Ringlav på död gran i älvnära skog. Ringlav är en sårbar
hänglav som förekommer på platser med hög luftfuktighet,
gärna på gamla långsamväxande granar.

Ekopark Käringberget

Lövrik barrnaturskog. Här mixas barrskogens och lövskogens
kvalitéer med en stor artrikedom som följd. I dessa skogar trivs
fåglar och insekter speciellt bra.

I Ekopark Käringberget får de gamla tall- och granskogarna
utvecklas fritt till naturskogar. För att öka andelen äldre lövträd
avverkar vi gran och tall i unga lövskogar. Dessutom sparar vi
skog utmed vattendragen och återskapar och restaurerar våtmarker. Genom att anlägga naturvårdsbränder i valda delar av
ekoparken och göra mekaniska skador på enstaka träd skapar
vi olika former av död ved. På detta sätt återställer Sveaskog
ﬂera av skogens ursprungliga värden.

Allemansrätten – frihet under ansvar!
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

Detta är Sveaskog
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.

Lövskog som ska utvecklas till lövnaturskog. Inom ekoparken
ﬁnns idag stora lövinslag i de yngre skogarna. På sikt kommer Ekopark Käringberget att bli ett mycket lövrikt landskap
där björken kommer att dominera landskapsbilden.

Grannaturskog med
riklig tillgång på
död ved. En av de
viktigaste komponenterna i skogen
för hotade arter är
mängden död ved.
Mer än 1000 arter
i de svenska skogarna är beroende
av stående eller
liggande döda träd.

Produktionsskog. Även
den naturhänsyn som lämnas
i produktionsskogen har en
stor ekologisk betydelse.

Brandpräglad tallnaturskog.
I Ekopark Käringbergets gamla
tallskogar har branden spelat en
viktig roll. Många av de arter som
lever i dessa skogar är beroende av
återkommande bränder.

www.sveaskog.se
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Skogstyper i

Ekopark
Käringberget

Välkommen till

Ekopark Käringberget
och Sveaskog
Ekopark Käringberget ligger i kommunerna
Bjurholm och Åsele i Västerbotten, cirka nio
mil väster om Umeå. Käringberget bjuder på
ett mycket omväxlande landskap. Här möter
du brandpåverkade och ﬂera hundra år gamla
tallskogar, urskogslika hänglavsklädda granskogar, gamla aspdungar, unga björkskogar
och vidsträckta myrmarker. Dessutom ﬁnns
ﬂera höga och branta berg som bjuder på en
storslagen utsikt över Lögdeälven som ﬂyter
fram genom landskapet.
Djurlivet i Käringberget är rikt. I ekoparkens alla småvatten bygger bävern sina
dammar och i skogen häckar orren och ﬂera

Sveaskogs ekoparker
– för naturen och människan

Gamla tall- och granskogar

En ekopark är ett större sammanhängande
landskap med stora biologiska och ekologiska
värden. Här har Sveaskog höga naturvårdsambitioner. Minst hälften av den produktiva
skogsmarken används för naturvård. I
ekoparken både bevarar och utvecklar
vi den biologiska mångfalden.
Skogsbruk 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 parker. Avtalen ska säkra ett långsiktigt skydd
för natur- och kulturvärden. Ekopark Käringberget invigdes
i september 2005.

Naturvårdssatsningen i Ekopark Käringberget och dess fördelning
på skogstyper
(Procent)

5

10

15

olika hackspettar. Kungsörnen ses ofta segla

Lövrik barrnaturskog

4

8

12

Lövnaturskog

1

10

11

över bergen. Området bjuder också på ﬁna

Grannaturskog

4

3

7

svamp erbjuder skogen ett rikt utbud.
För att bevara och framför allt utveckla
landskapets naturvärden har Sveaskog valt
att göra området till ekopark.

Summa skog med
höga naturvärden

14

31

45

86

–31

55

Produktionsskog utan
höga naturvärden

Ekopark Käringberget omfattar cirka 14 000 hektar (motsvarande cirka
20 000 fotbollsplaner) varav cirka 10 900 hektar är skogsmark. Med
den naturhänsyn som lämnas även i produktionsskogen blir den totala
naturvårdsarealen 55 procent.

värda områdena i Europa. Stora delar av vattendraget är
också klassat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Älvens återkommande översvämningar vid vårﬂoden
bidrar till den stora tillgången på lövrika strandskogar och
gynnar även många näringskrävande blommor och örter.

Renarnas vinterbetesmarker
Ekoparken har sedan länge nyttjats av rennäringen. I dag
har Vilhelmina Norra sameby sina vinterbetesmarker på

Asp- och björkskogar
Sveaskogs vision är att Käringberget ska bli björkarnas
ekopark. Redan i dag domineras stora delar av landskapet
av unga björkskogar. Här och var ﬁnns även närmare 150
år gamla björkar. I bergssluttningarna växer gamla och
grova aspar och sälgar. I de gamla lövskogarna trivs bland
annat orre, gråspett och mindre hackspett.

tallhedarna intill älven. Här vistas renarna från januari till april
innan de börjar vandringen upp till sommarbetes-markerna i
fjällen.

Bra friluftsliv och populärt ﬁske

Gråspett

Lingon

Jungfru Marie nycklar

Träfjärilslarv

Lögdeälven

Orrhöna

Såväl Lögdeälven som ekoparkens många småsjöar och
bäckar är populära bland sportﬁskare. I älven går det att
ﬁska havsöring och harr. I småvattnen ﬁnns inplanterad harr

Produktionsskog
Skogsbestånd utan höga naturvärden används för att producera virke. Vid gallringar och avverkningar i dessa skogar
tar Sveaskog så kallad generell eller förstärkt naturhänsyn
(5–40 procent av skogen lämnas här för naturvård). Anpassade avverkningsmetoder används längs med traﬁkerade
vägar och leder.

och regnbåge och naturligt lekande öring. Olika ﬁskekort
gäller för älven och sjöarna. Området har sedan länge varit
ett populärt utﬂyktsmål för bär- och svampplockare. Även
jakten lockar många besökare. Sveaskog erbjuder möjlighet
till korttidsjakt på småvilt. Se mer på sveaskog.se/jakt.

Flottleder, fångstgropar och tjärdalar
Människan har nyttjat området under åtskilliga år. Från
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Tallnaturskog

ﬁskevatten, och om du vill plocka bär och

Tall- och granskogarna i området är mellan 200 och 300
år gamla. De äldsta tallarna, som man framförallt hittar på
bergstopparna, bär nästan alla spår av bränder i stammen – så kallade brandljud. Skalbaggen reliktbock är bara
en av ﬂera hotade arter som är beroende av denna miljö.
Gammelgranskogarna på bergens nordsluttningar och intill
vattendragen är ofta rikligt klädda med hänglavar.

Branta berg
I ekoparken ﬁnns ett ﬂertal bergstoppar med dramatiska,
lodräta stup som står i skarp kontrast mot det låglänta
älvdalslandskapet. Flera berg reser sig mer än 400 meter
över havsytan. Högst är Käringbergets topp, 506 meter
över havet. Näst högst är Skalberget, 480 meter över havet.
Från bergstopparna har man en storslagen utsikt.

mitten av 1800-talet och ända fram till 1970-talet ﬂottades
timmer på Lögdeälven ned till bruk och sågverk vid kusten.
Spår från denna tid ﬁnns kvar i form av dammar och stenhögar efter älvrensning. Tjärdalar, där tjära framställdes, och
fångstgropar är andra lämningar från svunna tider.

Lögdeälven
Lögdeälven är en av landets få outbyggda skogsälvar och
ingår i EU:s nätverk, Natura 2000, över de mest skydds-

