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Detta är Sveaskog

Sevärdhet

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi förvaltar ca
4,5 miljoner hektar mark, varav 3,4 miljoner hektar utgör
produktiv skogsmark. Det motsvarar ca en femtedel av
den brukade skogsmarken i Sverige. Utifrån den egna
skogen och via köp och byten agerar Sveaskog som en
ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle.
Målet är att skogen ska förvaltas på ett föredömligt sätt
ur både produktions- och miljösynpunkt för att trygga en
långsiktigt hållbar utveckling.
För att bevara biologisk mångfald har Sveaskog
beslutat att använda en femtedel av den egna produktiva
skogen för naturskydd och naturhänsyn. På övrig mark
bedriver företaget effektivt skogsbruk. Sveaskogs skogar
är certiﬁerade enligt FSC (Forest Stewardship Council),
vilket innebär ett ansvarsfullt brukande ur såväl ekonomisk som miljömässig och social synpunkt.
Sveaskog är helägt av den svenska staten och har ca
1 500 anställda. Företaget svarar för en femtedel av det
svenska behovet av timmer, massaved och biobränsle.
Av detta kommer knappt hälften från Sveaskogs egen
skog. Resten omsätter företaget genom köp, byten och
import. Sveaskog har även ett särskilt uppdrag att erbjuda
jakt, ﬁske och naturupplevelser i samarbete med lokala
entreprenörer.
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1 Störtbäcken gör verkligen skäl för namnet där den faller
brant ned över terrassliknande formationer av stenblock på sin
väg från Hottögsfjället. Längs bäcken går en vandringsled (3,1
km) från vägen upp till fjället.
2 Fångstgropar ﬁnns på två platser utmed Störtbäcken.
Groparna, som främst använts för att fånga älg, var ursprungligen två meter djupa med nästan lodräta väggar och hade
ibland spetsade träpålar på botten. Användningen av fångsteller älggropar förbjöds 1864.
3 Gammelgranskogen har sin främsta utbredning mellan Störtbäcken och Aumbäcken. De vindpinade och rikligt

Ekopark Håckren

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 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
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hänglavsklädda granarna är på sina håll mellan 150 och 200 år
gamla. Rosentickan, brunsvart med vackert blekrosa undersida, är
bara en av många vedsvampar som är beroende av denna miljö.
4 Gammeltallen är ekoparkens äldsta med sina imponerande
450 år. Den ger med sina grova grenar och bark samt sin platta
krona ett pampigt intryck där den står – faktiskt mitt i granskogen.
5 Aumvallen är en gammal fäbodvall dit bönderna från Hålland förr tog sina kor på sommarbete. Fäboddriften upphörde i
slutet av 1800-talet. Den gamla timrade stugan används i dag av
ekoparkens jaktgäster.
6 Björnstenen är en minnessten över bonden Nils Persson
och dragonen Anders Slaghök från Hålland som dödades av en

björn år 1691. Än i dag trivs björnen i denna vildmark.
7 Svarttjärnen bjuder på en storslagen utsikt över Hottögsfjället
och gammelskogarna som letar sig upp mot fjällets fot. Vid tjärnen
ﬁnns en grillplats och ett minnesmärke från invigningen av parken.
Minnesmärket är tillverkat av Offerdalsskiffer, som är en 400 miljoner år gammal sandstenart från trakten.
8 Furuberget ligger mitt i den gamla tallskogen. De knotiga
och grova tallarna här är i många fall mer än 200 år gamla. På de
magra, lavrika hällmarkerna har tjädern sina spelplatser. Här ligger
också Furubergskojan, som används av jaktgäster, samt en grillkåta.

Sveaskog
Distrikt Södra Norrland
063-55 15 00

Krokoms turistbyrå
0640-164 00

Åre turistbyrå
0647-177 20

Östersunds turistbyrå
063-14 40 01

www.sveaskog.se
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Välkommen till

Ekopark Håckren
och Sveaskog
Ekopark Håckren ligger i västra Jämtland, cirka
fyra mil söder om Åre och nio mil väster om
Östersund. Håckren är den fjällnära vildmarkens landskap. Här är skogen mycket gammal.
Områdets äldsta tall är imponerande 450 år. De
vindpinade och rikligt hänglavsklädda granarna
som letar sig upp till Hottögsfjällets fot är äldre
än 150 år. Porlande bäckar och trolska tjärnar
sätter också sin prägel på området.
Djurlivet är rikt i Håckren. Tjädern som har
sina spelplatser i den gamla tallskogen är något
av en symbol för parken. Du har också goda

Sveaskogs ekoparker

Gammal tallskog

spiklav och läderlappslav som trivs i äldre lövskog. Genom

– för naturen och människan

Tallskogen i östra delen av parken har en lång historia.

att avverka unga tallar och granar ska andelen lövskog i

En ekopark är ett större sammanhängande

Många av gammeltallarna är 200 år eller mer. Med sina

ekoparken öka. En gammellövskog ska få utvecklas cen-

landskap med stora biologiska och ekolo-

grova grenar och platta kronor lämpar de sig utmärkt som

tralt i ekoparken.

giska värden. Här har Sveaskog höga am-

boträd för rovfåglar. Den stora mängden torra eller förmult-

bitioner. Minst hälften av den produktiva

nade träd i form av torrakor, högstubbar och silveraktiga

Många spännande djur

skogsmarken används för naturvård. I

lågor är ett måste för många vedinsekter som lever på död

Det myllrar av liv i Håckren. Framför allt ﬁnns här mycket

ekoparken både bevarar och utvecklar

ved. Stora delar av den gamla tallskogen lämnas därför

skogsfågel. Tjädern är något av symbol för parken och har

vi den biologiska mångfalden.

orörd.

sina spelplatser på de magra, lavrika markerna i gammeltallskogen. Det är även gott om orre, järpe och ripa. Kungs-

Skogsbruk bedrivs i de ﬂesta ekoparker, men anpassas till områdets na-

Gammal granskog

örnen och ﬂera andra rovfåglar är också ﬂitiga besökare.

tur- och kulturvärden. I ekoparken styr

Den vindpinade och rikligt hänglavsklädda granskogen

Mosnäppan, landets minsta vadare, häckar i området. Det är

ekologiska värden över ekonomiska.

invid Hottögsfjällets fot är på sina håll mer än 180 år

även gott om älg. Dessutom passerar både lodjur och björn

Samtidigt sätts skogens betydelse för

gammal. Murkna lågor och stubbar är viktiga för ﬂera olika

då och då genom ekoparken.

friluftslivet och människans välbeﬁnnande i centrum.

hackspettar och vedsvampar. Bland annat kan man här se
den sällsynta rosentickan, svartbrun ovanpå med ljusrosa

Fäbodvallar och fångstgropar

i landet. Tillsammans med Skogsstyrelsen har vi tecknat

undersida. För att bevara och öka artrikedomen ska stora

Människan har nyttjat Håckrens vildmark på olika sätt. I

avtal för samtliga parker. Avtalen ska säkra ett långsiktigt

delar av granskogarna i parken därför få utvecklas fritt.

området kan man både hitta fångstgropar som berättar om

Sveaskog utvecklar sammanlagt 34 ekoparker runt om

invigdes i juni 2005.

bärmarker och jakt.
För att bevara och utveckla de stora naturvärdena har Sveaskog valt att göra området till
ekopark.

Porlande bäckar och trolska tjärnar

ﬁnns rester av en gammal huggarkoja som visar att män-

Porlande skogsbäckar och trolska tjärnar samt en mosaik

niskor brukat skogen under lång tid.

Ekoparken bevarar och förändrar

av småmyrar är typiska för landskapet och ovärderliga för

Många växter och djur är beroende av riktigt gammal skog

arter som behöver en fuktig och stabil livsmiljö. I vattnen

Bärplockning och jakt

och döda träd. I skötselplanen för Ekopark Håckren har Svea-

ﬁnns både öring och röding. För att bevara och utveckla

Ekoparken erbjuder många möjligheter till friluftsliv.

skog satt upp mål för hur områdets skogar ska utvecklas.

dessa naturvärdena sparas större mängder skog i an-

Området är känt för sina goda bärmarker. Här är myrarna

slutning till vattendragen. Dessutom ska kantzoner med

verkligen gula av hjortron på sensommaren och tallskogen

skog sparas intill Håckrenmagasinets kraftverksdamm i

röd av lingon under förhösten. Den goda tillgången på

ekoparkens norra del.

skogsfågel och älg erbjuder spännande jaktupplevelser.

Skogstyper i ekoparken
(Procent)

Idag

Restaurering Totalt

Tallnaturskog

13

2

15

Grannaturskog

21

19

40

5

3

8

Lövrik skog

Störtbäcken

Hänglavar

Hjortron

Vandring

Fjäll

gamla jaktmetoder och se en nedlagd fäbodvall. Dessutom

skydd för natur- och kulturvärdena. Ekopark Håckren

chanser att få se kungsörn, älg och kanske
björn. Ekopark Håckren erbjuder även rika

Doftticka

För mer information om jakt kontakta Sveaskogs distrikts-

Mer lövskog ökar mångfalden

kontor.

Summa skog med höga naturvärden

39

24

63

Många arter är beroende av lövskog men lövträd är en

Produktionsskog utan höga naturvärden

61

–24

37

bristvara i Håckren. Här hittar man dock den lakritsdoftande

Vintertid

sällsynta dofttickan som nästan uteslutande växer på gam-

Vägen in till Ekopark Håckren (från Håckrenlägret respek-

mal sälg. I området har man också träffat på mörkhövdad

tive Fångåmon) är stängd under snöperioden

Med den naturhänsyn som också tas i produktionsskogen blir den totala
naturvårdsarealen drygt 67 procent.

