Forstjärnberget
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Forstjärnsberget (120 m.ö.h.) ligger i naturreservatet Forstjänberget cirka 2 kilometer nordost om
Sikfors. Reservatet nås genom en grusväg in till höger från Älvsbyvägen ca 3 km norr om Sikfors som
går mot Alterdal. Grusvägen passerar Norrbottens bästa fångstgropområde vid Gåstjärnen, väl värt
ett besök. Här finns vindskydd och eldplats vid tjärnen och området håller ett stort antal
fångstgropar.
Strax norr om grusvägen och fångsgropområdet ligger Floxen – en avsnörpt flodarm av Piteälven som
nu är ett intressant myrområde med höga flodnipor. Efter 2,1 km tar du av söderut på en skogsbilväg
och följer den ca 1,6 km tills du kommer till reservatgränsen. Vid grusvägen finns en
informationsskylt där en omarkerad stig börjar in i reservatet. Det finns ingen parkeringsplats men
det går att ställa bilen vid vägkanten, och längre ned finns en vändplats. Det går därifrån att gå upp
på berget längs en stenig stig upp i branten men uppe på bergen är terrängen mera lättvandrad.
Forstjärnbergets naturreservat domineras av en ravinliknande bildning med äldre granskog med grov
sälg och asp. Här är floran rik med arter som liljekonvalj och lappranunkel. I övrigt är det mycket
varierande naturtyper i reservatet med alltifrån sumpskog vid tjärnen till bördig granskog och
tallskog på höjderna.
Området ligger i sin helhet under Högsta Kustlinjen, vilket innebär att hela området är påverkat av
havets svallning. På Forstjärnbergets- och Mittibergets östsluttningar har svallningen varit kraftig och
dessa delar av reservatet domineras därför av kalt berg och svallgrus.
I Forstjärnberget finns det spännande fåglar att hålla utkik efter, som mindre hackspett, tretåig
hackspett, kungsfågel, tofsmes och lavskrika.
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