61 Skölesklevarna
En dryg halvmil väster om Matfors reser sig ett
större bergsmassiv på södra sidan av Ljungan.
Massivets nordöstra del kallas Skölesklevarna
och stupar brant mot norr. I branterna och
rasmarkerna finns en artrik flora lik den som
vanligen förekommer i sydväxtberg, men detta är något så ovanligt som ett nordväxtberg.
Uppe på ”lillhöjden” strax norr om Klevarna, finns en lavklädd tallhällmark med lingon,
blåbär och ljung, har man en fascinerande
utsikt över Skölesklevarnas nästan lodräta
nordbrant. Sluttningen upp till ”lillhöjdens”
brantaste partiet består av mossklädda stenbumlingar, här växer stensöta och fina hänglavar. Mossan växer även över hålen mellan
stenarna, så det gäller att sätta ner fötterna
varsamt. Skogen är en barrblandskog med inslag av löv och det är brant!
Bäcken är fin, har grusig stenbotten och
hyser bäcköring. Runt den frodas arter som
nordisk stormhatt, trolldruva och olika ormbunkar. Fyra grottor finns i området bland
annat Klevskrevsgrottan som är 16 m lång.

Växter
Nordbrant och rasmarker med arter som
myskmåra, bergglim, stinknäva, skogssallat,
trolldruva, nordlundarv och skogstry.

22 km från Sundsvall; åk E14 västerut, tag av
mot Matfors och sen mot Stöde. Passera avfarten till Skölesbodarna (på höger sida) och
strax därpå går en mindre väg in till vänster.
Från den ser man snart branten på vänster
sida. Efter 100 m och 200 m finns plats att
stå efter vägen. Strax ovanför P-platsen som
ligger efter 200 m finns ett lämpligt ställe att
ta sig över bäcken.
Alternativ väg: Ungefär 1 km upp för samma väg, om man håller vänster, finns en större
vändplats (alldeles under kraftledningen) ifall
man vill angripa berget längre uppifrån. Terrängen är brant och svårforcerad.

Svampar
Nordlig anisticka har hittats på gammal sälg
nedanför Skölesklevarna.
I närheten
I Sköle, en by med gammal allmogebebyggelse, har hittats flera äldre kulturogräs som
blåmålla, liten kardborre, nässelsnärja och
saltgräs. I Sköle har man i en grav hittat en vapenutrustning från 300-talet e Kr. Från Sköle
kommer också en av Medelpads 18 runstenar,
Skölestenen, som numera står upprest på Torkarlsberget.
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