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Öreälven - Örträsk med odlingslandskap

PÄRLOR
i skogs- och
odlingslandskapet

RIKSINTRESSE
NATURVÅRD
OCH KULTURMILJÖ

Öreälven rinner från Stöttingfjället väster om Lycksele och strömmar ner till
Örträsket och byn Örträsk som är Lycksele lappmarks äldsta by. Här finns
lämningar efter flottningsepoken och ett historiskt odlingslandskap.
Öreälven är Norrlands fjärde största
kustmynnande skogsälv om en längd
av cirka 190 km. Örträsket är Öreälvens
största sjö, och här finns ett öppet,
naturskönt odlingslandskap där vidderna
längs älvens sluttningar tycks oändliga.
Älven har grävt sig djupt ner i marken vilket
gör att branta sluttningar reser sig på båda
sidor om stranden. Marken började brukas
år 1678 när Johan Philipsson Hilduinen
slog sig ner på Näsberget, det nuvarande
hembygdsområdet, och än idag nyttjas
marken av traktens bönder. Öreälven med
sina käll- och biflöden är ett viktigt bidrag
till Natura 2000 och är numera skyddad av
lag mot framtida vattenkraftsutbyggnad.
Vidare är Öreläven en fin kanotled och
utpekad som riksintresse för naturvård och
friluftsliv.

önskade dämningseffekten. 1924 var
dammen färdig att användas och 1977
togs den ur bruk. Under lång tid fick den
förfalla men rekonstruerades mellan 1991
och 1992. Idag kan vi under ett besök
vid dammen få en uppfattning om hur
flottningsarbetet fungerade förr i tiden.

Gaffelberget

Gaffelberget som ligger på östra sidan
älven och är ett populärt utflyktsmål. Man
måste var uppmärksam för att se den lilla
träskylten som visar var stigen börjar, men
därefter är det lätt att hitta. Stigen är
bred med snitslingar. Sträckan
är ca 1,7 km och går till stor
del genom ett kalhygge.
Därefter kommer man ut på
en berghälla där utsikten
över byn och Öreälven
är fantastisk. Här finns
rast- och grillplatser inne
bland tallarna. Branten ner
mot älven är inte säkrad. Se
till att hålla barn och djur under
uppsikt.

Flottningsdamm

Flottningen i Öreälven har en anrik historia.
Här bedrevs flottning redan på 1800-talet
och ända fram till 1977. Flottningsdammen
vid Öreälvens utlopp började byggas 1923
och konstruktionen var tvungen att nå en
ansenlig höjd för att kunna uppnå den

Utsikt över Örträsk
från Gaffelberget
« Flotttningsdammen

Örträsk

Rastplatsen vid Gaffelberget
Oxberget

Hembygdsgården

KORTA FAKTA FLOTTNINGSDAMMEN:
Hitta hit: Kör väg 353, ca 800 m före/efter
vägen mot Örträsk finns en lite grusväg som
leder ner till Flottningsdammen.
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Parkering: Plats för ca 8 bilar

Gaffelberget

Tillgänglighet: Sommartid är det lättvandrat.
Dammen syns tydligt från parkeringen.

Öreälven

Barn:

Dass:

Grillplats:

Stuga:

GPS: Dammen; 7115197/1656576
Stigar: Stigen till dammen är ca 200 m
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KORTA FAKTA GAFFELBERGET:
Hitta hit: I Örträsk ca 800 m före/efter vägen
ner till Hembygdsgården, finns en träskylt
som visar var stigen börjar.
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Parkering: Plats för ca 2 bilar, privat tomt.
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led

Flottningsdamm
P

Tillgänglighet: Sommartid är stigen bred och
passar även för rullstol och barnvagn, dock
inte ända ner till rastplatsen.
Barn:

Dass:

Grillplats:

Stuga:

GPS: Berget; 7116903/1655323
Stigar: Stigen börjar inne på en privat
stugtomt, strax bakom en liten lada, ca 800
meter lång.

Allemansrätten

Vitberget

Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen.
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden,
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

