53 Flyggberget & Huberget
Ett par kilometer väster om Stöde kyrka, strax
norr om E14, finns ett litet fint sydväxtberg
med intressant vegetation. Flyggberget har en
tvär klippbrant mot söder. Sprickorna i berget
leder fram regnvatten så att klippväggen och
marken nedanför ständigt är fuktig. Nedanför
stupet finns en rasbrant där stenar och block
som vittrat loss från berget samlats. Något besvärlig terräng att gå i, då mossor döljer håligheterna mellan stenarna.

Geologi
Berggrunden är diabas, vilket man kan se på
den karaktäristiska vittringen; berget spricker
sönder i sexsidiga diabaspelare. Diabas är en
näringsrik kalkhaltig bergart som löses ut av
regnvattnet och gynnar floran i och nedanför
branten.
Växter
Typiska sydväxtbergsväxter som stickelfrö,
lövbinda och bergdunört blommar under
högsommaren. Här finns även den sällsynta
klippbräckan. Nedanför rasbranten finns en
mossig granskog med arter som blåsippa, harsyra och stensöta.
I närheten
Sydost om Flyggberget ligger Huberget med
fin utsikt över Stöde. Här finns hembygdsgården med flera hitflyttade äldre timmerbyggnader som inrymmer över 1000 kulturföremål
från gångna tider. Hembygdsgården är öppen
sommartid med servering och museum.
Innan man når toppen av Huberget kan
man välja den branta vägen till höger i kurvan och komma ner till Mittnordenleden.
Följ den västerut för en trevlig promenad där
man passerar både Baggnäsgården och Kälsta
naturminne. Baggnäsgården är en arkitektur-

41 km från Sundsvall; åk E14 till Stöde och
fortsätt cirka 2.4 km förbi korsningen E14väg 305. Snart kan man skymta branten genom skogen på höger sida. Parkera på den
gamla väg som går in till en igenväxt åker
och gå upp genom granskogen.

historiskt intressant
gård som tidigare varit
gästgiveri och tingshus. Huvudbyggnaden
uppfördes ursprungligen redan 1768, men
blev ombyggd omkring 1905.
Strax väster om Övre
Kälstaviken finns Kälsta
naturminne med rysk
drakblomma. Det är
den enda kvarvarande
lokalen för rysk drakblomma inom Sundsvalls kommun och en
rödlistad raritet.

Rysk drakblomma
85

