Här finns alltid någonting spännande att
upptäcka, alla årstider är bra besökstillfällen.
Oavsett om du följer stigen eller vandrar runt
på egen hand så avsluta gärna besöket med
att njuta vid den gamla gläntan i skogen. Här
stod tidigare ett torp men nu finns här en
slogbod och en grillplats.
Vacker orkidé
Naturskogen i området präglas av många
bäckar och bördig mark. Skogen är därför
bitvis högrest och marken är fuktig.
Här blommar under juni och juli den vackra
orkidén fläckigt nyckelblomster. Den kallas
ibland för Jungfru Marie nycklar.
Ullticka
I skogen finner man många speciella ting.
Här finns spår efter gruvdrift bl.a. ett gruvhål.
Om man böjer sig ner under en låga, de
liggande döda träden, så finns en hel värld
med liv. Trädet har dött men många
organismer lever där i stället. Där växer
svampar med namn som ullticka
och rosenticka.

Lyssna på fåglarna
I Vägskälet ska du spetsa öronen extra
mycket. Har du tur så kan du få höra många
spännande fåglar, bl.a. hackspettens vildsinta
trummande. Sparvugglans mjuka visslande
hör man bäst i gryning eller skymning i början
på året.

Fläckigt nyckelblomster
Dactylorhiza maculata
Sparvuggla
Glaucidium passerinum

Allemansrätten
gäller i reservatet. Det är inte heller tillåtet att:
   

§

● skada växande eller döda – stående eller omkullfallna
träd och buskar.
● framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark
och snötäckt mark.
● gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
eller samla in djur.

Syftet
    med reservatet är att bevara den naturskogsartade skogen och
dess naturvärden i form av naturskogskaraktäristiska fåglar, lavar,
mossor och svampar. Syftet är också att underlätta möjligheterna
			
till friluftsliv
och att använda området i naturpedagogiskt syfte.

Ullticka
Phellinus ferrugineofuscus

Beslut om naturreservatets
bildande togs år 2007. Reservatet
är 46 hektar stort och förvaltas
av Länsstyrelsen.
Markägare är staten.
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