Var rädd om Hässningsberget!

Cykla Umeleden och över Notvarpsbron till Klabböle. Från
byn är det inte långt till Hässningsberget.
Om du kommer med bil från Umeå, kör man lättast via
Röbäck till Skravelsjö. Därefter sväng höger mot Klabböle. I skogen mellan byarna finns en parkeringsplats med
informationsskylt.

Naturreservat avsätts för att bevara och vårda
områden med värdefull natur och för att trygga
tillgången på mark för friluftslivet. Skotertrafik är
ej tillåten i reservatet. Reservatet förvaltas av länsstyrelsen. Marken är privatägd. Jakt får bedrivas i
reservatet.

Klabböle

Umeå

Röbäck

Skravelsjö
Stöcksjö

§		I reservatet är det
		förbjudet att:
* 		framföra motordrivet fordon annat än för

		uttransport av fälld älg,
* 		bryta kvistar eller på annat sätt skada levande 		
		eller dött träd eller buske
* 		plocka eller insamla växter eller växtdelar, 		
		lavar, mossor och svampar med undantag för 		
		bär och matsvamp,
* 		störa djurlivet,
* 		fånga eller insamla insekter och andra djur

Fakta om Hässningsberget
Hässningsberget skyddades som naturreservat
2006 och är 95 hektar. Syftet med naturreservatet
är att bevara värdefulla naturmiljöer såsom hällmarkstallskog, högproduktiv granskog och lövrika
bäckraviner. Reservatet är värt att besökas alla
årstider.

Läs mer!		www.ac.lst.se
		www.umea.se

När du når toppen av berget känns det skönt med fika
ur den medhavda matsäcken. Här finns soffor, vindskydd
och grillplats, dessutom har du en fantastisk utsikt.

NATURVÅRDSVERKET/LÄNSSTYRELSEN

NATURRESERVAT I VÄSTERBOTTEN
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Så kommer du till Hässningsberget
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TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Stig
Väg
Bäck
Kraftledning
Granskog av ristyp
Granskog av högörttyp,
med stort lövinslag
Tallskog av ristyp

n
ke

Än

Klabböle

äc

Nära Umeå finns ett fantastiskt utflyktsmål. Under årtionden har biologistudenter krupit fram bland spännande
mossor och rara kärlväxter i Skravelsjöbäckens ravin.
Nu är området naturreservat och uppmärksammas för
oss alla.
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Välkommen till Hässningsberget!
Raningsberget

Hällmarkstallskog
Igenväxande åkermark,
buskmarker med björkskog
Tallkärr av klotstarrtyp

Utsikten från berget
Hässningberget är ett stort berg som ligger mellan byarna
Klabböle och Skravelsjö, endast 6 km sydväst om centrala
Umeå. Höjdvariationen är stor inom reservatet, altituden
klättrar från 40 m ö h i ravinbottnarna upp till 140 m på
bergets övre delar. Förvaltaren har byggt soffor, vindskydd
och grillplats vid utsiktsplatserna. Vandringsleden är 3 km.
Från toppen har man en vidsträckt utsikt över Umeå med
omnejd.

Parkering och reservatsentré
Information
Utsiktsplats

Skravelsjö

Vindskydd
Bro
Eldplats

Skravelsjöbäckens ravin
Skravelsjöbäckens ravin öster om berget är vildvuxen med
höga naturvärden. Längs bäcken dominerar gråal och björk
medan granskog med stort inslag av asp, tall, sälg och björk
tar över en bit upp från bäcken. Här finns gott om döda
träd i olika former och nedbrytningsstadier. Vegetationen
präglas av det fuktiga läget med höga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samt brunrör, kråkklöver,
topplösa, missne, kärrviol och kärrdunört. Mossor som
kranshakmossa, rosmossa och palmmossa trivs också i den
fuktiga ravinen.

Hässningsberget
Järpe Bonasa bonasia

Welcome to Hässningsberget
Cykla Umeleden!
Det är fantastiskt vackert utmed
Umeälven. Besök sevärdheter som
Arboretum Norr, hällristningarna
i Norrfors, laxhoppet eller soldattorpet i Brännland. Från Umeleden
vid Notvarpsbron och Klabböle
kraftverksmuseum är det bara ett
stenkast till Hässningsberget.

Kråkklöver Comarum palustre och Kärrviol Violaceae palustris
Omslagsbild: Utsikten från Hässningsberget med tjäderhöna
Tetrao urogallus i förgrunden

Palmmossa
Climacium dendroides

There is an outstanding view of a typical Umeälven River
landscape from the highest point in the reserve. A large
number of vascular plants and mosses have been found
in the steep slopes. Hässningsberget Nature Reserve comprises an area of 95 hectares. The main quality of this area
is the herb rich spruce forest and old pine forest on rocky
outcroppings.
Within the reserve it’s forbidden to use motor-operated
vehicles, break branches, cut down or in any other way
damage living or dead trees or shrubs, pick or collect plants,
mosses, lichens and insects, or disturb wildlife. Administration, maintenance and information are paid for by the County
Administration of Västerbotten and the National Environment Protection Board.

