt hållbar utveckling. Sveaskog ska ge ägaren
avkastning på skogskapitalet och vara en föredömlig arbetsgivare och affärspartner. Företaget satsar långsiktigt
på forskning och utveckling och för en aktiv dialog med
intressenter.
Verksamheten är decentraliserad och finns över hela
landet. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder kronor och
har 730 anställda. Sveaskog ägs av svenska staten.

För mer information:
www.ekopark.se, www.sveaskog.se eller
Sveaskogs kundcenter 0771-787 100
Skogsäventyret: www.skogsaventyret.se
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Allemansrätten – frihet under ansvar!
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Välkommen till

Ekopark Dubblabergen
och Sveaskog
Ekopark Dubblabergen ligger i Norrbotten cirka
fyra mil sydost om Arvidsjaur. Området bjuder på
ett mosaikartat landskap med höga berg och
vidsträckta myrområden. Gamla lövrika gran
skogar möter brandpräglade tallhedar, björksump
skogar och porlande bäckar. Stora delar av
skogen ligger höglänt och där har träden fått
trolskt vridna former med långa skägg av garnlav.
Om våren dansar tranor på myrarna och sena
sommarkvällar kan du höra storspoven sjunga.
Du kan också få se Europas minsta uggla, sparv
ugglan, och med lite tur kan en kungsörn komma
seglande över bergen.
På Dubblabergens marker finns gott om vilt
och oändliga mängder bär. Människor har sedan
lång tid tillbaka levt av naturen i Dubblabergen,
vilket syns bland annat genom gamla fångst
gropar, tjärdalar och spår efter eldhärdar.
För att bevara och utveckla landskapets
naturvärden har Sveaskog valt att göra området
till ekopark .

Sveaskogs ekoparker
– för naturen och människan
En ekopark är ett större sammanhängande
landskap med stora biologiska och ekologiska
värden. Här har Sveaskog höga ambitioner.
Minst hälften av den produktiva skogs
marksarealen används för naturvård
(56 procent i Ekopark Dubblabergen).
I ekoparken både bevarar och utvecklar
vi den biologiska mångfalden. Skogs
bruk bedrivs i de flesta ekoparker, men
anpassas till områdets natur- och
kulturvärden. I ekoparken styr ekologiska
värden över ekonomiska. Samtidigt sätts
skogens betydelse för friluftslivet och
människans välbefinnande i centrum. Sveaskog utvecklar
sammanlagt 34 ekoparker runt om i landet. Tillsammans med
Skogsstyrelsen tecknar vi avtal för samtliga ekoparker. Avtalen
ska säkra ett långsiktigt skydd för natur- och kulturvärdena.
Ekopark Dubblabergen invigdes den 19 juni 2007.

Ekoparken bevarar och förändrar
Många hotade arter av bland annat insekter, lavar och ved
svampar är beroende av riktigt gamla träd och död ved. De
grova träden är även viktiga som boträd för rovfåglar.
För att gynna dessa djur och växter har Sveaskog satt upp
mål för hur områdets skogar ska utvecklas. Gamla tall- och
granskogar i ekoparken ska få stå orörda och en del skogar
ska restaureras, till exempel genom bränning.
Naturvårdssatsningen i Ekopark Dubblabergen
Naturtyper med höga
naturvärden
Tallnaturskog
Grannaturskog

Utgångsläge

Restaurering

I framtiden

4%

12 %

16 %

24 %

1%

25 %

Lövskog

2%

8%

10 %

Summa

30 %

21 %

51 %

Ekopark Dubblabergen omfattar cirka 4 600 hektar varav cirka 3 200 hektar
är produktiv skogsmark. Tabellen visar Sveaskogs långsiktiga naturvårds
ambitioner för Ekopark Dubblabergen. Med den hänsyn för natur-, kultur- och
rekreationsvärden som också lämnas i produktionsskogen blir den totala
naturvårdsarealen 56 procent.

Orörda naturskogar
I delar av ekoparken kan du gå långt utan att se några stubbar
efter skogsbruk. Där har skogen kommit upp naturligt efter

Myrlandskap

brand och har sedan fått stå orörd. Unga naturskogar som
härstammar från en brand på 1830-talet är karaktäristiska för
Dubblabergen, med träd i olika åldrar och gott om gamla
sälgar och björkar. Lövträden tog sig upp tack vare solljuset
på de svartbrända markerna och står ännu kvar fastän gra
narna har vuxit sig höga omkring dem.
Stora delar av ekoparken ligger på mer än 400 meter
över havet. Kärva vinterförhållanden och det höga läget har
gjort träden vridna i fantasifulla former. Eftersom klimatet
är hårt mot unga träd blir skogen gles och solöppen, med
granar som breder ut grenarna till vida kjolar. Här har många
gammelskogsarter sin hemvist, såsom ostticka, gränsticka och
gammelgranskål.

Skogsbäck

genom landskapet och Sveaskog kommer att lämna breda
kantzoner längs alla vattendrag. För att återskapa våtmarker
och sumpskogar kommer man att lägga igen en del av de
diken som tidigare grävts för att torrlägga skogsmark.

Intressant brandhistoria
En storbrand i mitten av 1830-talet har satt tydlig prägel på
Dubblabergens skogar. Den sägs ha spridit sig från en tjär
dal strax sydöst om ekoparken. Mannen som inte hade hållit
ordentlig vakt över sin tjärdal greps och ställdes inför rätta
men hans straff blev lindrigt eftersom skogen ansågs vara
av dålig kvalitet. Han fick välja mellan böter på 20 riksdaler
eller att sitta i fängelse på vatten och bröd under en tid.
Branden var mycket intensiv och endast små delar av
skogen klarade sig levande. Efter det fick skogen länge
stå orörd eftersom det inte fanns mycket virke att hämta.
Först på 1980-talet började storskaliga avverkningar göras
i området.
Under de senaste hundra åren har skogsbränder stop
pats effektivt och det är ett problem för de många arter som
har anpassat sig efter urskogslandskapets återkommande
bränder. För att gynna dessa kommer Sveaskog att genom
föra kontrollerade bränder i ekoparken.

Rikt djurliv

Rikligt med forn- och kulturlämningar

Här och var kan du se björniden i övergivna myrstackar eller
bergsskrevor, och i de grövsta gammeltallarna häckar kungs
örn. Även de andra stora rovdjuren; varg, lo och järv passerar
då och då genom Dubblabergens skogar.
Rovdjuren är skygga och svåra att få se, men du kan vara
ganska säker på att få se en tjäder flyga upp med ett brak
framför dig. De är mycket vanliga i den gamla barrblandsko
gen där de också har sina spelplatser. Här har även fiskgjuse
och tretåig hackspett sina bon. I klippbranterna har pilgrims
falk setts dyka och berguven har lämnat spår.

Människan har nyttjat Dubblabergens marker under lång tid
och de mest lättillgängliga spåren av detta är fångstgropar
och tjärdalar på Gartebergets sluttningar. Även längs Åby
älven finns intressanta fynd, såsom boplatser och medeltida
ristningar. För att hitta till fornlämningarna kan du ta hjälp av
de kartor som finns i denna folder.

Myllrande myrmarker och vattendrag
Genom ekoparken löper ett rikt system av sjöar, älvar och
myrar. Från norr till söder går Åbyälven som ingår i Natura
2000, ett urval av Europas mest värdefulla natur. Den har ett
naturligt vattenstånd som varierar med årstiderna, och det
gynnar arter som utter, flodpärlmussla, stensimpa och lax. De
vidsträckta myrområdena som täcker en femtedel av ekopar
ken är också värdefulla genom sin storlek och mångformighet.
Våtmarkerna är viktiga eftersom de renar vattnet på dess väg

Bärplockning

Tretåig hackspett

Trädticka

Sommaräng

Fiske

Kaffekokning

Viktigt renbetesland
Dubblabergen är ett mycket viktigt renbetesområde året
runt och har under lång tid nyttjats av samer. Sveaskog har
årliga samråd med Östra Kikkejaur sameby om skötsel och
naturvårdsåtgärder i ekoparken.

Fina marker för jakt, fiske och bärplockning.
Djurlivet är rikt i ekoparkens skogar och den som vill jaga
småvilt kan lösa jaktkort hos Arvidsjaur revirjaktsförening.
I sjöarna finns gädda och abborre, som du får fiska med
det Sverigefiskekort som säljs bland annat på Sveaskogs
lokalkontor. Men de allra största rikedomarna finns kanske
ändå i bärskogen och på hjortronmyrarna.

