52 Kärvsta frambodar & Vättansberget
Några kilometer nordost om Stöde centrum,
på båda sidor om vägen mellan Stöde och
Holmsjöändan, ligger den gamla fäbodvallen
Kärvsta-Frambodarna. Det är en stor öppen
vall på 3 ha som till större delen brukas för
vallodling och årligen hävdas.
På fäboden finns tio omålade hus i gott
skick, de flesta byggda i timmer. På en långsida på ett av bostadshusen, på östra sidan av
vägen, står årtalet 1791 inristat.
Vallen omges till större delen av skog. I
denna syns diken och igenväxta åkrar samt
rester av gärdesgården och några enstaka
spår av skogsbete. Området bedöms ha högt
skyddsvärde både när det gäller naturvård och
kulturminnesvård.

Växter
På vallen finner man rester av ängsflora i kanterna och närmast stugorna, med arter som
fältgentiana, kattfot, revfibbla, ormrot och
bockrot. Vegetationstypen i området benämns
skogsnävaäng. Skogsnäva är i folkmun mera
känd under namnet midsommarblomster.
I närheten
Friluftsfrämjandet har en stuga på toppen av
Vättansberget. Det finns en kryssmarkerad
stig som går runt berget. Stigen börjar som
en traktorväg på östra sidan av Hullsjövägen
och bär av brant uppför. Efter 2.5 km når
man stugan som är ett fint utflyktsmål med
underbar utsikt över Stödesjöns delta. Utanför
stugan finns eldstad och bänkar.
Om man vill ha en längre promenad; tag
höger strax efter där stigen börjar. Ta sedan
vänster mot Sankt Olofshöjden och Predikstolen som är en mäktig och brant klippa.
Stigen kan vara lite svår att hitta efter en
skogsavverkning. Efter knappt 4 km når man
Vättanstugan.

39 km från Sundsvalls centrum; Kör E14 mot
Stöde. I Kärvsta tar man höger mot StorHullsjön och Holm. För besök till Vättanstugan parkera efter 1.5 km på vänster sida om
Hullsjövägen. För att komma till fäbodarna
ska du fortsätta ytterligare några kilometer
innan du ser fäbodområdet på bägge sidor
av vägen.
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