Kroksjöreservatet
omfattar Stora Kroksjön i öster, Långemossen i väster och däremellan en mosaik av
naturskog, fukthedar och mossar. Området är relativt flackt, utom norr om Kroksjön,
där berget stupar brant mot vattnet. I öster tillstöter naturreservatet Trehörningen.
Stora Kroksjön nyttjas flitigt av sportfiskare under fiskesäsongen.
Sevärt: naturskogen, stigen från norr runt sjön, utsikten, jättegrytorna,
Långemossen, Hällspånga backstugeruin.
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Parkeringen vid Abborresjön är endast tillgänglig under fiskesäsongen 1 maj– 30okt.
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Kroksjön
Från naturvårdens sida hävdades att Trehörningsreservatet borde blivit betydligt större, eftersom likvärdig,
skyddsvärd skog låg i anslutning till det inrättade reservatet. Det var främst västerut mot Kroksjön som
blickarna riktades. Något skogsbruk hade inte bedrivits där sedan 1850-talet. På en karta från denna tid
betecknas  stora  delar  som  ”bergbunden ljungmark”.  1994  togs  äntligen  beslutet  att  skydda  det  184  ha  stora    
området och knyta ihop det med Trehörningen.
Idag består marken av olikåldrig naturskog, där tallen dominerar. Riklig förekomst av enebuskar vittnar om
tidigare stadier av ett öppnare ljunghedsliknande landskap.
Västra delen av området domineras av mossmarker. Såväl trädbevuxna som öppna mossar är vanliga. På många
håll kantas mossarna av sluttande fukthedar, där gräset blåtåtel dominerar. Längst i väster bildar Långemossen
ett större myrkomplex. I öster ligger Stora Kroksjön, den populära fiskesjön, som givit namn åt området.
Abborresjöns fiskevårdsförening ombesörjer utplantering av ädelfisk och tillhandahåller fiskekort. Röding och
elritsa är självproducerande, öring och regnbåge inplanteras. Fyra vindskydd har iordningsställts längs stigen
runt sjön.
Fågelfaunan kännetecknas av typiska barrskogsarter som tjäder, orre, pärluggla, sparvuggla, skogssnäppa,
rödstjärt och nattskärra. Fiskgjusen ses ofta på cirkla över sjön på jakt efter godsaker.
Älg och rådjur syns ofta i mosskanterna. Vildsvinen har brett ut sig även här.
Klockgentiana, granspira och strandlummer är skyddsvärda växter,
som finns längs stränderna. Gentianan är unik, eftersom den är ensam
värdväxt för den sällsynta fjärilen alkonblåvinge. Mängder av myrlilja
på de öppna myrarna, fläckigt nyckelblomster på fukthedarna och knärot i gammelskogspartierna är värt att notera.
I sydvästra delen av reservatet finns lämningar av backstugan Hällspånga, som övergavs i mitten av 1850-talet.
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