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Ca 8 km från centrala Piteå ligger på nordöstra Pitholmen och söder om Haraholsfjärden det 81 m
höga Degerberget Här hittar du ett dramatiskt landskap av kalspolade klipphällar och
klapperstensfält. Berget bjuder på en fantastisk utsikt över havet och skärgården. På toppen finns en
grillplats och bänk, och en bit in ett brandtorn som även utgjorde utsikt under krigsåren. I berget
finns igenplomberade stridsvärn.
På stigen upp passerar du ett klapperstensfält, som dock tyvärr skadats av tunga fordon. På bergets
östra sida finns ett större och orört klapperstensfält. Denna steniga miljö har uppstått när det
forna havets vågor för med sig finare material och lämnat kvar rundade stenar och block. Här trivs
bar ett fåtal växter och på stenarna växer den karakteristiska gröna kartlaven som färgar
klapperstenar gröna. Under vår och höst kan du träffa på huggorm i anslutning till klapperstensfält.
De övervintrar gärna i den här typen av miljö. På den östra sidan av Degerberget finns sprickor och
förkastningar som med martallarna ger ett dramatiskt landskap.
Degerberget är ovanligt rik på mineraler. Här finns även den unika Piteåkonglomeraten, en
grönskimrande bergart med rosa inslag som inte finns på annat håll. På berget växer spännande
växter som norna och ögonpyrola. Toppen på berget utgörs av mer eller mindre nakna hällmarker.
Bergets branta sydsluttning ner mot havet är rik på fornlämningar, och är du oförsiktig kan du
snubbla ned i en gammal fångstgrop om du strövar runt i området. Dessa anlades redan för 2000 år
sedan som djupa gropar preparerade med en spetsig påle i botten. Följer du bergets nordsluttning
söderut mot Römmen och Högtjärnshällan kan du stöta på några av de många boplatsgropar som
finns här. Hötjärnshällans sydvästsluttning är rik på örter som orambunkar, kttfot och smultron, och
orkidéer som nattviol och norna. Vandrar du åt sydost passerar du några klapperstensfält och
kommer till Sjulviksmyran med blöt skog där du kan hitta ögonpyrola, orkidéerna jungfru Marie
nycklar, korallrot och spindelblomster. I skogen kan du hitta nattviol.
Sydost om Degerberget mellan Månsgrönnan och Revelsudden växer en av Piteås största träd, den
mäktiga Revelstallen. Den påminner något om växtformen hos en ek och har en omkrets på ca 3,5
meter. Den intilliggande Revelsbäcken är en botanisk pärla. Alldeles vid bäckkanten ett par hundra
meter från havet växer bland annat orkidéer såsom spindelblomster, jungfru Marie nycklar och
korallrot. Tidigare spelade orrar på isen vid Månsgrynnan tidiga vårvintermornar och på Degerberget
finns tjäderspelplatser.
Degerberget hittar du genom att följa Norra Pitholmsvägen och sedan ta in på Degerbergsvägen.
Efter 3,2 km tar du in till höger på en skogsbilväg och följer den till ett grustag, som är parkering.
Därifrån går en 1/2 km lång stig upp till berget.
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