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Naturreservatet Ormberget-Hertsölandet

Järpe. Hazel Grouse

Läs mer om naturreservatet och Hertsöstigen/More to read:  www.lulea.se/hertsostigen

Kommunalt naturreservat
Luleå kommun utnämnde 2009 en stor del av 
Ormberget-Hertsölandet till naturreservat. 
Området är över tjugo kvadratkilometer stort, 
ett vildmarksområde alldeles inpå staden. 
Upptäck skogarna, myrarna, Hertsöträsk, bergs-
markerna och havsstränderna!

För alla
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 skogsstigarna, finns mycket 
att upptäcka. Markerade stigar med informa-
tion och rastplatser hjälper besökare att röra 
sig i markerna. Ett naturområde för alla!

Vad får man göra i området?
I reservatet finns regler som är till för att växter 
och djur ska skyddas för framtiden. För allmän-
heten betyder det att ett normalt umgänge 
med naturen är tillåtet. Man får röra sig i områ-
det helt fritt, plocka bär och svamp, men man 
får inte störa eller förstöra. Låt fridlysta växter, 
och levande och döda träd vara! Och stör inte 
djuren i onödan! Skoter kör vi på markerade  
leder. Så kan naturreservatet bli en skön plats för 
växter, djur och oss människor att söka sig till.

Flera öar
Bergstoppar på Hertsölandet når upp till nära 
80 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.

Reservat med hållbart skogsbruk
I en stor del av reservatet är skogsbruk tillåtet, 
men befintliga naturvärden får inte skadas. Vi 
sköter skogen så att naturvärden bevaras och 
förstärks.

Nature reserve
In 2009, Luleå Municipality declared much of 
Ormberget-Hertsölandet a nature reserve. The 
area covers more than twenty square kilometres, 
a wilderness area a stone’s throw from town. 
Discover the forests, the wetlands, Hertsöträsk 
Lake, the uplands and the sea shores.

For everyone
The purpose of the nature reserve is to provide 
a habitat for all the fungi, plants and animals 
of the forest and wetland. It is also for people’s 
enjoyment. Whether you are skiing on a 
prepared track or walking a forest trail, there 
is a great deal to discover. Signposted trails 
with information points and resting places 
help visitors around the area. A nature area for 
everyone.

What may visitors do?
The reserve has rules to protect the flora and 
fauna for the future. To the general public it 
means normal outdoor life is permitted. You 
can move around freely in the area, and pick 
berries and mushrooms, but you may not 
disturb or destroy. Do not touch protected 
plants species, or trees living or dead. Do not 
unnecessarily disturb animals. Snowmobiles 
must keep to marked trails. In this way, the 

Här finns skogsområden som inte visar spår av att 
människor har avverkat träd. Där finns gott om 
insekter, svampar, lavar och flera av dem är hotade 
i dagens skogar.

Hertsöstigen
För att underlätta för besökare att utforska 
området har Luleå kommun skapat Hertsöstigen. 
Det är en 17 kilometer lång naturstig som leder 
besökaren genom hela reservatet. Ett flertal 
entréer leder in till stigen. Stigarna är märkta med 
vägvisare och har informationstavlor för att hjälpa 
besökaren att upptäcka det värdefulla.

Hitta hit
Reservatet ligger i direkt anslutning till Luleå tätort. 
Hit är det lätt att komma till fots, med cykel, buss 
eller bil. Entréer finns från Ormberget i väster, från 
Hertsön i söder eller längs vägen mot Lövskär. Se 
kartan!

nature reserve can remain a haven for plants, 
animals and us people.

Nature reserve with sustainable forestry
In a large part of the reserve, forestry is allowed, 
but existing natural values must not be
damaged. We manage the forest so that natural
values are preserved and strengthened. There 
are forest areas with no trace of felling by 
humans. There we find many insects, fungi, 
and lichens, many of them endangered 
species in today’s forests. They have a refuge 
in the old-growth forest.

The Hertsö Trail
To make it easier for visitors to explore the 
area, Luleå Municipality has created the Hertsö 
Trail. It is a 17-kilometre nature trail guiding 
the visitor through the entire reserve. There 
are several places to join the trail. Along the 
trail there are signposts and information 
boards to help visitors find the gems.

Getting here
The reserve is right next to Luleå town. It is easy 
to get here on foot, by bike, by bus and by car. 
There are entrances from Ormberget mountain 
to the west, from Hertsön to the south and 
along the road to Lövskär. See the map.

Ormberget-Hertsölandet Nature Reserve

Korta fakta om Hertsöstigen
Längd: 17 km varav ca 1 700 m spångad stig
Entréer: 9 st
Informationstavlor: 23 st
Fåglar att upptäcka: Större hackspett, spill-
kråka, nötskrika, rödhake, talltita, svartmes, 
slaguggla, sparvuggla, pärluggla, orre, järpe, 
storlom, smålom, sångsvan, trana, gluttsnäppa, 
grönbena.
Vackra växter att se: Linnea, skogsstjärna, 
harsyra, norna, skogsfru, jungfru Marie nycklar, 
lappnycklar, ängsnycklar, nordnäckros.
Missa inte: I maj spelar padda, vanlig groda 
och åkergroda högljutt i Lillträsket.
Invigd: 15 september 2012.

Hjortron.  Cloudberry.Sparvuggla. Pygmy Owl.

Sångsvan. Whooper Swan.

Harsyra.  Wood sorrel.

Hertsöstigen. The Hertsö Trail.
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Naturreservatet
Ormberget-Hertsölandet 

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.
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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.

Hertsöstigen

Längs stigen finns informationstavlor 
om natur och kultur.
Along the trail there are information boards 
about nature and social history. 

HIndersöstallarna

Lövskär
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