Kammen och Hjukenåsarnas naturreservat
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Åsens skog är som en pelarsal där jag går, ganska
öppen och ljus. I den södra delen står de riktigt
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Vissa har stått här i 400 år. Här trivs den ovanliga
reliktbocken. Det är en skalbagge som tycker om
gammal gles tallskog, där solen värmer träden
extra mycket.
Goda matsvampar som goliatmusseron och karlRWPIV[^IUXÅVV[WN\IQ[IVLQOI\ITT[SWOIZ[sLM\SIV
vara värt att ta en tur hit under tidig höst. Den sorts
karljohansvamp som trivs i sandiga tallskogar heter
egentligen rödbrun stensopp.

Reliktbocken
Nothorhina muricata
är 7-13 mm stor

Kammen och Hjukenåsarnas naturreservat
Hjukenåsarna
Här kan du följa skogsstigar genom ett
landskap som du sällan annars får uppleva.
De leder dig upp på tre rullstensåsar som
brant och dramatiskt höjer sig över omgivningen: Åkeråsen, Huvudåsen och Kullen.
Från Huvudåsens grillplats har du bra utsikt.
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Skatan

,MXXE Området ligger 17 km
nordväst om Hällnäs. Följ väg 363 från
Vindeln västerut. Ta höger in på en
skogsbilväg 4 km efter Hällnäs. Följ
skogsbilvägen 20 km. Tag vänster i
korsningen och följ vägen ytterligare 2
km. Här ligger en parkering där en stig
in i området börjar.
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Området är 40 hektar stort. Syftet
med reservatet är att bevara den väl
utformade grusåsen med brandpräglad
tallskog. Reservatet ligger inom ekoparken Skatan där Svea skog satsar på
naturvård och friluftsliv. Längs stigen
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vinskydd och en eldstad.
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Åsgravar
Mellan Huvudåsen och Kullen kan du se
några stora fördjupningar som kallas för
åsgravar. Sådana förekommer ofta bredvid
rullstensåsar. När is som blivit kvar från
inlandsisen smälte skapades sänkorna.
I botten av gravarna växer ingen skog,
kanske för att kall luft samlas där under
sommaren.
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En del av tallarna bär spår av bränder. Skogarna
brann mycket oftare förr och de arter som lever här
är anpassade till det. Motaggsvampen är en sådan
art. Många insekter utnyttjar också träd som skadats
av brand. Skogsbruk bedrivs i lite mer än halva
reservatet, men den äldre skogen i reservatets östra
del är skyddad och ska få utvecklas till en naturskog.
Goliatmusseron Tricholoma matsutake
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,MXXE Följ väg 363 från Vindeln mot Hjuken 15

Naturreservatet är 115 ha. Syftet med reservatet är dels att bevara de geologiska bildningarna och ett vackert åslandskap och dels att
bevara den gamla skogen i reservatets östra del.
Genom reservatet går Isälvsleden.

km. Stigar utgår från parkeringen i början av byn
Hjuken och från parkeringen vid Åkeråsen strax
nordväst om byn.
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