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Falkberget med sin topp på 120 m.ö.h. reser sig ståtlig över skogen strax norr om Öjebyn när man kör
Älvsbyvägen 374. Till berget går ett flertal stigar, bl.a. från Karlsberg 3,5 km, från Hedens kyrkogård
3,6 km, från Kättjärnvägen (800m) eller från skjutbanan vid Bölsträsk 1 km.
Falkberget är ett hällmarksberg som är lite krävande att bestiga. Du vandrar genom blockfält och
över branta och spruckna hällar fram till toppen. Här har du en från den sydvästra branten en
fantastisk utsikt över Böle, Långnäs, Svensbyfjärden, Vallsberget och Öjebyn. På den östra sidan ser
du Bredviksberget och hela vägen ut till havet. Vid berget finns eldstäder och vindskydd.
Bergets brant stupande bergssidor gör det till ett av Piteås bästa klätterberg, med varierande leder
för topprep eller leda. För dig som inte vill klättra leder en stig runt hela berget. Längs stigen finns en
del örtrika områden med intressanta växter. I norr ansluter berget till en myr med orkidén jungfru
Marie nycklar, korallrot och spindelblomster. På torrare partier i myrens kantzon mot skogen kan du
hitta den väldoftande orkidén nattviol.
Även myren strax syd-sydost om Falkberget är botaniskt intressant, även om den har dikats hårt. Här
förutom orkidéerna jungfru Marie Nycklar, korallrot och spindelblomster kan du även i skogskanten
på myrens norra del hitta den sägenomspunna nornan. Här finns även brakved, björnbrodd och den
insektsätande tätört, med vars enzym på bladen, som är till för att lösa upp infånga insekter, används
vid tillverkning av tätmjölk, ett slags fil. Det lär även finnas den magnifika orkidén guckusko på
myrens västra sida. Den är liksom övriga orkidéer fridlyst.
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