2. Älvåsen

– höga berg och blommande bäckar

Långskägg

Älvåsen är ett bergsmassiv med skogsklädda toppar som reser sig
brant över Hasselasjön. Här kan du vandra långt, i långskäggets
dimhöljda granskogar och längs en porlande bäckravin där märkliga
växter blommar.
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Hitta hit
Koordinater (WGS84)
Lat: 62.0548 Lon: 17.7334
Följ väg 307 mellan Jättendal och Hassela.
Cirka en mil söder om Hassela finns en skylt
mot Älvåsens naturreservat. Skyltningen fortsätter
längs grusvägen.
Storlek: 435 hektar
Lavskrika

Från vindskyddet vid Stuthällan är utsikten
drömsk över glittrande sjöar och en oändlighet
av blånande berg. Här kan du luta dig tillbaka
framför en eld och spana ut över stupet.
Reservatets högsta topp når 475 meter. Att
den höga Älvåsen ligger så nära havet gör luften
fuktig, och ofta ligger dimslöjor kvar länge.
Därför trivs också den fuktälskande laven
långskägg som ringlar sig fram i grangrenarna
som julgransglitter på några ställen.
Stigen mot Fagernäs följer Älvåsbäcken. Vid
sin början i Älvsjön är bäcken ganska lugn och
stillsam. Efter ett tag delar stigen upp sig i två
grenar. En som följer den gamla fäbodvägen
och en som är en basväg från tiden när
timmertransporterna gjordes med häst och
släde. Utanför reservatet bryts förtrollningen av
ett hygge och stigen försvinner nästan helt. Ett
tips är att istället ta den andra stig-grenen
tillbaka upp på berget i en rundtur. Längre ner

Missa inte
• Längs den trolska Älvåsbäcken finns botaniska
överraskningar som underviol, dvärghäxört,
och sötgräs.
• Älvåsen är fint att besöka även om vintern.
Då löper flera skidspår genom reservatet, som
sköts av Hassela Sport & Konferenscenter.
Intressanta arter
Här finns långskägg, sötgräs, fjällbräken,
vågig sidenmossa.

längs sluttningen blir vattnet i bäcken mer och
mer forsande, skummande och porlande över
mossiga stenar och fallna träd. Bäcken sprider
sin livskraft upp längs sidorna på ravinen, där
ormbunkar och fjälltolta växer sig höga.
Älvåsen rymmer stora motsatser. Längs bäckravinen och sydbranterna växer ädellövträd
som lind och lönn, men närmare topparna finns
fjällskogsarter som fjällbräken. I bergsbranterna
står träd som är närmare 500 år gamla.
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