Bubergets naturreservat

Så kommer du till Buberget

NATURRESERVAT I VÄSTERBOTTEN

Reservatet ligger 3 km norr om Pauträsk i Storumans
kommun. Området nås lätt från väg 45, Skarvsjösjöby
eller från E12, Åskilje.
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Var rädd om det unika Buberget!
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Naturreservat avsätts för att bevara och vårda
områden med värdefull natur och för att och trygga
tillgången på mark för friluftsliv. Naturreservatet
Bubergets DR förvaltas av Länsstyrelsen.

§ Tänk på att du inte får
Lövberget

TECKENFÖRKLARING
Information
Reservatsgräns
Granskog
Tallskog
Gammal tallskog
Ung gran och tallskog
Lövträd med inslag av tall och gran
Myrmark
Myrmark, tidvis vattenfylld
Bäck
Vattendrag
Väg

Läs mer!

www.ac.lst.se
www.sveaskog.se
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framföra motordrivet fordon i terrängen,
gräva, borra, spränga, dika eller dämma,
uppföra byggnad,
störa djurlivet,
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd och buskar,
plocka eller samla växter, mossor, lavar och svampar
med undantag för bär och matsvampar,
fånga eller samla ryggradslösa djur,
medföra okopplad hund,
tälta mer än två nätter på samma plats,
elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

För jakten kan särskilda regler eller undantag gälla:
kontakta Sveaskog om jakt.
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Från vägen som
genomkorsar
reservatet är det
lätt att vandra
eller skida in i
området.

Åsmyrberget

Välkommen till Buberget!
Domänreservat/naturreservat/
ekopark
Naturreservatet Buberget DR är ett av länets största
urskogsområden öster om fjällkedjan. Buberget avsattes
som domänreservat redan 1958 och som naturreservat 1997.
2270 hektar är idag skyddat. I anslutning till Buberget ﬁnns
ﬂera andra skogsområden med mycket höga naturvärden.
Buberget ingår i Ekopark Jovan, ett ca 10 000 hektar stort
område. I ekoparkerna sätter Sveaskog natur- och kulturvård
i centrum.

Våtmark med varglav!
Storstensmyran i söder är en praktmyr av högsta klass i detta
landskap av myrar. De sluttande kärren med mängder av
vattenfyllda, järnockraröda ﬂarkar och gamla, knotiga tallar
är en mycket speciell och också vacker naturtyp. Varglav
(Letharia vulpina) växer här giftgul på silvertallar. Det är den
nordligaste förekomsten i landet och enda kända lokalen i
Lappland. Varglaven är en av de mest färgsprakande lavarna.
Det sägs att varglaven använts som varg- och rävgift.
Lavskrika Perisoreus infaustus

Det brann i skogen!
Reservatet domineras av gles blandskog med björkar och
granar i ﬂacka sluttningar. I reservatet ﬁnns spår efter ﬂera
skogsbränder: kolade stammar och brandljud i träden. Den
senaste branden var omkring år 1900. Den absoluta merparten
av skogen utgörs av cirka 100-åriga bestånd uppkomna efter
den branden. Skogen avbrändes troligen medvetet för att
förbättra skogsbetet. På Åsmyrbergets sydsida ﬁnns många
gamla tallar. Två generationer kan urskiljas ca 400 respektive
150 – 175 år. Där är det även rikligt med liggande och stående
döda träd, så kallade lågor och torrakor.

Mård Martes martes

Welcome to Buberget Nature Reserve
Varglav
Letharia vulpina

Fåglar och däggdjur i Buberget

Tjäderspel

Tjädern är en karaktärsart för Buberget. Den trivs bra i gamla
glesa tallskogar mellan mosaikartade myrar. Buberget och
omgivande landskap är precis vad som behövs för att tjädern
ska kunna leva i livskraftiga populationer. Har man stor
tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och lappmes
under ett besök. Talltitan är en typisk mes i skogar som är
så lövträdsrika som i Buberget. Mård, älg, brunbjörn och
lodjur vistas regelbundet i reservatet. Enstaka gånger har
även järv spårats i Buberget.

Buberget Nature Reserve comprises an area of 2270 hectares.
The reserve consists of mixed primeval forest within a mire
landscape. Traces of previous forest ﬁres can be found here.
Capercaillie and willow tit are characteristic birds of the
reserve’s forests. Brown bear and lynx regularly visit the
area. Pine martin is a forest mammal that can often be tracked
in Buberget. Within the nature reserve it is forbidden to: use
motor vehicles, dig or in any way damage the ground, break
branches, cut down or in any other way damage living or
dead trees or shrubs, pick or collect plants, mosses, lichens
and insects, light ﬁres other than at designated places, or let
your dog off the lead.
Administration, maintenance and information are ﬁnanced
by the County Administration of Västerbotten and the
Swedish Environmental Protection Agency. Buberget forms
part of Jovan Ecopark.

