Sevärdheter i ekoparken och dess närhet
1 En stenbänk placeras i varje ekopark på en vacker
plats. I Tjadnes-Nimtek står bänken vid en sjö omgiven av
gammeltallar, gammelgranar, torra silverfuror och fallna träd.
2 Nimteksjön är en fin fiskesjö som kantas av gammal
tallskog.
3 Nimtekjokken rinner i mjuka svängar från Nimteksjön,
genom urskogsartad skog och små myrar. Bäcken har aldrig
flottningsrensats, och de många stenarna som ligger kvar
skapar syrerika virvlar och skydd för fisk och andra
vattendjur.
4 Intill en porlande skogsbäck som mynnar ut i sjön
Duolovvure finns många spännande spår av mänsklig
aktivitet från förr. I området finns en mängd friliggande
härdar och en förfallen åskåta. I kanten på en myrholme står
en gammal fångstanordning för att fånga räv, en sk. rävtång
(rävtana), samt en gammal död tall med mystiska inskriptioner av okänd betydelse. Kulturmärkta träd med den här
typen av inskriptioner är ytterst sällsynta idag.
5 Lehatt är ett skogsområde som brann 1901, och är
intressant för den som vill studera hur skog kan se ut när
den får utvecklas fritt efter en brand. Den gamla gran
urskogen har bytts mot vildvuxen björkskog.
6 Vacker blandskog med uråldriga tallar och granar.
Skogen är bitvis gles och öppen vilket i sin tur innebär att
det är lätt att vandra här. Många av träden är draperade av
skägglavar och garnlav.
7 Tjadnesvare naturreservat är ett stort granurskogsområde med gles, långsamväxande skog och många
sällsynta gammelskogsarter.
8 En stig som går upp genom ekoparken och reservatet
Tjadnes från en skogsbilväg som startar i Baktåive passerar
över myren Duolvesvuombe. Här kan man blicka ut över en
mycket fin våtmark med mycket höga naturvärden, som har
fått högsta klass från Länsstyrelsens våtmarksinventering.
9 Ett skogssamiskt sommarviste har restaurerats i
ekoparken. Under mycket lång tid användes det som
boplats vid sommarens flyttningar av renhjorden. Här finns
bland annat sex kåtor, två härbren, tre rengärdor och ett
gethus. En stig från naturreservatet Tjadnes leder till vistet.
10 Från berget Norrdöttern har du en storslagen utsikt
över södra halvan av ekoparken, med mjuka skogklädda
lågfjäll ända till horisonten.
11 Döttrenåive naturreservat korsas av bäckraviner och
en djup förkastningsspricka. Längs flera av bäckarna växer
örtrik granskog.
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Allemansrätten – frihet under ansvar!
Allemansrätten är en unik förmån som tillåter att röra oss
fritt i skog och mark så länge vi tar hänsyn till växt- och
djurlivet och människors hemfrid. Grundregeln är att inte
störa – inte förstöra. Enligt allemansrätten får du gärna
tälta något dygn, plocka svamp och vilda bär men inte
fridlysta växter. Ha alltid släckutrustning nära till hands om
du ska elda. Tänk på att det ofta är eldningsförbud under
sommaren. Allemansrätten gäller även i naturreservat,
men kan vara begränsad till det enskilda naturreservatets
föreskrifter. Mer information om allemansrätten kan du få
av Naturvårdsverket på allemansrätten.se
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Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer
timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog
markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske
och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar
är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling
genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2012 var drygt
6,3 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.
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Sveaskogs ekoparker – för naturen
och människan

Ekopark

Tjadnes-Nimtek
och Sveaskog
Ekopark Tjadnes-Nimtek ligger mellan
Arvidsjaur och Arjeplog, mitt i Lappland. Här
bygger kungsörnen bo i femhundraåriga
tallar och seglar ut över mjuka lågfjäll, täckta
med gammelgranskog. Granarna växer
långsamt på den kärva marken och får långa
skägg. De hårda vintrarna ger dem smala

Sveaskogs ekoparker är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och
naturvårdsambitioner. Här arbetar vi för
att bevara, återskapa och utveckla höga
naturvärden. Minst hälften av den produktiva skogsmarken används för naturvård.
I de flesta ekoparker bedrivs skogsbruk,
men det anpassas till områdets natur- och
kulturvärden. I en ekopark styr ekologiska
värden över ekonomiska, och samtidigt
sätts skogens betydelse för friluftslivet och
människans välbefinnande i centrum.
Sveaskog har beslutat om 36 ekoparker runt om i landet.
När en ekopark invigs skriver vi och Skogsstyrelsen ett naturvårdsavtal som säkrar att natur- och kulturvärdena skyddas
på lång sikt. Ekopark Tjadnes-Nimtek invigdes den 4 oktober
2012.

Vidsträckt vildmark

Skäggiga granskogar

Ekopark Tjadnes-Nimtek är 22 000 hektar stor och cirka tre mil
lång från norr till söder. Det gör den till Sveriges största och
kanske mest orörda ekopark. Här finns alla taigans naturtyper,
från trolska mossbevuxna granskogar till magra tallskogar med
spår av många seklers skogsbränder. Det är lodjurets, järvens,
björnens, kungsörnens och renarnas rike, men också vildmarksvandrarens. För den som vill bekanta sig med gammelskogen på ett enkelt sätt finns kortare stigar i de naturreservat
som ingår i ekoparken.

I ekoparkens gamla granskogar hänger garnlaven som långa
skägg från grenarna. Garnlavar växer högst någon centimeter per år, så en meterlång garnlav har alltså hängt där den
hänger i minst ett sekel. Hänglavar är viktiga för bland annat
lavskrikan. Den är en riktig gammelskogsfågel som gömmer
sina vinterförråd i lavhärvorna, och som helst inte ger sig ut på
öppna ytor, utanför skogen. Många små spindeldjur övervintrar
också i laven, och de är livsviktig mat för mesfåglar.

Gammelskogens myllrande liv
En gång täcktes nästan hela norra Sverige av gammelskog.
De många djur, växter och svampar som var vanliga då har
trängts undan till en liten spillra av sitt forna rike, när gammel
skogen har bytts mot produktionsskog. Ekopark TjadnesNimtek är ett sällsynt stort och orört område, och många av
urskogens arter har fått en fristad här. En av dem är doftskinn,
som ofta växer på fallna granar med dubbla toppar efter ett
snöbrott. Just i klykan under toppen sitter den lilla kokos
doftande skinnsvampen.
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Ekoparken bevarar och förändrar

vandra långt genom ekoparken utan att se
en enda stubbe. Men trots att området kan
verka helt orört av människohand så är det
renbetesland sedan urminnes tider. Här finns
många samiska lämningar, som till exempel
ett välbevarat sommarviste.

Sprittande vatten

Gamla skogar har blivit sällsynta. Ekopark Tjadnes-Nimtek är
hemvist för många av de djur, svampar och växter som behöver
gamla och döda träd för att överleva. Därför är en av de
viktigaste naturvårdssatsningarna i ekoparken att låta gammel
skogen fortsätta att utvecklas i sin egen takt.
En sak som skiljer dagens urskogar från forntidens är att
människan släcker nästan alla skogsbränder. Många arter är
anpassade till regelbundna bränder, och därför kommer
Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränder på
några platser i ekoparken.

Mellan bergen löper ett nät av jokkar, älvar, små tjärnar och
stora sjöar. Vattensystemet är relativt orört och här kan du få
se uttern fiska och leka. Om vintern åker många pimpelfiskare
till Nimteksjön för att fånga harr och öring.
I ekoparken finns också flera myrar som är sällsynt vidsträckta och orörda. I augusti glimmar de gula av hjortron.

Uråldrigt renbetesland
Så långt tillbaka som någon kan veta har Tjadnes-Nimtek varit
samiska marker. Från Tjadnesvare naturreservat går en stig
genom det samiska sommarvistet Tjadnes. Byggnaderna är
restaurerade och ger en bra bild av hur ett samiskt sommar
viste kunde se ut, mitt i den väglösa gammelskogen. Den
som är uppmärksam kan hitta fler spår av gammalt samiskt
brukande, exempelvis barktäkter som är barklösa partier på
gamla träd.
Ekoparken är fortfarande renbetesland, så det är viktigt att
visa hänsyn till det när du rör dig här.
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Den totala naturvårdssatsningen i ekoparken, där även den
hänsyn som lämnas i produktionsskogarna är medräknad, utgör
82,6 procent av skogsmarken.
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