90 Skatans fiskeläge
Skatan är en idyll att ströva i med sina små
fiskebodar. Här finns ett rökeri som har öppet sommartid med rökt och färsk mat från
havet. Rökeriet fungerar som en mindre handelsbod med utbud av diverse förnödenheter
samt med ett café på bryggan.
Skatan har en trevlig liten gästhamn med
toalett, dusch- och tvättmöjligheter samt soprum. Vid bryggan finns bänkar, bord och
grillplats. Bilder med Skatans historia finns
utställda i en mysigt inredd öppen sjöbod nere
vid bryggan.
På Skatan finns också ett galleri som är öppet sommartid.
Går man norrut i Skatan så finns en väg
ner till södra delen av Konnviken (den avsnörda viken norr om Skatan). Här finns en
liten sandstrand med badbrygga, bänkar och
bord och utsikt över Konnvikens bladvasstäta och våtmarkspräglade norra delar. I viken
finns också vita näckrosor.
Fortsätter man på den vägen, går en bro
över Konnvikens utlopp och därifrån leder
stigar ut på Björn. Stigen till vänster leder upp
i en härlig skog, en talldominerad blåbärsbarrskog. Mycket behaglig att ströva runt i.

Kulturmiljö
Vid Konnsjön, väster om landsvägen, i närheten av Vikarbodarna, finns flera gravrösen
från bronsåldern (1800-500 f Kr).
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28.5 km från S-valls centrum; kör E4 till
Myre, sväng vänster mot Galtström, sen höger mot Skatan. Parkering för besökare finns
cirka 300 m efter att man passerat Skatans
infart. Härifrån leder en kort stig genom skogen ner till Skatan.

I närheten
Stort bestånd av kustarun på utsidan av Galten, på en strand där havet ibland översvallar. Åk bilvägen ut på Galten till vändplanen.
Följ sedan en stig syd/sydost 1 km. Missa inte
nattviolerna i skogen! Stigen mynnar vid udden av Låsskäret. Här har scouter byggt ett
vindskydd och man har fin utsikt över havet
söderut. Från denna udde fortsätter man
längs stranden norrut i cirka 300 m. Promenaden kantas av diverse vackra stenar, slipade
av is och vatten. Det är svart diabas, randig
gnejs och röd och grå granit, alla hitförda
av inlandsisen. Till sist kommer man till en
strandäng som i mitten av juli formligen lyser
i rosa färger av kustarun.
På Galten finns också de fridlysta groddjuren mindre och större vattensalamander.

