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23   Flatabäcken

Söder om Sättna kyrka rinner Fla-
tabäcken ut i Sättnaån. Det knappt 
kilometerlånga bäckpartiet mellan 
kyrkoruinen och utloppet är ett fint 
exempel på typisk medelpadsnatur 
med örtrika raviner och ett mindre 
gammelskogsparti. 

Här växer arter som vitsippa, 
nordisk stormhatt, strutbräken, 
trolldruva och hägg. Vid utloppet 
i Sättnaån finns på motsatt sida en 
sandbrant med backsvalebon.

Cirka 1.5 km från kyrkoruinen, i en skarp 
kurva i Byn, går en grusväg upp till en stall-
backe. Från denna går en ridstig till Hamp-
tjärnen och Slåttsvedberget genom olika na-
turtyper i ett landskap som i övrigt är rätt hårt 
ansatt av skogsbruket. Över hygget är stigen 
markerad med plastband. 

Hamptjärnen är en vacker tjärn med en 
bergknalle som stupar tvärt ner i dess ena sida.
En annan sida kantas av en tunn skogskant 
innan Slåttsvedberget tar vid. I övriga strand-
zoner dominerar våtmark/sumpskog. I de sko-
gar som står kvar, väster om tjärnen, finns fina 
svampmarker med matsvampar som fårticka 
och trattkantarell. Från Hamptjärnen föds en 
av Flatabäckens bäckarmar.

Slåttsvedbergets tallhällmark ligger som 
ett mjukt sluttande uppförslut från Hamp-
tjärnen. Glest bevuxet av gamla knotiga tallar 
och ett glest lavtäcke, som här och där är färg-
satt med stora ljungbuketter. Från toppen har 
man fin utsikt, då berget är betydligt brantare 
från andra hållet, och man ser ut över Sättna-
bygden och ända ut till havet. 

Kulturmiljö
Kyrkoruinen är rester av en katolsk kyrka från 
1651. I juni blommar här mängder av smör-
bollar. I området finns också fornlämningar 
som två gravfält. I byn Byn gjordes de första 
bosättningarna i Sättna, samtida med de mer 
berömda bosättningarna i Högom. Här finns 
en runsten vid vägen, cirka 1 km från kyrko-
ruinen. Ovanför runstenen finns rester efter 
långhus från järnålder. De syns som terras-
ser i sluttningen. Vägen från Vallens skola till 
Norrbäcken har samma sträckning som under 
1800-talet. Vägsträckan mellan Flata och Byn 
är ursprungligen en gammal ridväg från för-
historisk tid.

Djur
Rikt fågelliv längs Flatabäcken med chans att 
få se forsärla som häckar i området. Denna typ 
av bäck utgör en viktig lekplats för havsöring.

I närheten
Vid gamla prästgården i Lövsätt finns ekar 
planterade av prästen och botanisten Ång-
ström vid mitten av 1800-talet. En av hans 
söner, Johan Anders Ångström (1814-1874), 
professor i fysik, gav upphov till längdenheten 
ångström (en tiomiljondels millimeter).

13 km från Sundsvall; tag av från väg 86 strax före 
Kovland mot Lövsätt och därefter vänster igen mot 
Norrbäcken. Efter 600 m ser man skylten Kyrkoruin på 
höger sida. Härifrån kan man följa bäcken ner till utlop-
pet, mest framkomlig är bäckens södra sida.


