Strax norr om Skuleberget ligger Nätra
fjällskog. Ett fascinerande friluftsområde både sommar och vinter, med
underbar natur och gamla, välbevarade
fäbodar. Eftersom skogen är högt belägen lägger sig snön tidigt på säsongen
och ligger sedan kvar länge på våren.
Bland spår och fäbodar
Startplatser i området är Hinnsjön som
ligger 15 kilometer väster om Bjästa, samt
Skrike fädobar, 8 kilometer väster om
Skulnäs. Parkering, informationstavlor och
öppna stugor finns vid startplatserna.
Totalt finns i området 30 km skidspår och
8 st raststugor.
Unik miljö
Ett spårsystem binder samman ett 10 tal
fäbodvallar. Flera av fäbodstugorna står
öppna för en fikapaus eller övernattning. På
helgerna under vårvintern serverar stugvärdarna vid Västanå fäbodar varm dryck, korv,
semlor mm. Hör med ansvarig, vilka helger
serveringen är öppen.
Historik
Från den sk västra sockenallmänningen
på Nätra fjällskog blev under 1700- och
1800-talen byarna genom avvittring och andra förrättningar tilldelade betesmarker och
fyllnadsskog. Här har därför ett flertal byar i
Nätra haft sina fäbodar. Fäbodlivet upphörde successivt under 1900-talets första hälft.

Västanåhöjdens naturreservat
Västanåhöjden är den högst belägna toppen inom Nätra fjällskog med 430 meter
över havet. Härifrån har man milsvid utsikt
över havsvikarna i öster och in mot det kulliga berglandskapet i väster. Besök gärna
vindskyddet som ligger uppe på höjden.
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö,
närmare bestämt en grandominerad naturskogsmiljö.
Syftet är även att underlätta och främja allmänhetens möjlighet till friluftsliv i området.
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I början av 1990-talet upptäcktes i området
en mycket stor förekomst av den akut hotade laven långskägg. Tidigare har skogen i
reservatet påverkats av dimensionsavverkningar och fäboddrift.
I reservatet växer även kambräken en liten,
platt och relativt ovanlig ormbunke i denna
del av landet.
Kontakt
- Spårning: Nätra Gif motion 070-285 02 30
- Spårrapporter: www.skidspar.se
- Servering Västanåstugan: 070-254 62 20
- Ansvariga:
Örnsköldsviks kommun,
Kultur- och fritidsavdelningen 0660-880 00
- Västanåhöjdens naturreservat,
Länsstyrelsen 070-398 61 74
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