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Kägelberget och Skinnaråsen bildar till-
sammans en skogsklädd bergssträckning 
med höjder på 475 respektive 497 meter 
över havet. 
Här finns det tallar som är riktigt gamla.
Flera är 300–400 år. En del är torra och 
exponerade för solen och flera bär spår  
efter brand. Varglavens stickande gula 
färg kan ses i tussar på tallstammar och 
på gammal, grå, vittrad ved av tall, fram-
för allt i ljusa lägen. 

FÅGELRIKA SKOGAR
Tjäder, nötskrika och spillkråka är exem-
pel på fåglar som trivs i området. Håll ock-
så utkik efter spiralformade spår på gran-
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Vandringen är lite brant på några 
ställen med stock och sten i 
vägen. Men på toppen av berget 
Skinnaråsen kommer belöningen 
i form av en fantastisk utsikt över 
det omgivande landskapet. Spana 
också efter riktigt gamla tallar, 
tretåig hackspett och den sällsynta 
laven med stickande gul färg.

This hike is partly steep and the path is sometimes ob-
structed by logs and rocks. But when you arrive at the 
top of Skinnaråsen mountain, you’ll get your reward — a 
magni ficent view of the surrounding landscape. If you 
climb the tower you will have an even better view. Also 
keep an eye out for really ancient pines, the Eurasian 
three-toed woodpecker and the rare wolf lichen with its 
piercing yellow colour.
Kägelberget and Skinnaråsen are a pair of tree-lined mountains 
rising up to 475 and 497 metres above sea level. There are some 
really old pines here – some of them are 300–400 years old. 
Some of them are dry and exposed to the sun, and a number of 
them have clearly been burnt at some point. The piercing yellow 
colour of the wolf lichen appears in clumps on pine trunks and 
on old, grey, weathered pine wood, especially in bright locations. 

WELCOME TO KÄGELBERGET

VÄLKOMMEN TILL 
KÄGELBERGET

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada växande eller döda träd
• plocka mossor, lavar och vedsvampar
•  köra motordrivet fordon i terrängen

 WITHIN THE RESERVE IT’S PROHIBITED TO:

• harm living or dead trees
• pick mosses, lichens or wood fungi
•  drive motor vehicles o�-road
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0 400 meter
Den tretåiga hackspetten gör ringformade spår längs med 
granstammar i jakt efter föda. Den är lätt att skilja från alla  
öv  riga hackspettar eftersom den helt saknar rött i fjäderdräk-
ten. Namnet har den fått av att den är den enda hackspetten 
med tre tår, de andra har fyra. På menyn står insekter och 
insektslarver som finns i eller på träden.

Varglaven är en av våra mest färgsprakande lavar med 
sin nästan självlysande, gröngula färg. 

Förr i tiden användes den som gift mot vargar och 
rävar. Laven innehåller en giftigt lavsyra, vul-
pinsyra. Därav släktnamnet Letharia vilket är 
härlett av Lethe, dödsrikets älv. 

FAKTA: TRETÅIG HACKSPETT 

FAKTA: VARGLAV (LETHARIA VULPINA)

stammar som skvallrar om att den tretåiga 
hackspetten sökt föda där.

FÄDBODLIV
I området finns flera fäbodar. En av dessa 
är Skinnaråsens fäbod som ligger nord-
väst om reservatet. Därifrån leder en stig 
in i reservatet. Från vägkorset vid Djur-
sjön går en vandringsled som också leder 
in i reservatet. Längs stigarna passerar du 
flera kolbottnar och kojruiner.
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The wood grouse, Eurasian jay, pine sawyer and black wood-
pecker are all examples of species that thrive in the area. Also 
keep an eye out for spiral grooves on spruce trunks – these in-
dicate that a Eurasian three-toed woodpecker has been hunting 
for food there.

There are a number of ancient huts in the surrounding country-
side. One of these is the Skinnaråsen hut, north-west of the re-
serve. You can follow a path leading into the reserve from there. 
There’s also a hiking trail from the crossroads at Djursjön lake 
that leads into the reserve. You’ll pass a number of charcoal pits 
and hut ruins along these paths.

Markerad led 
/Marked trail

Utsiktstorn 
/Lookout tower

Vattendrag 
/Waterway

Vatten/Water

Reservatsgräns 
/Boundary of the reserve

Sankmark 
/Marshland

Barr- och blandskog 
/Coniferous and mixed forest

Ej brukad åker,  
annan öppen mark 
/Unused arable land/other open land

Tavlans plats 
/The boards location Reservatet har avsatts främst med tanke på att den biologiska 

mångfalden ska bevaras i området. Ändamålet är också att be-
vara områdets friluftslivsvärde. 

Kägelberget ingår i natura 2000, det europeiska nätverket för 
skyddad natur. 

Kägelberget har fina 
vandringsleder!

Skinnaråsen
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/Road/street
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/Parking 

Informationstavla 
/Information board
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