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Hertsöstigen leder genom hela naturreservatet.
The Hertsö Trail is running through the entire nature reserve.
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Nornan, en sällsynt orkidé blommar i maj.
Fairy-slipper is a rare orchid that
flowers in May.

Hjortron. Plocka gärna bär och matsvamp i naturreservatet.
Cloudberry. Feel free to pick berries and edible mushrooms in
the nature reserve.

Välkommen till Naturreservatet

Ormberget-Hertsölandet
ENGLISH

Hoande pärlugglor och slagugglor
i vårvinternätternas gammelskog.
Orrspel på myren i morgondimma.
Rosa nornor som blommar under granarna.
Eller sångsvanparet som trumpetar på myren,
där orkidéerna står i försommarblom.
Hertsölandet bjuder besökaren
på vildmarkskänsla, spänning
och fridfulla stunder.

Welcome to Ormberget-Hertsölandet
Nature Reserve
Ural Owl, Black Grouse, Whooper Swan, Fairy-Slipper.
Hertsölandet offers the visitor a taste of wilderness,
excitement and tranquil moments.

Kommunalt naturreservat

Flera öar

Luleå kommun beslutade 2009
att göra en stor del av Ormberget-Hertsölandet
till ett naturreservat, med stor plats för friluftslivet.
Området är över tjugo kvadratkilometer stort.
Ett riktigt vildmarksområde alldeles inpå staden!
Det är ett varierande reservat, där 87 % är skog.
Här finns också hällmarker, klapperstensfält,
sjöar, havsstränder och vidsträckta myrar,
men också anlagda stigar, skidspår och slalombacke.

Bergstoppar på Hertsölandet
når upp till 76 meter över havet.
Det betyder att de först steg upp
som öar ur havet för flera tusen år sedan.
De är både slipade av inlandsisen
och svallade av havets vågor.
Så småningom blev flera öar en
- Hertsön eller Hertsölandet.

För växterna, djuren –
och människan
Naturreservatet är till för att skogens och myrens
alla svampar, växter och djur ska hitta livsrum.
Men det är också till för människan att njuta av.
Vare sig du åker skidor i motionsspår, eller vandrar
längs naturreservatets stigar, finns mycket att upptäcka.

I naturreservatet finns myrar med vildmarksskänsla.
The nature reserve contains bogs that give a
wilderness feeling.
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Gammelskog
Vissa skogsområden med ung skog
kommer att skötas med varsamt skogsbruk.
Men en stor del får utvecklas till urskog.
Här finns skogsområden som inte visar spår
av att människor har avverkat träd.
Där finns gott om insekter, svampar, lavar,
flera av dem är hotade i dagens skogar.
I gammelskogen har de en fristad.

Man ska vandra tyst om man ska får
syn på skogens älgar.
You must walk quietly if you want to
see the moose of the forests.
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For plants, animals – and people
The purpose of the nature reserve is to provide a habitat for
all the fungi, plants and animals of the forest and wetlands.
But it is also for people to enjoy. Whether you are skiing on
prepared tracks, or walking along the trails in the nature
reserve, there is a lot to discover. One prepared trail runs
right through the nature reserve, with information boards
telling you about the surrounding nature. There is a lot to see
and learn here.
Several islands
The hilltops in Hertsölandet reach up to 76 m above sea
level. That means they rose out of the sea as islands several
thousand years ago. They have been both polished by the
inland ice and washed by the waves of the Baltic Sea.
Gradually, several islands became one - Hertsön or Hertsölandet.
Old-growth forest
Certain forest areas containing young trees will be the
object of careful forest stewardship. But a large area will
be allowed to develop as virgin forest. There are forest areas
here that show no signs of felling by humans. Plenty of
insects, fungi and lichen are found here, many of them
endangered in today’s forests. Here in the old-growth
forest they have a haven.

Järpen är svår att få syn på. Ofta hör
man bara dess höga vissling.
The Hazel Grouse is hard to detect.
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Harsyran blommar på försommaren.
Wood sorrel blooms in early summer.
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Produktion: Thomas Öberg, Natur i Norr i samarbete med Kommunikationskontoret , Luleå kommun. Medfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till lokal naturvård.

Nature reserve
In 2009, Luleå Municipality decided to make a major part of
Ormberget-Hertsölandet a nature reserve, with large areas
for outdoor life. The area covers more than 20 km². A real
wilderness area right next to the town!
The reserve offers variety, with 87 per cent consisting of
forest. There are also areas of flat rock, cobble fields, lakes,
seashores and vast bogs, as well as constructed trails, ski
tracks and a slalom slope.
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Hertsöstigen

Hertsöstigen är en märkt vandringsstig, 17 kilometer lång. Den går från väster till öster genom hela naturreservatet.
Längs stigen finns informationstavlor om natur och kultur. Stigen är spångad över myrar, men i blött väder behövs
stövlar. Hertsöstigen är inte anpassad för barnvagn och rullstolar, utan löper naturligt fram i terrängen.
The Hertsö Trail is a signposted walking trail 17 kilometres long. It runs from west to east through the entire nature reserve.
Along the trail there are information boards about nature and social history. Plankways cross the wetlands, but in wet weather
you will need rubber boots. The Hertsö Trail is not adapted for buggies or wheelchairs, and has a natural route across the terrain.

Reservatsföreskrifter för allmänheten
Föreskrifter för området handlar kort och gott om att inte störa och inte förstöra.
Så kan naturreservatet bli en skön plats för både växter, djur och oss människor
att söka sig till.

Det är förbjudet att
1. Skada mark eller vegetation, inklusive döda stående eller liggande träd och delar
därav, eller i övrigt genom att t ex gräva upp eller plocka mossor, lavar och svampar,
eller gräva upp örter, gräs, halvgräs och ormbunkar,.
2. Skada eller störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fånga, flytta eller döda däggdjur, fåglar,
kräldjur eller groddjur.
3. Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
4. Elda, annat än i av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder.
5. Medföra ej kopplad hund, katt eller annat sällskapsdjur under tiden 1 maj – 31 juli.
6. Beträda anlagda skidspår till fots.
7. Framföra motordrivet fordon, inklusive terrängskoter i reservatets landområde.
8. Framföra vattenskoter.

Undantag
1. Bär- och matsvampplockning är tillåten i området.
2. Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området.
3. Lättare siktröjning vid älgjaktpass är tillåten. Röjning ska ske i samråd med
förvaltaren av reservatet.
4. Fordonstrafik (men ej terrängskoter) är tillåten på vägar om inte annat framgår
av skyltning.
5. Terrängskoter får köras på markerade leder, samt av fritidshusägare närmaste
lämpliga väg mellan stranden och huset.
Fler föreskrifter och undantag för bland annat markägare och jakträttsinnehavare finns
på Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se
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Welcome to Ormberget-Hertsölandet
– a nature reserve
In 2009, Luleå Municipality designated a large part of Ormberget-Hertsölandet a nature
reserve. The area covers more than 20 sq km consisting of forest, bogs, mountains, seashore
and a large lake. Here, plants and animals can find a place to thrive, as can we humans –
there is a great deal to experience and learn along walking trails and jogging/skiing circuits.
Reserve ordinances
The ordinances for the area are about not disturbing and not destroying. They will enable the
nature reserve to be an attractive site for plants, animals and people.

It is forbidden to
1. damage ground or vegetation, including dead standing or fallen trees and parts of 			
trees, or cause other damage for example by digging up or collecting moss, lichen
or fungi, or digging up herbaceous plants, grass, sedge or ferns.
2. injure or disturb wildlife, for example by climbing in nest trees or intentionally
remaining in the vicinity of birds’ nests, lairs or dens; and to catch, move or kill 				
animals, birds, reptiles, frogs or toads.
3. capture or collect invertebrates.
4. light a fire, other than in fireplaces prepared by nature reserve personnel.
5. bring an unleashed dog, cat or other pet in the period 1 May – 31 July.
6. walk on prepared skiing tracks.
7. drive or ride a motorised vehicle, including snowmobiles, in the land area 				
of the reserve.
8. drive or ride a jet ski.
Exceptions
Berries and edible mushrooms may be picked in the area.
More to read
More ordinances and exceptions applying among others to land owners and hunting
permit holders can be read on the Luleå Municipality website www.lulea.se.

