
 

Kulturhistoria
Vid ett par av de gamla torpen fanns bosättningar 
redan på 1600-talet. Under 1860-talet ägdes torpen 
av Hällefors bruks AB och benämndes då hästegen-
domar. Vid torpen hölls en häst och några kor. 

Hurtigtorpet, som under 1860-talet hette Asp-
lunds hästegendom, har senare blivit uppkallat efter 
Gustav Vilhelm Hurtig. 

Hällefors bruks AB bröt in på 1880-talet kalksten 
för industrins behov i naturreservatet.

Om reservatet
Naturreservatet Hökhöjden bildades 1976 med syfte 
att skydda ett större skogsområde för rekreation 
och friluftsliv. Området omfattar 245 ha, mestadels 
skog. 
Förvaltare är Hällefors kommun, 0591-641 00.
E-post: kommun@hellefors.se 
Hurtigtorpet och motionsspåren sköts av  
Idrottsalliansen Hurtigtorpet, tel 0591-132 92 
dagtid.

Friluftsliv och motion
Hökhöjden är ett stort barrskogsområde skyddat för rekreation och friluftsliv. 
Skogen genomkorsas av stigar. Från Hurtigtorpet utgår flera motionsspår/
skidspår. Vid Hurtigtorpet finns även eldplats och vindskydd samt en 
pulkabacke. 

Vandringsleden Silverleden, som är drygt 6 mil lång börjar och slutar vid 
Hurtigtorpet. Längs leden finns rastplatser med vindskydd och eldplats. Leden 
går genom trakter där silverbrytningen var omfattande under  
1600-talet.

Badplatsen Kaffesumpen ligger strax nordost om reservatet vid Sörälgens 
norra strand. Söder om badplatsen finns en campingplats, där kanoter och 
roddbåtar hyrs ut.

På den högsta punkten i naturreservatet, 288 m ö h, med vidsträckt 
utsikt över omgivande sjöar och skogar finns möjlighet att äta eller fika i 
restaurangen.

Välkommen till Hökhöjden

Utsikt från högsta toppen

Död ved

Barrskog
Området domineras av blåbärs granskog. I öster växer 
mest tallskog. Som i många andra skogar i Bergsla-
gen är lövträdsinslaget litet. Vid Hökhöjdstorpen och 
Hurtigtorpet finns rester av gammal odlings- och 
betesmark, men det har tidigare funnits betydligt 
mer öppen mark. Små våtmarker förekommer i dal-
gångarna.

I en stor del av området får den gamla skogen 
utvecklas fritt. Mer död ved kommer att skapas, 
vilket på sikt medför en större rikedom av svampar, 
insekter och fåglar. Yngre skogspartier kommer att 
glesas ut för att skogen ska bli mer strövvänlig och 
för att skapa ett större lövinslag.

Mark
Berggrunden består mestadels av hälleflinta. Ett 
litet kalkstråk finns vid Hurtigtorpet. Största delen 
av området är uppbyggt av morän, men i öster finns 
ett mindre åsstråk med omgivande sand, som bildar 
strand mot Sörälgen. 

VaxskivlingarKammossa

Gruvhål

Kom ihåg
•	 Håll	hunden	kopplad.

•	 Gör	inte	upp	eld	annat	än	på	särskilt	anvisade	
platser.

•	 Kör	inte	motordrivet	fordon	eller	rid	annat	än	
på anvisade vägar och leder.

•	 Tälta inte eller ställ upp husvagn annat än på 

anvisad plats.
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