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Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning,
50 meter djup och 1,5 kilometer lång. Den bildades
för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i
dalgången och gröpte ur en svaghetszon i urberget.
Troligen skedde denna katastroftappning till följd av
en jordbävning.
En tur genom kanjonbildningen är en hisnande
upplevelse. De lodräta väggana är som mest 40
meter höga.

*

Jättegryta
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genomströmmas av en liten bäck.

Sällsynta lavar
Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning

I kanjonens mitt ligger nästa grottområde. Det är en
rasbrant med en håla där is ligger kvar ända in i juni
månad. Trånga gångar leder vidare till små salar i
fem våningar. Grottans totala längd är ungefär 70
UM\MZ 1 SIVRWVMV[ VWZZI LMT ÅVV[ LM\ ÆMZI JTWKSgrottor. Där kan du via smala gångar komma ner tio
meter under jorden.
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meter djup jättegryta. Den bildades när vattenströmmarna tvingade sig ner i berget. Jättegrytans botten
har en diameter på drygt 5 meter.
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I den fuktiga kanjonbotten
förekommer sällsynta arter
som skuggblåslav och trådbrosklav. Lavskrika är vanlig
i området. Här finns också
tretåig hackspett, tjäder och
goda gnagarår tornfalk och
pärluggla. Med lite tur kan
man få se kungsörn eller spår
av björn eller lodjur.

Naturreservatet är 150 hektar stort
och beslutades år 1974. I reservatets
entréer, både på Västernorrland- och
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,MXXE Det är skyltat från Åselevägen
(väg 557) vid Häggsjömon in mot Lakasjö.
Efter cirka 5 km delar vägen sig. Du kan
välja att ta vägen mot Lakasjö och sedan gå
3 km längs den uppmärkta vandringsleden.
Väljer du den andra vägen, tag till vänster
mot Hedlunda över Storberget - då kan
man åka bil ända fram till reservatsgränsen
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Tretåig hackspett
Picoides tridactylus

Kungsörn Aquila chrysaetos
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