25 Prästtjärnen & Flatabodarna
Öster om Kovland ligger Prästtjärnen. Ett fint
utflyktsmål som även passar barn. Från parkeringen är det ungefär 20 minuters skogspromenad fram till tjärnen. Vid tjärnen finns ett
vindskydd som det går att övernatta i (titta så
inga fåglar har byggt bo i presenningen innan
du rullar ner den), möjlighet att grilla och
fiska. På vägen till Prästtjärn finns mer att besöka: gammal fäbod, fin bäck samt rester av
fågelfällor och fornlämningar (se nedan).

Flatabodarna
Flatabodarna är en gammal fäbodvall. Söder
om denna finns en bäckravin som är skyddad
som nyckelbiotop. Sväng höger i Norrbäcken,
kör till nästa vägskäl och parkera där. Här vid
vägen växer den insektsätande tätörten. Strax
innan (nedanför) vägskälet går en stig in till
vänster (västra sidan av vägen), följ stigen så
kommer du till fäboden och strax söder om
fäboden meandrar den lilla bäcken mjukt genom ett örtrikt skogsparti.
Domarring och fågelfällor
Tag vänster i vägskälet vid skylten ”här slutar
allmän väg” i Norrbäcken. Spana efter blå markeringar i vägkanten på höger sida, gå rakt in
i skogen där och spana efter en blåmarkerad
björk där man till höger kan se ett offeraltare
eller domarring – stora stenar som är placerade
i en ring. Ursprunget är okänt.
Fortsätter man därefter rakt norrut i skogen, passerar elledningarna, och fortsätter en
liten bit till kommer man till fina tallhällmarker på vilka det finns rester av fågelfångstfällor.
I skogen finns kantareller. Och i de örtrika
vägdikena längs med skogsbilvägen finns arter
som tätört, skogsnycklar och Jungfru Marie
nycklar.
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Cirka 20 km från Sundsvalls centrum; tag väg
86 mot Kovland. Sväng vänster mot Sättna
kyrka och vänster igen mot Norrbäcken. I
Norrbäcken vid skylten ”här slutar allmän
väg”, tag höger. I nästa vägskäl, ta höger igen
och parkera vid vägs ände. Den vänstra stigen leder till Prästtjärnen. Efter att ha tagit

höger 2 ggr i ovanstående vägbeskrivning,
så passerar man strax en stig ner till höger. Denna går genom en fin svampskog
och leder fram till den biotopskyddade
taggsvampskogen i närheten av den gamla
prästgården i Sättna.

Fortsätter man vägen rakt fram har man på
vänster sida Bykullen med toppen på 340 meter m ö h. Här finns bland annat Horn-Pers
grotta. Enligt legenden hade Horn-Per grottan som tillflyktsort under några år efter att ha
kommit i klammeri med rättvisan.

