Klubben naturreservat

Rickleån

Så kommer du till Klubben
Reservatet ligger i Robertfors kommun.
Kör E4 mellan Umeå och Bygdeå. Sex
kilometer efter Bygdeå svänger man
av österut mot Rickleå by. Följer sedan
vägen på södra sidan om Rickleån ut
till sista forsen före havet. Vid Nettingforsen kan du parkera bilen samt läsa
mer om reservatet.
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Var rädd om Klubben!
Lillskäret
Långviksanden

Klubben

Naturreservat avsätts för att bevara och vårda områden
med värdefull natur och för att trygga tillgången på
mark för friluftsliv.

§ Tänk på att du inte får
* klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare
rovfågelsbo, lya eller gryt än 100 meter,

* göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och
Ricklefjärden

*
*
*
*
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Information
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Läs mer!

vindfällen inräknade,

* framföra motordrivet fordon,
* anbringa tavla, afﬁsch, skylt, inskrift eller därmed jäm
förlig anordning,
tälta,
göra upp eld utom inom särskilt ordnade eldplatser,
gräva upp eller plocka levande eller döda växter,
plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Syfte: Reservatets skogar, hällmarker, klapperstränder
och stränder skall bevaras i ostört tillstånd.
Storlek: 87 hektar.
Skyddat av Länsstyrelsen genom beslut. Reservatet
ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura
2000.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbottens län,
tel. 090 – 10 70 00. www.ac.lst.se.
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Bygdeå

Välkommen till Klubben!

Landhöjningsskogen - kustens urskog

Klubben är en långtsträckt udde som ligger naturskönt intill
Rickleåns mynning i havet. Här ﬁnns naturliga landhöjningsskogar, orörda hällmarker, klapperstensfält och sandstränder.
På Klubben kan både sportﬁskaren och den allmänt naturoch friluftsintresserade ﬁnna sin egen idyll.

Skogen på Klubben har en genuin karaktär av naturskog.
Vid havet ﬁnns blottlagd mark och strandängar som ersätts
av albuskar och längre upp av granskog. Landhöjningsskogen kan liknas vid urskog. Arter som trivs i naturskogar
är hackspettar t.ex. spillkråka samt olika arter av lavar och
vednedbrytande svampar.

Där hav möter land
Klubbens naturreservat är 87 hektar stort och består av lika
delar land och vatten. Landhöjningen längs Västerbottenskusten är med sina 9 mm per år påtaglig. Nytt land bildas
ständigt, ett resultat av att marken fjädrar tillbaka efter den
senaste istiden. Längst ut på Klubben ﬁnns vackra hällmarker
och klapperständer där havets krafter är närvarande.

Nettingtinor vid Nettingforsen nära Rickleåns mynning
Spillkråka
Dryocopus martius

Nettingforsen
Nettingforsen nära Rickleåns mynning är reservatets entré.
Forsen är speciell då det är ovanligt med forsar så nära en
älvmynning. Nettingforsen har uppkallats efter arten ﬂodnejonöga, netting, som är en ålliknande ﬁsk. Fisket efter netting
är en gammal tradition och bedrivs av Rickleå byamän enligt
ett visst andelssystem. Det traditionella nettingﬁsket sker
med särskilda tinor nattetid på eftersommaren och hösten.

Netting, ﬂodnejonöga
Lampetra ﬂuviatilis

Welcome to Klubben Nature Reserve
Klubben Nature Reserve comprises an area of 87 hectares.
The site is special in that the forest and coast are relatively unaffected by Man. Nettingforsen, near the mouth of the River
Rickleån, forms the entrance to the reserve. Rapids like these
are unusual so close to a river mouth. Nettingforsen is home
to the River Lamprey (Lampetra ﬂuviatilis), an eel-like ﬁsh
that is the provincial ﬁsh of Västerbotten. Within the nature
reserve it is forbidden to: deliberately approach within 100
metres of the nests of birds of prey or mammal dens; damage the ground or vegetation; use motor vehicles; put up
posters or signs; erect a tent; light ﬁres except at designated
campﬁre sites; dig up or pick living or dead plants; pick or
collect moss, lichen or insects. Administration, maintenance
and information are ﬁnanced by the County Administration
of Västerbotten and the Swedish Environmental Protection
Agency.

