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Turister i Fäbodvallen
Rubriken är satt av skalden Erik Axel Karlfeldt.
Den är ursprungligen titeln på en dikt publicerad i Ny Illustrerad Tidning år 1893
och utgår enligt uppgift från ett besök, som han gjorde i Jämtland som ung student.

I den stormiga julikväll
genom klirrande skumma rutan
bort jag blickar mot Åreskutan
och mot Ovikens fjärran fjäll.
Skarpt i solljus spetsarna stå,
solljus dränker de flygande skyar,
men kring skogiga dälders byar
faller högsommardunkel på.
Inne i stugan är ymnig dag.
Fladdrande eld från hällen skiner,
mörka anlet och trumpna miner,
ljusa leende ungmödrag.
Ovant är det vid fattig härd –
på de klumpiga fäbodstolar
pösa i dag eleganta kjolar,
vila barnen av lyx och flärd.

Åreskutan. Teckning av Elias Sehlstedt 1873

Då och då genom tystnadens ro
flyger ett skämt på matta vingar,
stilla ett fnittrande löje klingar –
dämpat mot tiljan knarrar en sko.
Men därute går stormen sin gång,
furan skrapar mot fönsterbågen
och den störtande fjällbäcksvågen
sjunger vid knuten sin sorlande sång.
Långsamt, maktlöst försjunker man i
bergöknens mäktiga, djupa stämning,
halvt ett jubel och halvt beklämning –
mättade båda av trolsk poesi.
Och medan stunderna glida förbi
stirra vi in i elden och röken.
Sakta en blekhyad stockholmsfröken
gnolar en drömmande tung melodi.
Axel Karlfeldt

Fru Jonsson från Börtnan kokar messmör på Stafbränna fäbod
i Ovikens socken, Jämtland. Tiden är ungefär den samma
som för skaldens besök.
Fotot är ur Jamtlis arkiv och hämtat ur avhandlingen
Fäbodväsendet 1550 – 1920. Framlagd 2009, av
Jesper Larsson, vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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Ett citat ur J. L. Saxons Umgängeskonst - Levnadskonst, Saxon & Lindströms förlag, 1934:
Om du besöker en fäbod, kom ihåg att fäbodflickornas uppgift är att sköta de kor, som
höra till vallen. Du får följaktligen ej besvära dem mycket.
Fjällbygdens invånare äro vakna och intelligenta och döma alla sörlänningar efter den
grad av bildning turisterna lägga i dagen uppe i vildmarken. Fäbodflickan skall naturligtvis väl betalas för både de livsmedel hon ställer till ditt förfogande och för sina besvär.
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Denna rapport redovisar resultatet av projekt ”Manual för fäbodturism” till vilket Jordbruksverket
beviljat projektstöd. Skriften kan rekvireras från Gävleborg fäbodförening, c/o Ljusdalsbygdens museum,
Museivägen 5, 827 30 LJUSDAL.
Den kan även läsas på och laddas ner från Gävleborgs fäbodförenings hemsida www.xfabodar.se
Framsidans bild från Dyrvallen i Hälsingland visar att fäbodar är uppskattade mål och stödjepunkter för
olika turist- och friluftsarrangemang. Detta innebär att aktiviteternas värde ökar men därmed inte sagt att
fäbodbrukaren stärker sina inkomster. Foto, liksom i övrigt då annan uppgift inte lämnas: GFF
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Arådalens fäbodliv och turism
Hundshögen, Hästryggen och Lillfjället reser sig i norr. På sydsluttningarna frodas de växter som i sekler
omvandlats till smör och ost i de många fäbodarna. På myren lyser tätörten blå – en liten ört med stor
kraft som förr i tiden hjälpte fäbodtöserna att göra den läckraste ”tjockmjölk”.

Östra Arådalen sommaren 2009
Nu är en stor del av Arådalen naturreservat. I väster ligger lågfjället Busjöfjället med omgivande skogar,
och längst i öster har mängder av smältvatten från en krympande inlandsis gröpt ur rejäla dalar i
landskapet. Naturen i området är en mosaik av fjäll, skog och myrmark. Kärren, som är av varierande
fuktighetsgrad, har både starr- och videdominerade partier. De skogklädda delarna domineras av granskog
med ganska stort lövinslag. Tall förekommer mest som solitärer på myrar och i myrkanter. Det finns
förhållandevis rikligt med lågor och torrakor samt toppbrutna och topptorkade gamla granar. Betande djur
och lång tradition av fäboddrift har präglat området.
Fjällvärlden har sina ekosystem, sina egna alpina arter av växter och djur som i samliv med människors
verksamhet bidrar till den biologiska mångfalden. Detta vill vi värna, liksom en mängd byggda minnen,
inte minst fäbodar, som är värda att bevara. Markerna har dessutom stor betydelse för rennäringen. Samer
har levt i området sedan mycket lång tid tillbaka. En del samiska lämningar har också upptäckts och
kartlagts. En annan rest från forna dagar är den så kallade Jämt-Norgevägen. I hundratals år har vägen
använts av handelsmän, militärer, pilgrimer och bönder som färdats över fjällen.
Området har under många hundra år fungerat som utmark för bönderna i Myssjö och Ovikens socknar.
Skogsbete, myrslåtter, villebråd, fisk och bär har hjälpt till att hålla både folk och fä mätta. Här fanns
också fäbodarna, där korna under sommaren överlämnades i fäbodtösers vård för att stärka gårdarnas
resurser. I reservatet finns flera exempel: Oldsbergbodarna, Stuguberget, Valskaftet och Östra Arådalen.
På vissa ställen är husen tämligen välbevarade. Ett praktexempel är Östra Arådalens fäbod som ännu
fungerar.
Märta Häggkvist, född år 1912, talade vintern 2006 in en CD-skiva med minnen från ungdomen i
Arådalen. Hon vistades där som butös från det hon var 13 år gammal och under åtta somrar. Hon berättar
att de var två butöser som delade ansvar för omkring 30 kor. Arbetet krävde goda matematiska kunskaper
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därför att bönderna, som ägde korna, ville få ost och smör exakt efter hur mycket deras egna kor mjölkade
under sommaren.
I Arådalen finns en betydande fritidsbebyggelse. I västra delen ligger samebyn (lapplägret) Glen med 4 - 5
familjer. I norra delen av dalgången finns en renskiljningsplats. Vägen till Arådalen anlades åren 1964 1965. Glensjön når man med en lätt vandring på 4 km i enastående natur och väglöst land. Det är inte
ovanligt få se renar med kalvar. Stigen till Glensjön kantas även av gamla kåtaplatser som samerna
använde i innan de byggde sina hus i Glen. Man kan även upptäcka gamla fångstgropar i området. Vid
Glensjön reser sig det vackra fjället Baltere på västra sidan av sjön. I Arådalen ligger Svenska
turistföreningens (STF) äldsta turiststation (Arådalens turiststation). Den är belägen i dalgången
omedelbart väster om fjället Hundshögen (1372 m.ö.h.) i södra Oviksfjällen, Jämtland. Redan under
1900-talets första decennium gav STF ut ett antal ”resplaner” till ledning för den tidens turister. I en av
dessa nämns Arådalen och Oviksfjällen som resmål.
Här började fäbodturismen regleras
STF:s förre generalsekreterare Halvar Sehlin skriver i jubileumsskriften “Västra Arådalen under 100 år”
bland annat: Fäbodarna var ett gammalt inslag i det jämtländska bondesamhället och i Oviksfjällen fanns
det gott om dem. I början av sommaren drog man till fjälls med kreaturen och stannade sedan borta till
hösten. Männen återvände sedan hem men återkom på hösten med klövjehästar för att hämta hem smör
och ost. Fäbodarna blev också övernattningsställen för den första generationen fjällturister, vilket till
exempel tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger vittnat om i många artiklar i föreningens tidigaste
årsskrifter. Carl Hasselberg, senare komminister i Myssjö, Ovikens församling, gjorde redan som
skolpojke 1872 en längre fjälltur från Östersund till Röros och övernattade bland annat på fäbodvallen i
västra Arådalen. I en artikel i STFs årsskrift från 1889 fäster han uppmärksamheten på att fjällområdet är
så föga känt och att det är ett av de mest storslagna som Jämtland kan bjuda på. I synnerhet utsikten från
Hundshögen. Därifrån ser man såväl medelpadsskogarna i öster, som Åreskutan och Helagsfjällen med
mellanliggande sjöar och fjäll i väster.
Den första turiststugan uppfördes redan 1895. År 1909 byggdes sedan den nuvarande turiststationen.
Turiststationen är numera öppen endast sommartid. Turiststationen ägs av Svenska kyrkan, men drivs av
STF. Dalgången har sitt namn efter vattendraget Arån som från dalgången rinner söder ut. Invid
fjällstationen finns ett kapell, byggt på 1970-talet, samt några kåtor. Kapellet tillhör Svenska kyrkan som
även äger stora områden i Arådalen. Turiststationen och kapellet ligger vid den uppdämda Angelicasjön.
I Svenska Turistföreningens årsskrift 1921 beskrivs fjällstationen i Arådalen på följande sätt:
Nedanför Hundshögen, det ansenligaste av Oviksfjällen, har Turistföreningen en liten station,
Arådalens turiststation, avsedd som viloplats för vandrare, som från Oviken önska komma in i
Jämtlandsfjällen. Kost och logi fås hår under sommaren för en ringa penning. Stationens mångåriga och
duktiga föreståndarinna, fröken Ella Jönsson, är alltid rustad att mätta hungriga turister, däremot har det
en och annan gång berett henne svårigheter att härbärgera större vandringsgrupper, då den s. k. sovstugan
endast har liggplatser för 12 personer. Från och med instundande sommar äro dessa svårigheter
undanröjda, enär stationen fått en god granne, hos vilken turister vid behov kunna få logi. Några stenkast
från turiststationen har nämligen skriftställaren Anders Backman i Kövra uppfört åt sig en trevlig stuga av
gammal Jämtlandstyp, som han vid behov delvis ställt till Turistföreningens förfogande för stationens
gäster. Herr Backman är Föreningens mångbetrodde tillsyningsman för turiststationen och har under flera
års oegennyttigt arbete gjort sig känd som en kärleksfull vårdare av Föreningens anläggningar i dessa
fjälltrakter. Genom sin nya stuga har han ökat Föreningens tacksamhetsskuld till sig. Den prydliga och
nyttiga stugan kommer säkerligen att bidraga till att ett år från år stigande antal glada och nöjda turister
lockas till Arådalens turiststation.
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Vision och realism – om att möta en verklighet
Jordbruksverket har beviljat Gävleborgs fäbodförening 200 000 kronor för projekt ”Manual för
fäbodturism”. Den totala finansiella resursen är beräknad till 292 000 kronor. Samverkande
organisationer är Högskolan i Gävle och Ljusdalsbygdens museum i Ljusdal.
Syftet med vårt projekt har varit att göra en handledning för ägare eller brukare av fäbodar, vilken kan
användas när och om dessa vill samordna någon form av turismverksamhet med sitt fäbodbruk. Det har
varit angeläget att söka presentera exempel från hela landet.
Målet är att få en större trygghet i fäbodbruket med stärkt framtidstro och entusiasm. Detta är gynnsamt
för såväl landsbygdens utveckling, som miljömål och bevarande av traditionell kunskap.
Fäbodarnas attraktionskraft ska utnyttjas kommersiellt utan att några andra värden spolieras.
Arbetet har avgränsats till en målinriktad studie som ska ge en vägledning för fäbodbrukare som vill
satsa på turism. Den ska vara tillgänglig för alla.
Redovisningen ska ha formen av en rikstäckande exempelsamling. En strävan ska vara att denna också
kan fungera som en vägledning till ett urval fäbodar av turistiskt intresse.

Det är dags nu
Vi hade en vision av hur arbetet skulle genomföras. Vi skulle vara strukturerade. Vi skulle vara
systematiska. Vi skulle samla erfarenheter, värdera vetandet och presentera kunskapen. Vi gjorde mallar
och minneslistor för intervjuer. Vi skulle få en bred exempelsamling av olika turistiska satsningar i
fäbodmiljö från vilken vi skulle presentera bra eller avskräckande fall.
Först ska sägas att arbetet har varit både roligt och intressant med många underbart trevliga möten och
spännande samtal. Vi har mött personligheter, som absolut inte går att placera i några mallar.
Personligheter som i all sin öppenhet och generositet också besitter en integritet och ett oberoende, som
gör att deras erfarenheter inte kan offentliggöras hur som helst. Dessutom krävs en motprestation ifall
man vill komma och resonera och den är att lyssna på det värdarna egentligen vill prata om. Detta är
också intressant men inte alltid relevant, vilket gör att resultaten av de djupintervjuer, som skulle bli
tyngden i vår rapport, får formen av några förnumstiga allmänna kommentarer. De uppmärksamma bör
dock kunna skönja trender och tendenser.
Den disposition vi har valt för vår presentation bygger på idén om att börja från början för att ingen ska
känna sig ställd åt sidan. Vi har därför inlett med en fjunig students första publicerade skaldeförsök 1893
där poemets titel dokumenterar fäbodens värde som turistmål och dess innehåll vilka kategorier som söker
sig dit. En intressant iakttagelse är att det tydligen är personer från Dalarna som far till Jämtland för att
uppleva fäbodromantiken. Vi fortsätter sedan med berättelsen om landets första turiststuga, som byggdes
ett par år senare, också i Jämtland, för att hindra de nyvakna turisternas aningslöshet från att ruinera
fäbodbrukare med vallar i attraktiva miljöer. Vi ska minnas att en förbisedd funktion för fäbodarna har
varit att fungera som replipunkter för resenärer i väglöst land. Alla främmande skulle trakteras. En
tradition, som för övrigt fortfarande lever.
I fortsättningen blir det först en betraktelse över vad i landskapet som kan intressera turister och hur detta
borde användas för att stärka landsbygdens livskraft. Sedan följer en liten repetition av fäbodbrukets
bakgrund. Samtidigt sker en koppling till andra projekt med vissa förbindelser till vårt eget. Så är det dags
att redogöra för fäbodbrukarnas egna initiativ med Fäbodriksdagar och Turismutveckling. Denna del är
viktig för här ges exempel på hur vilja och förmåga stämmer överens eller snedvrids. Den delen får också
inleda det som blir första stycket av vår Vägledning för fäbodturism. Det blir vår exempelsamling där
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integriteten redan brutits genom att verksamheten och inriktningen på dessa fäbodar sedan ett kvartssekel
varit mer eller mindre offentlig. Den följs sedan av en okommenterad skumning av det flöde av
turismsatsningar i fäbodmiljöer som finns att finna på Internet. Där har vi inte varit i kontakt med
företagen men förutsätter att dessa – genom sin annonsering i etern – inte har något emot att intresserade
av deras verksamhet själva tar kontakt och ställer de frågor de önskar.
Vi har sett oss omkring i landet och sökt nyheter. Vi har hittat en tekniskt intressant tingest i Marks
kommun i Västra Götaland. Det är en digital besöksguide; egentligen en handdator som i kombination
med GPS kan visa text, bilder, video och ljud. Besökare guidas t ex runt på naturreservat och får höra
historier om dessa se bilder av hur det sett ut och hur man arbetar. I fält finns koordinater inlagda i
systemet och en berättelse kommer automatiskt upp när man närmar sig den aktuella positionen.
Digitalguiden hyrs ut av kommunens turistbyrå.
– Det intressanta är vad man gör med den nya tekniken. Vi har hittat ett sätt att utveckla naturturism som
annars är väldigt svårt att tjäna pengar på, säger turistchefen Gunilla Malmén.
Fortfarande är digitalguiden ny, men fler aktörer har nu börjat anamma idén. En liknande guide finns vid
världsarvförklarade radiostationen i halländska Grimeton och även i Kalmar med flera kommuner är man
på gång att lansera idén.
– Förhoppningen är att den som hyr guiden stannar lite längre, besöker andra turistmål i kommunen, äter,
handlar och kanske övernattar.
Från Norge meddelas att i Hallingdal har flera støler samverkat och bildat ett ”budeienettverk”, det vill
säga lokala centra för traditionellt säterbruk. Av hävd var det kvinnor som tog hand om djuren och
mjölkade samt ystade ost, kärnade smör och lagade rømme på stölen. Fortfarande är det i regel kvinnor,
som har huvudansvaret på sätrarna, och i ”budeienettverket” diskuteras det, bland andra intressanta frågor,
spörsmål, om hur man ska bära sig åt för att få fler turister att upptäcka fäbodarnas värden och komma på
besök. Stölarna i ”budeienettverket” har låtit göra en gemensam broschyr där sätrarna presenteras en efter
en samt vilka upplevelser, produkter eller aktiviteter som respektive fäbod kan erbjuda.
När du besöker den första av fäbodarna i nätverket får du broschyren, samt en stämpel i den, som visar att
du har varit där. Ifall du besöker minst fyra av de stölar, som finns i broschyren, och på så sätt får fyra
stämplar, blir du bli tilldelad en ”Ringestav”, det vill säga en handgjord, vackert utsmyckad vandrarestav i
trä, slöjdad av en lokal hantverkare.
Så här skriver ordföranden för föreningen Norsk seterkultur, Mari Søbstad Amundsen:
Vi skal like mye ivareta ostetradisjoner, kulturlandskap og fortelletradisjoner om huldrer. Vi må ikke
glemme at vi sitter som forvaltere av en skatt. Den kan ikke forsvinne for oss, så vi må satse på både det
politiske, økonomiske og immaterielle – for oss selv, men også for naturen og miljøet vi alle er en del av.
Seterdrifta er et utstillingsvindu for norsk landbruk og blir brukt for å legitimere bevilninger til store deler
av norsk landbruk. Seterdrift representerer en framtidsrettet måte å drive landbruk på i Norge. De verdier
som seterdrifta representerer i seg selv, men like mye det potensialet for verdiskapning i andre deler av
naeringslivet, gjør at seterdrifta har behov for egne virkemidler både til driftsstøtte og investeringer.
- Vi har ein immateriell kulturarv som er enorm, unik og fantastisk, seier Mari.
- Eg meiner å sjå eit enormt potensial i setra som ein stad for grøn omsorg og betra psykisk helse. Kvar
elles får unge idag ei slik muligheit for å følgje produkt frå råmateriale til salgsprodukt?
På nettstaden til Norsk seterkultur, www.seterkultur.no finn ein mange setertilbud under tittelen ”Till
seters”.
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Så skulle avslutningen ske med en analys. MEN – vi tar den nu. Och anledningen till det är att vi tror att
det är bra att analysen finns i läsarens medvetande när denne tar del av det underlag som gett oss
anledning att dra våra slutledningar.
Förhoppningen är att det ska uppstå en slags intellektuell eller logisk diskussion mellan de tre parterna;
oss i projektet, läsaren och den som stödjer en turistisk idé. Således vill vi anförtro åt läsarna att bedöma
värdet av våra slutsatser. Avslutningen blir i stället en vädjan om hjälp. Vi klarar oss inte isolerade.

Slutsatser
2008 stod turistnäringen för drygt fem procent av den svenska exporten. Värdet var över 90 miljarder
kronor. I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län ökade antalet gästnätter från 2008 till 2009
enligt SCB med 258 670 och ligger nu på 11 miljoner nätter i de större fäbodlänen. Tack vare att
kostnaderna för att turista i Sverige blir lägre när kronan är lite värd ökar turismens betydelse. Turismen
är arbetsintensiv och betydelsen för sysselsättningen är avsevärd. Tillväxtverkets beräkningar visar att
ungefär 160 000 personer är verksamma med turism. Sverigeturismen är nu positiv, det vill säga turism i
Sverige ger mer än svenskar förbrukar på turistande utanför landet.
Fäbodturism behöver enklare regler, men också stöd och hjälp för att kunna samordna insatserna och för
att kunna vidmakthålla en fungerande infrastruktur för information, transfereringar och andra anordningar
nödvändiga för funktionen. Transferering betyder överföring. Det innebär i detta fall utbetalning av
ersättningar för tjänster från en part som tar emot intäkter till den verksamhet som bidrar till dessa. En
fäbod kan exempelvis dra folk till ett hotell och då är konsekvensen en transferering av intäkterna.
Den som driver en fäbod tjänar inte en krona på att folk är nyfikna på fäbodlivet och tittar förbi. Det måste
till något att sälja, en bit mat, en övernattning eller någon annan vara eller aktivitet för att man ska kunna
ta betalt. Och det arbetet måste alltid ske istället för något annat. I lyckligaste fall sker det på ”spilltid”,
det vill säga tid då egentligen inget annat väsentligt behöver göras.
De allra flesta som ägnar sig åt turistisk verksamhet på sina fäbodar har ingen och har inte haft någon tid
över. Antingen har man bytt bort något mot turismen eller också har men ökat arbetstiden (eller minskat
tiden för vila). Turismsamverkan – samarbete med företag utanför fäbodnäringen – är logisk.
De allra flesta som ägnar sig åt turistisk verksamhet på sina fäbodar har gjort en verksamhets- eller
affärsplan. Medvetet eller omedvetet. Man har en ganska god bild av vad man vill. Men det är svårt att
anpassa eller matcha sin vilja mot realism. Många i realiteten dåligt underbyggda idéer har realiserats
under mottot: Det går nog!
Det kan också gå och det kan också verka ha gått bra till dess man ser på det finansiella resultatet.
Turisterna förefaller nöjda och glada och fäbodbrukaren verkar trivas. Men varken fäbodbrukaren eller
hans plånbok har blivit fetare. Fastän det är trevligt!
Så här kan det låta apropå turistpsykologi: – Man måste kunna prata med folk, skoja med skojarna. Man
måste vara beredd på att frågan ska komma. En del kan stanna en hel dag. De tittar och ser allt. Det är bra
för då måste man hålla rent överallt. – Så säger dom, så här vill vi att djuren ska ha det. Djuren ska få gå
fritt. Det måste vara skönt för dom i skogen?
Den egentliga lönen är tillfredsställelsen av att få dela med sig av något som man tycker om. Det skänker
välbehag. Livskvaliteten höjs. Många är nöjda med detta – åtminstone en tid. För även bekräftelser av en
verksamhet och annat som är roligt kan slita på en människa.
Försäljning av mjölkprodukter i form av traditionella fäbodvaror som smör, ost, göbb, sötost och annan
mese och kanske ägg är det som bäst fungerar som källa till extra inkomster från turister. Besök i fähus är
uppskattade men det finns regler om journalföring (Svenskt sigill). En strategiskt placerad gästbok kan
lösa detta krux.
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Direktförädling ger mer än vad man kan förvänta från leverans till mejeri. Men det finns
osäkerhetsmoment som stressar. Hygienfrågan oroar även om de allra flesta bemästrar problemen mycket
bra. Till hygienfrågan hör de tilltagande rovdjursstörningarna som oupphörligt ökar kraven på tillsyn av
djur och som kan göra att förädlingsarbeten måste avbrytas för akuta åtgärder med djuren. Även kontakter
med besökare störs av den ständiga rovdjursberedskapen. Och i förlängningen sänks kvaliteten på
fäbodmaten genom att djuren stressas och mjölken, den viktiga råvaran, blir sämre.
Några är väldigt roade av att bygga. Man renoverar och flyttar byggnader till sin vall, man inreder hus för
övernattning och satsar i den utrustning och de bekvämligheter som krävs (eller som man tror krävs) för
att man ska få hyra ut. Man häpnar över att man kunnat göra miljoninvesteringar och orkar inte bekymra
sig över att räntan på kapitalet är kraftigt negativ.
Prissättning är väldigt svår för många. Det är en ständig oro för att man tar i för mycket och skrämmer
bort kunder. Man litar inte på sin förmåga att räkna när man ser vad man behöver ta in för att täcka vad
produktionen kostar.
Det är över huvud taget svårt att hitta den optimala nivån för en turistisk verksamhet. Det är så roligt med
många besök. – I fjol hade jag 10 000 besök! Det är något av en triumf att få berätta om sin popularitet.
Men är detta det samma som att man är en duktig turistföretagare?
Många vet vad som drar folk. – Fäbodgudstjänster är bra. Kaffet efter kan ge en slant.
– Berättarkvällar är också bra. Då kan man också sälja kaffe. – Marknader med lite jippo drar också folk,
men då är det mycket arbete och många att dela med. Det ger inte så mycket. – Barn är bra, de gör vuxna
så generösa. Men det är ju katastrof om djuren är ute på skogen. Men det kan räcka ifall de hittar en höna,
en katt eller en killing. – En del tror att vi är en gratis djurpark.
På en fäbod hade vi sommaren 2009 besök av landets två prinsessor, Victoria och Madeleine.
Uppmärksamheten höjde besökstalet markant och försäljningen ökade. Alla trivdes.
Så mot säsongslutet kommer smolket. Såväl utrustning som brukare är nedslita och en vecka före planerad
buföring hem rasar allt. Brukaren hamnar akut på sjukhus och den goda ekonomi som byggts upp under
sommaren rasar och försvinner tillsammans med andra reserver.
En annan fäbod ligger vid en vandringsled. Ett nytt brukarpar vill ha en lagom omfattning med servering
av kokkaffe och ostkaka och kanske lite försäljning av hemslöjd till vandrare som passerar. Vandrarna
passar inte riktigt till utbudet utan nöjer sig med en pratstund och att på egen risk få släcka törsten via
kallkällan, som enligt miljökontorets vattendirektiv inte får användas okokt till blandning av saft för
försäljning. När är det lagom?
En tänkvärd tanke är maningen: – Släpp aldrig fäbodtänket!
Fäbodturism ska bygga på att det är de traditionella kunskaperna som är grunden för denna speciella form
av turism. – Vi får inte ändra smaken på den ”vedervärdig gammelosten” bara för att tillfredsställa
känsliga gommar. Det är sensationerna på fäbodvallen som motiverar besök. Och folk är beredda att
betala också för mindre raffinerade skräckupplevelser. – Och det finns en marknad också för den magra,
blanka, nästan genomskinliga ”blåmjölksosten” också.
– Dra er inte för att ta en tusenlapp för att en turist får hänga er i hasorna en hel dag och får följa er i
nästan allt ni gör. Tänk efter! – Ni måste ta betalt så att det täcker alla merkostnader.
Tänk precis på samma sätt som när ni resonerar om vad merkostnaden för att hantera rovdjursstörningar
kan kosta.
– Och förklara för turisterna att det är fråga om både ersättning för er möda och en försäkringspremie.
– Förresten kanske det också är värt att tala med ett försäkringsbolag innan man drar iväg med turister på
farliga vägar. Vedhuggning kan vara en uppskattad syssla, men absolut inte ofarlig. Och även kulliga kor
kan klämma besökare.
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Läger och kurser är roliga men oerhört slitsamma. De kan bilda
överenskommelser i kamratskap. Men ransonering kan krävas. Satsa
hellre på något exklusivare som är mindre arbetskrävande.
Högtidsdagar för prominenta kan förgyllas på en fäbod. Det kan vara
säsongsvisa engångsföreteelser som ger tillräcklig behållning. Man
festade ordentligt på fäbodar förr också.
– Vad är ett bröllop värt? Eller företagsledarens födelsedag?
Planering, och grundlig planering, är nödvändig om fäbodturismen
ska fungera på lång sikt. Tänk alltid på att det är fäbodkulturen som
är kapitalet. Fäbodarnas lockelse ska användas affärsmässigt utan att
några andra värden förstörs. Gör du avsteg så försök inte maskera
och dölja detta. Tala ärligt om varför du inte kan använda dig av vad
som egentligen passar på en ”riktig” fäbod. Till exempel om du
sätter kolbullar på menyn. Då kan du bli respekterad. Det blir du inte
om du avslöjas med knep och bländverk vars enda avsikt är att klå
folk på pengar.
Även om det är få som erkänner besvikelse efter sina satsningar på fäbodturism har vi har hittat många
tappade orkar. Det är så mycket som måste göras av brukaren själv i de små jordbruk som också har
fäbod. Man vågar inte binda sig med att anställa utomstående. Ofta fungerar det som bäst när barnen i
familjen är i ”rätt ålder” för att hjälpa till under fäbodsäsongen. Sämst fungerar det för ensamstående som
kan slitas mycket hårt.
Vi har sett hur satsningar i EU-stödda projekt tillfälligt kan lyfta kreativitet kring företagande, men att
kraften ebbar ut och nätverk löses upp när resten ska ske av egen kraft. Stiftelsen Turismutvecklings
satsning för 25 år sedan hade också en oerhört positiv effekt.
När man analyserar nyttan av satsningarna på fäbodturism blir slutsatsen att eldsjälarna sällan eller aldrig
får sina insatser tillbaka ifall man räknar kommersiellt. Fäbodturismen är en trivselfaktor, en attityd, en
betoning. Den är i grunden ett samhällsintresse.
I Turismutvecklings framgångsrika projekt ”Levande fäbodar” visar också samhällets olika delar – det
officiella, det kommersiella, det ideella – ett omfattande och samordnat intresse.
Fäbodturism kan utveckla landsbygden.
Den ger Sverigebilden, anslaget som möter besökare och befolkning.
För bibehållandet krävs samhällets stöd, en eldsjälavård – den ger återbäring.
Kanske finns det möjligheter att tillsammans med våra turistkontor skapa paket av upplevelser som
attraherar olika grupper av besökare. Utveckla en gemensam hemsida och en informations- databas så att
alla fort och enkelt kan finna och studera vad landskapen och fäbodskogarna har att erbjuda.
Vi nödgas då få en gemensam marknadsföring. Vi ska finnas i den helhet där vi är en viktig beståndsdel.
Men detta sker inte enbart genom marknadsföringsinsatser av olika slag. Foldrar och annan information är
viktig, men det allra viktigaste är att finna former för rättvis fördelning av de intäkter turismen ger. Vi
måste se till att alla inom turistnäringen inser att även de som står för landskapets lockande innehåll ska
ha en rimlig och rättvis del av kakan. Oavsett verksamhetsinriktning; turism eller lantbruk.
Detta kan ske genom att bilda nätverk mellan alla typer av företagare med ingångar till turistbranschen,
och där ska alla som hjälps åt att bevara turistandets attraktionskraft kunna ingå på lika villkor.
Det behövs organisationer som kan stötta företagare med råd och utbildning för att upplevelsen av besöket
ska överträffa gästens förväntningar. Det behövs arrangemang för fördelning av vad turismen inbringar.
Kanhända kan någon form av ekonomiska föreningar med samhällsstöd kunna fungera?
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Vilka blir vi när turisterna kommer –
ett slags äventyr i kulturarvet?
I ett försök att sammanfatta sin verksamhet ville Leaderområdet LAG Intryck Hälsingland (EU:s
programperiod 2000–2007) forma en manual för levande landskap, Mall. Gävleborgs Fäbodförening
deltog i arbetet. En annan medverkande i arbetet var kulturjournalisten Gunilla Kindstrand, som
redovisade några åsikter om begreppet landskap. De är intressanta också när man funderar kring vad i
landskapet som kan intressera turister och hur detta kan användas för att stärka landsbygdens livskraft.
Det är Gunilla Kindstrands tankar som bildar underlag för följande tänkvärda avsnitt. Hon kallade dem
för: ”Landskap kan vara både kontext och text, brukar etnologer hävda”.
Kontext är ett annat ord för sammanhang – genom att landskapet är en omgivning för oss är det vår plats
på jorden, som skapar ett sammanhang för våra liv.
Text är landskapet – därför att vi alla kan skriva in oss i ett namngivet begrepp, ”Sverige”, ”Gävleborg”,
”Hälsingland” genom vår levnad och våra handlingar. I alla tider har människor förändrat den text som
landskapet består av och som ger oss vår bild av det. Det sker påtagligt genom bruket av åker och tomt,
mark och skog. Men det sker också i våra tankar därför att vi är med och påverkar en uppfattning om vad
våra landskap är, vad de står för.
Det finns en obönhörlig mekanism i viljan att skapa turistlandskap – viljan att komma bort från
komplikationer och komplexitet, mot det generella och det enkla. Turismen tränger ut det som har ”fel”
karaktär eller anses ”fult” och satsar på att lyfta fram den ”rätta”, det vill säga det som man tror är den
säljbara bilden. På den marknad där kulturturismen konkurrerar är det särarten som ska förpackas och
säljas - det alldeles äkta svenska eller det genuint hälsingska så som det uppenbarar sig i ost, hus, teater,
kläder och musik.
Ursprunglighet och autenticitet säljer som aldrig förr. Marknadens krav är mycket tydliga:
Bli bättre på värdskap! Håll affärerna öppet längre! Se gladare ut! Och glöm inte folkdräkten!
Sedan förpackas detta i glättade broschyrer och bjuds ut till den stora turistindustrin.
Idag skapar kulturarvsturismen i Norrland en situation som ibland tangerar den koloniala. Ju tuffare de
regionalekonomiska villkoren blir, desto grällare saluförs den så kallade regionala identiteten. Överallt
samma intensiva arbete med att lösgöra och förstärka lokalhistoriska företeelser och föremål: fäbodjäntor,
kulning, brokvistar, hambo och folkdräkter. De flesta fäbodvallarna, däremot, får förfalla. De ligger
alldeles för långt från turiststråken.
Det har hänt att jag tyckt att vi i våra provinser varit utsatta för en gigantisk sammanvärjning. Blickarna
bakåt, bakåt, mot timrade gårdar, kalkade spisar, målade tapeter…
Turistbroschyrerna blir parodier: en mjuk sol silar genom myggtjällsgardiner. Sedan flödar den vidare
över hårt slagna, skickligt avstämda, trasmattor på ett nyskurat trägolv. Ett sällsamt väl bibehållet 1700talsskåp gläntar på dörren och visar travar av kallmanglat linne. Krusade örngottsband generöst utspillda
över hyllkanten. Så ser de ut, de rara bilderna av Det Äkta Allmogelandskapet, och till dem hör en hel
massa tillbehör.
Men bilden av historien är inte enbart en produkt av det förflutna, brukar samhällsforskarna påminna.
Historien är alltid en produkt av samtidens önskningar och behov.
I turistinstallationen Allmogeland bor inte bara föreställningen om hur livet på landet en gång tedde sig,
utan också nutida drömmar om hur vackert, livsnära och, ja, enkelt, livet kan vara. En uppfordran till den
splittrade nutidsmänniskan. Ett ideal att förhålla sig till.
Givetvis påverkar dessa bilder inte bara förbipasserande turister.
De skriver sig in också i oss som till vardags lever i landskapet.
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En samhällskultur kan sägas bestå av berättelser om vad vi betraktar som normalt, vad som är värt att
sträva efter, det som är giltigt. I de berättelserna ligger våra ideal och förhoppningar. Där ser vi också
gränserna för det godkända. Där urskiljer vi också vad vi inte har lov till.
De här kulturberättelserna fungerar som ett slags tankesystem för oss. Vi binds av dem, vare sig vi vill
eller inte.

Upplevelserekvisita bildar kulisser
Vilka blir vi i dagens berättelser om
våra landskap? Vilka blir vi i
turistbroschyrerna där man lägger till
och drar ifrån och får bilden om något
att bli märkvärdigare än verkligheten?
Vem får rollen som lokalt genuin?
Vem blir oäkta och vem får inte vara
med? Vem gör rollistan? Vem tjänar
på skådespelet?
I strävandena efter att utveckla
landsbygden har deltagarna ofta en
osjälvständig roll. Det talas om ”stärkt
landskapsindentitet”, ”profilering”,
”att stärka landsbygdens livskraft”
och ge ”mänsklig och ekonomisk
tillväxt”. Den underliggande politiska
dimensionen är egentligen mycket lik
den som startade vid förra
sekelskiftet.
Man formar projekt för att förklara
regionens historia och skapa nya
berättelser och presentera nya
karaktärer. Denna gång för att lättare
kunna hävda sig i den stora
konkurrerande omvärlden.
I en krasst kommersiell verklighet finns paroller som ger fritt fram för en sorts infantiliserad användning
av upplevelserekvisita; folkdräkter, folkmusik, fäbodvallar, kulning, brokvistar … det vill säga exempel
på särart som kan packas till en vara, som kan ge pengar, som kan ge jobb, som kan ge självkänsla … etc.
Egentligen en onödigt ensidig tolkning av parollerna, som får våra landskap att te sig som kulisser, där
dagens frågor kring integration, mångfald, jämställdhet, ett nytt klassamhälle lyser med sin frånvaro.
Gunilla Kindstrand önskar att det fanns en tydlig regional arena för samtidspolitiska diskussioner kring
kulturturism och upplevelseindustri, gärna med Högskolan i Gävle som stadig utgångspunkt. Där skulle
man kunna utforska kulturarvets och den intensiva regionala identitetens baksidor: Som att kulturarv ofta
vidmakthåller gamla maktstrukturer och tjänar som försvar för gamla ordningar. Att många, framför allt
unga tjejer, väljer att växla in kulturarvet i en enkelbiljett bort, bort, bort. För vem orkar leva i de gamla
traditionella patriarkala könsordningarna?
Det behövs fördjupning och större medvetenhet hos de bofasta då turisterna kommer. Vi kan gemensamt
försöka formulera berättelser om det förflutna som inte är nostalgiska eller förljugna. Vi kunde pröva
modeller för hur kulturarvet kan bli en sundare grund för framtidsväxande. Kanske kunde vi på allvar
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bjuda in de nya svenskarna i processen. Kanske kunde vi gemensamt finna nya platsvärden att attraheras
av. Kanske vi kunde visa modeller för olika sätt att bruka landskapet, vilka stärker vår livskvalitet.
En av anledningarna till att läsningen av landskapets text är så enahanda kan vara att den gemensamma,
underförstådda tolkningen av begreppet ”kultur” inte är aktuell. ”Kultur” tolkas fortfarande som en
utfyllnad, en lyx, en sorts gratifikation. I själva verket är kultur numera en spetskompetens, inflätad i de
flesta ekonomiska system. Kultur är inte körsbäret på bakelsen längre, utan ingår i och lyfter alla
ingredienserna. Det har lett till att ekonomin kulturaliserats och kulturen ekonomiserats. EU-rapporten
"The economy of culture in Europe" konstaterar att kultursektorn under år 2003 omsatte mer än 654
miljarder euro och utgjorde 2,6 procent av Europas samlade BNP. Det slog såväl bil- som
livsmedelsindustrin. Också om turistindustrin uteslutits ur beräkningarna är resultatet häpnadsväckande.
I våra landskap märks inte detta så tydligt ännu, och fixeringen till det förflutna, nostalgin, bidrar till att
bromsa den synvända som behövs; en omvärldsförändring som uppmanar till ett annat, friare, sätt att se på
resurser och sammanhang.
Vilken blir den kraft som skriver fram nya, nutida, framåtsyftande värden i våra landskap?
Källa:
Rapport över projekt Utvecklingsplan för Hälsingland/Manual för levande landskap, genomfört
med bidrag från Jordbruksverkets anslag för natur- och miljöorganisationer
Jordbruksverket – Intryck Hälsingland 2006-12-10
SJV dnr 29-5475/06
Delgivn.nr. 1003/06
Dnr IH 2006:2
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Fäbodriket
Flera projekt för utveckling av Sveriges landsbygd har genomförts. Projekt Fäbodriket i Jämtlands län är
ett. Vi utgår från det när vi lyfter fram några värden och tecknar fäbodväsendets bakgrund. Allt började i
förhistorisk tid och fäbodar har förekommit i hela norra Europa. Under 1800-talet blomstrade
fäbodbruket. Idag finns knappt 200 fäbodställen i bruk i landet och ännu färre brukas traditionellt ifall
man med det menar förädling av mjölk på platsen. Fäbodbruket har format speciella natur- och
kulturmiljöer. Fäbodbruk behövs för att bevara dessa.
Odlingslandskapets kulturvärden hör ihop med människans brukande av detta landskap. Kulturminnen är
lämningar och spår i landskapet, som vittnar om tidigare generationers odlarmöda och seder, liksom
förmågan att ta vara på vad jorden ger. Ett bevarande av odlingslandskapets kulturvärden kräver att vi
värnar dem och samtidigt brukar dem.
Bonden kunde i ett jordbruk som var självhushållande bara hålla det antal djur, som under vintern kunde
födas med det foder som de tillgängliga markerna gav. Och antalet djur avgjorde i sin tur hur stor åkeryta
som kunde gödslas varje år. All gödsel behövdes till åkrarna därför gödslades sällan ängar och aldrig
betesmarker. Bruket formade en särskilt anpassad och mycket artrik flora och fauna. Fäbodarna användes
mest för sommarbete, för att hemgårdens resurser skulle kunna användas till mat och vinterfoder. På stora
utmarksområden samlade man också mängder av foder och särskilt slåtter på myrar var viktig. Även löv
skördades till vinterfoder. En ramsa från Jämtland ger en kvalitetsbedömning av lövet.
Videt välter,
sälgen svälter,
aspen föder,
rönnen göder
Trots att jordbruk och landskap har genomgått stora förändringar finns mängder av spår bevarade som är
kulturhistoriskt värdefulla. Ett särdrag i vår svenska bebyggelse historia är att sambandet mellan forntid
och nutid på många håll alltjämt är obruten.
Den ”agrara revolutionen” som inleddes under 1800-talet gjorde att varje bonde själv skötte sitt jordbruk
och att mekanisering och specialisering drevs på. Självhushållning övergavs. Man producerade för att få
råd att köpa. Med tiden fick vi ett överskott av jordbruksprodukter i Sverige. Landskap förändrades, städer
och samhällen växte.
På grund av jordbrukets ändrade markanvändning är många av tidigare vanliga växter och djur rödlistade.
De är hemlösa och därmed utrotningshotade. Ska vi bevara dessa arter måste vi bevara eller återställa den
äldre markanvändningen, alltså hävd genom bete eller slåtter.
Genom fäbodväsendet har vi bevarat djupa kunskaper om äldre brukningsmetoder, djurraser,
livsmedelshantering och hantverkstekniker. Dessutom finns i fäbodkulturen betydande värden i form av
lokala traditioner, värderingar och levnadssätt. Värden som är viktiga att bevara.
Målet för projekt Fäbodriket var att genom kvalitet och kunskap ge förutsättningar för ett levande och
långsiktigt hållbart fäbodbruk såväl ekonomiskt och miljömässigt som kulturellt. Här kan turism ha en
betydelse. Målet finns kvar fastän projektet är avslutat.
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Måltidsturismens resurs – lokal och regional identitet
Ur: En förstudie av måltidsturismen i Gävleborg
Hushållningssällskapet, Urban Laurin: 2004-09-20

Fäbodvallskulturen
Fäbodvallskulturen i Gävleborgs län är välutvecklad och ett uppskattat turistmål. Erfarenheten från mina
besök visar att fäbodarna är något som kan utvecklas mycket mer. Inte minst är det viktigt att utveckla
produkter som turisterna är beredd att betala för. Nu är det till stor del ett gratisnöje för turisterna att
besöka fäbodarna. Efterfrågan på livsmedel från fäbodarna verkar också vara extrem och kan utvecklas.

Dyrvallen, Hudiksvalls kommun
Dyrvallen ligger mitt i skogen utan på norra sidan av Norr-Dellen. Den brukas av Mirjam & Hans
Hjalmarsson. Det finns inte bilväg ända fram utan besökare får gå cirka en kilometer i skogen.
När man kommer fram till vallen möts man av en frigående häst och några kor. En vandringsled
passerar förbi vallen. Vid en grind står en snidad träskylt med texten "Dyrvallens Fäbodkafé o Hantverk"
Man serverar kaffe, ostkaka och kaffebröd av olika slag. Paret säljer också hemslöjd. Ostkakan är av eget
recept, och tämligen unik. Den är något av en blandning av ostkaka från Hälsingland och dito från
Småland.
Mirjam och Hans driver ett fritidslantbruk i Sörmland. Paret säger att "det innebär ju att vi har 40 mils
buföring. Det är tungt och dyrt men vi älskar detta liv. Vi är här under två månader och det här är det
första riktiga året vi är här. Vi älskar friheten och tystnaden här, men vi vill också ha lite besök. Under en
månad har vi haft 45 besökare, de flesta lokalt boende och några få mer långväga turister."

Hjortstavallen [Hudiksvall] och Pys-Pehrs Hälsinge ostkaka, Nordanstigs kommun
Hjortstavallen brukas av Pehr Backström, som också har lantbruk och företaget Pys-Pehrs hälsingeostkaka
i Bergsjö. På fäboden finns mjölkkor och getter, skötta av en fäbodstinta. Per berättar att han driver
fäbodvallen för att det känns rätt, men också för att fäbodstintan gör att han kan få lite ledigt från djuren
under sommaren.
Fäboden är inte riktad till turister. En viss försäljning av ost och smör från fjällkor sker, till ett pris av
100 kr kilot. Vid gården i Bergsjö har Pehr ett gårdsmejeri där han främst gör ostkaka. Den säljs
huvudsakligen till butiker i området, men också till Östermalmshallen. Till att börja med hade Per planer
för att utveckla fäboden till en levande turistattraktion. "Jag hade en ansökan till länsstyrelsen, men det
blev så krångligt att jag drog tillbaka den. Men det är synd för det skulle kunna gå att göra så mycket med
fäbodar och turism." I dagens läge vill Pehr inte satsa på nya produkter. "Det krävs alldeles för stora
satsningar. Jag har gjort försök med lagrad ost från fäboden, och den blir otroligt god. Men den njuter jag
bara själv av. Jag är inte redo att gå ut på marknaden med den."
Pehr säger att det finns en del lokala produkter med klass, men att det borde kunna finnas mycket mer.
"Ska jag fortsätta så vill jag utveckla min verksamhet och samarbeta med andra. Men jag har inte bestämt
mig hur jag ska göra, om jag ska satsa mer eller inte. Det är också viktigt med turismen, men denna
kommun förstår inte vikten av lokal mat och turism. Det mesta rinner ut i sanden."

Svedbovallen, Ljusdals kommun
Svedbovallen är en av de mer omtalade fäbodarna i länet. Det är kommunen som äger vallen men den
arrenderas ut till Järvsö Hembygdsförening för en krona per år. Föreningen har i sin tur Britt Sörqvist som
brukat fäboden under ett par år.
På Svedbovallen finns en servering av kaffe med dopp. Ett störande intryck är att det kokta kaffet
serveras i plastkoppar, vilket knappast hör hemma i en traditionell fäbodmiljö. Britt ursäktar sig också lite
över det bröd som serveras. "Fikat ger faktiskt mest inkomster, utöver de kurser som vi ger. Jag köper

16
färdigt bröd, och det känns egentligen inte bra. Det borde vara mer lokal prägel på fikat. Det är trist med
färdigköpt."
Britt berättar att man har haft många besökare i sommar. "Det har varit väldig efterfrågan på
produkterna. Allt tar slut på en gång. Jag skulle kunna producera mycket mer, men jag har haft problem
med kor och skador, och har inte alls haft den mjölk jag hade räknat med. Jag behöver också hjälp. Jag har
sökt folk men inte lyckats. Jag behöver också ekonomiskt stöd för det eftersom jag inte kan betala någon
lön."
Cecilia Bruse är engagerad i hembygdsföreningen och arbetar mycket med Svedbovallen. Hon säger att
"vallen är mycket viktig för oss. Vi vill ha den levande med en rejäl produktion av fäbodmat. Vi vill
egentligen ha mer kraft på Vallen. Britt behöver en partner." Britt Sörqvist är tveksam till det. "Jag skulle
inte vilja ha mer djur där. Det räcker med åtta kor och kalvar. Det får inte bli för stort."

Gåsbäcken, Ockelbo kommun
Gåsbäckens fäbod hade i fjol (2003) närmare 10 000 besökare och i år har det varit betydligt fler. Sune
Pettersson som äger fäboden berättar att han behöver den eftersom han har för lite bete vid sin gård. Han
har hållit på med fäbodverksamhet i 14 år. Systern Siv Jonsson hjälper till både med att sköta kor och göra
ost. Fäboden är privatägd och Sune säger att han "blir irriterad när många besökare tror att det är en
kommunalägd anläggning. De fattar inte att en privatperson utvecklat det hela, och låter folk besöka den.
Det är gratis att gå in, även om vi har en bössa för frivilliga bidrag. En del lägger pengar där, men det är
inte många."
Sune konstaterar at det är en oerhörd efterfrågan på ost. "Jag tror vi skulle kunna göra nästan hur
mycket som helst. Ostarna är fullbokade ett par månader i förväg. Det finns en väldig efterfrågan men
frågan är hur man ska satsa. Jag är ju egentligen pensionär. Tänk om man vore yngre. Och tänk om det
funnes någon som vill ta över."
Sune är kritisk till kommunens inställning. "De tycks inte förstå hur viktigt det är med turism och
fäbodar. Visst satsar dom på en del, men de förstår inte riktigt vikten med det småskaliga tycker jag. Vi
skulle kunna satsa mer på turister och fäbodar. Men jag är orolig för att fäbodarna kommer att försvinna.
Det är så slitsamt. De unga vill inte ta över. Titta på Jämtland. Tänk om vi hade deras kraft med
Eldrimner, samarbete och utveckling. Då skulle vi klara av mycket. Vi måste få mer verksamhet på det
lokala planet för att det ska fungera."
Sune konstaterar att olika projekt "måste lyssna mycket mer på oss som är verksamma. Vi vill ju
berätta. Det är alldeles för ofta att folk inte lyssnar på oss. Jag är också kritisk till utvecklingen med
fäbodföreningen i länet. Jag var med och startade den, och då var det vi som drev fäbodar som bestämde.
Men så kommer det in en person utan känsla och tar över allt. Vi som kan fäbodar är på något sätt borta.
Vi är med i föreningen men snart tröttnar jag."

Foto: Marianne Lundqvist
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Landsbygdsturism – Bo på fäbod
Marita Hultgren, Hushållningssällskapet
Projektet Utveckling av landsbygdsföretagandet i Malungs, Vansbro och Älvdalens kommuner 2000-2004
visar på möjligheter som lokal samverkan kan erbjuda. Vi gör omfattande citat men har också förkortat och
uteslutit mycket text. Tyngdpunkten ligger i partier som direkt berör fäbodbruk och främst fäbodturism. Vi
tackar Birgitta Persson på Hushållningssällskapets kontor i Storvik, som letade fram rapporten ur arkivet.
Jag har arbetat med intressenter som planerar för att ta emot gäster under temat Bo på Lantgård och Bo på
fäbod. Vid ett första möte har jag presenterat vad organisationen Bo på Lantgård står för, hur man arbetar
och kriterierna för att bli medlem. Vi har tittat på gårdens hus och omgivning för att se vad som behöver
åtgärdas. Vi har även diskuterat runt en enkel ekonomisk kalkyl så att det lättare går att se vad som krävs
för att få det att gå runt. Vi har även tittat på vilka investeringar som behövs. I de flesta fall har behov av
WC och dusch gjort att man tvekat. Men jag har i alla fall rekommenderat att söka investeringsstöd.
När det gäller Bo på fäbod arbetade jag stegvis med att introducera våra funderingar på fäbodboende och
aktiviteter. Jag tog tidigt kontakt med Dalarnas Fäbodbrukarförening, miljövårdsinspektören i Malungs
kommun, Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, ordföranden för Bo på
Lantgård i Sverige, samt ordförandena för fäbodbrukarföreningarna i Jämtland/Härjedalen och Gävleborg.
Detta för att ta reda vilket intresse, alternativt motstånd, som fanns till detta arbete. Man har glädjande
nog sett att det finns möjligheter till en extra inkomster. Jag tog även kontakt med Bo på Lantgård centralt
samt LRF:s turistbolag Upplev Landet, som intressenter i en kommande marknadsföring.
För tillstånd och krav för bl. a. matservering har vi konstaterat att det inte finns miljömässiga hinder om
man håller sig under 8 gäster. Då gäller samma krav som i Bo på Lantgård. I övrigt har vi accepterat de
krav alla fäbodbrukare har för att kunna ta emot besökare.
Vi har gjort ett studiebesök till Zakrisbuan och Hedvallen i Klövsjö, för att få kontakt med intressenter
samt ta del av deras erfarenheter. Vi har även gjort studiebesök till Ärteråsens fäbod i Rättvik. Anna
Strömbäck och Ingvar Johannesson från LRF Upplev Landet besökte tre av våra intressenter för att få
reda på vad aktiviteter runt fäbodar egentligen handlar om. Vi hade bra diskussioner om alternativa
upplägg för en marknadsföring av olika alternativ. Jag har hjälpt de tre som bestämde sig för att aktivt
arbeta vidare på idén med att göra en enkel folder om deras verksamhet. De kommer under denna sommar
att marknadsföra sig via turistbyråerna samt i den tidning som Malung och Vansbro kommuner gör
gemensammt. Vi har även diskuterat möjligheter att finansiera en större gemensam marknadsföring inför
nästa sommar.
Det viktigaste för intressenterna är att bestämma av kriterier för vad som gäller för att få kalla sig Bo på
fäbod alternativt Fäbodaktiviteter. Föreningen Bo på Lantgård har kriterier för vad som gäller för att få
vara med i deras upplägg. Vi har arbetat efter ungefär samma mönster för att få fram vad fäbodboende
egentligen är. Vi har inte kunnat ta samma kriterier rakt av eftersom det inte är praktiskt möjligt. Min
förhoppning är att intressenterna själva tar tag i detta för att hitta en gemensam lösning inför nästa säsong,
då jag är övertygad om att intresset från besökare kommer att öka. Önskan är att det nätverk som bildats i
våra tre kommuner att finnas kvar och man mer aktivt själva kommer att arbeta med dessa frågor
framöver.
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Fäbodriksdag, fäbodkommitté, turismutveckling
Turism kan lösa problemen med landsbygdens vikande möjligheter till försörjning. Det är ett ofta
återkommande påstående. Det finns exempel där satsningar lyckats, men också motsatsen.
För fäbodbrukare upprepas påståendet särskilt ofta. Här måste en satsning vara särskilt gynnsam.
Fäbodarna är ju en fin och uppskattad del av SVERIGEBILDEN. Den bild av Sverige man vill ge våra
gäster. En vision av det riktiga, oförfalskade Sverige. Det lantliga, det pastorala landskapet med små
trivsamma stugor och betande djur i vackra trakter med skogar, sjöar och blånande berg där unga,
blomstrande flickor bjuder besökare välkommen.
Bilden är inte falsk. Det är den som till stor del gjort att fäbodbruket fortfarande lever. Det finns också
brukare som vill dela med sig av bilden, även de som kan tänka sig att ta betalt för upplevelsen. Någon
gång för snart trettio år sedan började fäbodbrukare tala om hur man skulle kunna samordna en turism på
fäbodar. Tankarna födde FÄBODRIKSDAGEN, en idé som backades upp av bland annat länsstyrelser
och länsmuseer. Med på första fäbodriksdagen var Malin Jonsdotter som då arbetade på stiftelsen
Turismutveckling i Östersund. Så här gav hon riksdagarnas bakgrund på fäbodriksdagen 1996 i
Hudiksvall, den första som hölls sedan Turismutveckling helt lagt ansvaret för arrangemanget i brukarnas
händer.
”Det här är den nionde riksdagen. Den första hölls i Klövsjö, jag
tror det var 1982. Några av er var med. Länsstyrelser och
länsmuseer ville få bättre kunskap om fäbodarna, hur många det
var, hur de såg ut, vad det fanns för variationer. I samband med
det upptäckte man att det fanns ganska många fäbodar, som var
väldigt villiga att ta emot besökare. Det fanns även ett stort
intresse bland folk att komma till fäbodar. Ni vet ju hur det är nu.
Turismutveckling åtog sig att samla ihop uppgifter och se till att
det fanns skyltar och en broschyr. Ni vet den där bruna
broschyren, som kom 1984 med 24 fäbodar som man kunde komma
och besöka. I samband med det blev det den andra fäbodriksdagen,
som var i Järvsö på Harsa. Initiativen kom lite från länsstyrelser,
lite från riksdagsmän, lite från Turismutveckling. Det var ett himla
hopkok egentligen, men syftet var att den skulle vända sig till de
fäbodar som tog emot gäster. Det var egentligen hela bakgrunden.
Sedan har det visat sig att det finns ett stort intresse för
fäbodfrågor överhuvudtaget.
Med pengar från Jordbruksverket kunde man ordna fäbodriksdagen i Sälen 1990. Som fortsättning från
riksdagen i Järvsö hade den temat skyltning. Vägverket fick lösa frågan om hur vi hittar till fäbodarna.
Andra frågor var, hur hittar vi till varandra? Och hur ligger vi prismässigt? Det var kanske lika många
deltagare då som vi är idag. (Cirka 60 personer; redaktörens anmärkning.) Redan då tror jag Stina
Eliasson var med, eller hur? Några norska fäbodbrukare var där. Fäbodbrukarna föreslog själva att de
skulle träffas året därpå i Jämtland på Persåsen.
Året 1991 hade Östra Arådalen fått sitt Europa Nostra-pris. Temat var självklart bevarandearbete och
hur Riksantikvarieämbetet arbetar för att bevara kulturlandskap. Man skulle lära sig hur man fick bidrag
för att kunna hägna och sådant. Där reste sig Ragnar Wiklund upp och sa, nästa år ses vi i Hälsingland.
Vi åkte till Knupbodarna och Mattesvallen. Då gällde det idé- och affärsverksamhet. Vi tyckte det var
viktigt att se hur man överlever, vad man kan sälja och vilka priser man kan ta. Jag tror det var Rättvik
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1993, stämmer det? Då var temat livsmedelslagstiftning och hygien. Några hade haft problem med
hälsovårdsmyndigheterna. Vi var runt till Ljusbodarna och Karl Tövåsen. Alltid har det funnits ett tema,
som kommit från fäbodbrukarna själva. Man har ringt och sagt, vi behöver nog prata om det här.
Efter Rättvik åkte vi till Stockholm och Skansens fäbod. LRF var med för pengarna hade sinat på
Jordbruksverket. LRF var snälla och hjälpte till och Glesbygdsverket puttade i lite pengar.
Turismutveckling började känna att nu är det dags för fäbodbrukarna att samla ihop det här. Dalarnas
fäbodbrukarförening hade bildats och det hade blivit en säterbrukarförening i Värmland. Det är liksom
viktigt att initiativet växer underifrån. Men tack och lov LRF, att ni vill sköta register, för det är hemskt
mycket med utskick och det är svårt att hålla i det här. Turismutveckling tyckte inte vi var riktigt rätt
instans att leda längre, nu när det inte hade med turism att göra, utan mest med jordbrukspolitiska frågor.
I Ekshärad 1995 var temat EU-frågor, för då var det så himla aktuellt. Där säger Turismutveckling, att
nu tycker vi det är viktigt att initiativet fortsättningsvis tas från fäbodbrukarna själva. Turismutveckling
har som politisk idé, att initiativ ska komma från folk själva, vi ska inte applicera idéer på andra
människor. Jag hoppas man i varje län tar sig samman och skapar en liten lokalförening, som sedan går
vidare så fäbodarna kan få fortleva. Jag tror att det finns möjligheter att samordna det här med något
annat. LRF kan hjälpa till med register och så kan man ju ha telefonmöten.”
Citatet är långt, men det visar mycket av vilja och viljor. Ett par kommentarer behövs.
I slutet av 1960- och i början av 1970-talet hade flera kommuner fått upp ögonen för fäbodarnas
betydelse för att profilera bygden. Man köpte egna vallar och anställde fäbodkullor som kunde ta emot
besökare och ge kommunen ett gott anseende. Ett annat sätt att nå det målet var att köpa tjänster av
fäbodägare som innebar att de också blev turistvärdar. Men tiderna blev sämre och kommunerna fick
behov att spara.
Malin gör en tankevolt när hon försöker motivera Turismutvecklings vilja att sluta som ansvarig för
fäbodriksdagarna med att organisationen inte är riktigt rätt instans längre, när de inte har med turism att
göra, utan mest med jordbrukspolitiska frågor. Uttalandet är ett tydligt exempel på hur svårt det är för
specialister att se hur viktig helhetsbilden av en verksamhet är. Turism i jordbruksmiljöer går inte att
separera från jordbruksverksamheten. Den är ju förutsättningen.
I Ockelbo hölls 2009 den 24 fäbodriksdagen, 27 år efter den första. En strävan var då att fånga upp
erfarenheter från förr. Malin Jonsdotter hade flyttat till USA och kunde inte komma. Stina Eliasson, som
Malin refererar till ovan i sin resumé, var beredd att komma men fick förhinder. Stina var i många år
riksdagsledamot och med i styrelsen för Sveriges Hembygdsförbund. Hon sände en hälsning.
Stina Eliasson berättar att för hennes del började ansvaret och intresset för fäbodfrågorna när hon tog på
sig att vara ordförande för Fäbodkommittén, som hade sitt säte i Nordiska Museet.
Det var en kommitté som bestod av sju mycket lärda ”gubbar” och som vid första sammanträdet
entusiastiskt talade om hur viktigt det var att fortsätta med s k landshövdingeresor och jag förstod att det
mesta handlade om att visa upp, dokumentera och skriva mycket om gammal fäbodkultur. Det finns också
mycken viktig och bra litteratur från den tiden. Vi lät utföra några viktiga inventeringar och gav ut ett par
småskrifter – Hotad miljö och Hotad näring.
Så kom jag i kontakt med Malin Jonsdotter och Göran Lindgren på Turismutveckling och kände att här
vill jag vara med! Så småningom har det som Ni alla vet blivit något helt annat än landshövdingeresor –
även om dessa väl också hade sitt berättigande en gång.
Jag minns naturligtvis hur trevligt, lärorikt och spännande det alltid var att träffa alla mina vänner
fäbodbrukarna och hur väl alla blev mottagna på de olika platserna vi besökte. Minns Ni hur vi kämpade
för att få med MYNDIGHETER till våra riksdagar och hur okunniga (!) många var om att det egentligen
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handlade om hur viktigt det var och är att denna del av vårt näringsliv och vårt kulturliv får det stöd och
den uppmärksamhet som det förtjänar!
Jag minns att den första MYNDIGHETEN som kom med en ”spion”, för att på plats se vad vi höll på
med, var Glesbygdsmyndigheten, som skickade Birger Backlund.
Min kompis Marianne Stålberg var generaldirektör för Glesbygdsverket och hon hade lovat mej att
försöka utverka 10.000 kronor till en av våra riksdagar. När ”spionen” kommit tillbaka från sitt uppdrag
och sett och lärt hade han sagt till styrelsen att – det här är verkligen något som vi skall satsa på. Sen
kom ju ett par länsstyrelser och så kom folk från Jordbruksverket, Kulturrådet, Naturvårdsverket,
Livsmedelsverket…
Trots allt intresse från många håll är det fortfarande viktigt att fortsätta informera, bearbeta, upplysa och
ha fullständigt klart för sig att det inte räcker med en stunds uppflammande intresse för saken utan vad
det handlar om är UTHÅLLIGHET – att inte ge sig!!
Stina talar mindre om turism än Malin, men ser komplexiteten, helheten och långsiktigheten tydligare.
Under det samtal som följde efter Stinas hälsning kom ett viktigt inlägg från den norske deltagaren Kjetil
Larsgard från Gurostølen.
– Lägg fokus på produkten! Fäbodarna ger mathantverk av hög kvalitet! Skapa allianser – det ger politisk
tyngd!
I ett annat sammanhang under riksdagen framhöll Kjetil
– Vi har innsett at Gurostølen vår er en del av en mye større sammenheng, og det er også en drivkraft i
dette arbeidet vi gjør her.
Selvfølgelig tilpasser vi oss også fremtiden:
Vi bygger nytt moderne fjøs
Investerer i moderne teknikk og teknologi.
Produserer mer
Stølsdriften vil vi fortsette med fordi
Den er essensen i alt vi gjør
Gir oss en unik mulighet til å ha nær kontakt med naturen
Opprettholde kulturlandskap og kultur
Betaler tilbake til staten ved å produsere en gjestfritt landskap
Hvordan ville distriktsnorge presentere seg som reiselivsdestinasjon uten landbruk?
Kjetil ringar in problemet när han konstaterar stølsdriften producerar ett gästfritt landskap och att
landsbygden svårligen kan presentera sig utan att ha med lantbruket. Det är värt att uppmärksamma
självklarheten i Kjetils uppfattning att stølsdrifen är en del av det norska lantbruket.
Ylva Olofsson, som är projektledare på Hälsingland Turism kring ”varumärket Hälsingegård”, höll under
Fäbodriksdag 2009 ett särskilt anförande om hur traditioner kan bevaras utan att framåtskridande hindras.
Hon delar Kjetils syn att gård och fäbod bildar en helhet. Hon är själv deltidsbondmora.
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Till Hälsingegården, till hus och liv hör sådant som
• Byar
• Bönder
• Kvinnor, barn
• Utanvidsfolk
• Husdjur
• Mat
• Dräkter och musik
• Gårdar, gårdsmiljöer
• Bodland och fäbodar
<
• Bostadshusens exteriörer
• Bostadshusens interiörer
– väggmåleri
– tapeter
• Trädgårdar
• Ekonomibyggnader
• Odlingslandskap med skogar
• Natur/ djur och växter

Våsbo fäbodar (bilden) hör till visionen om världsarv
– Det finns en vision om Hälsingegårdar som världsarv. Det behöver inte vara själva gården,
kulturminnesmärket, som ger inkomster. Det finns andra möjligheter att ta hand om turister som kommer
– och då på ett inkomstgivande sätt. En gård erbjuder till exempel ”Spåra vilda djur” och jakt och fiske
är då både ”traditionellt” och ”historiskt äkta”.
– Det finns de som klivit av världsarvsprojektet, men som fortfarande jobbar med i den turistiska
verksamheten.
– Faktum är att en kommuns turistbyrå kan använda levande fäbodvallar i sin marknadsföring. Men den
som driver en fäbod tjänar inte en krona på att några turister tittar förbi. Det måste till något att äta,
något att sälja, övernattning eller någon annan aktivitet eller vara för att man ska kunna ta betalt.
– Kulturarv kan sägas vara det vi minns eller vill minnas i nutiden av det som finns i vår historia.
Kulturarvet är ett aktivt urval av minnen, traditioner och associationer ur historien som har betydelse för
framtiden.
Inom arbetet med Hälsingegårdar som världsarv finns en del eller ett projekt som arbetar för
världsarvsansökan. Där ingår inventering och rådgivning. Sedan finns Ylvas del där man återfinner
utvecklingsarbete för turism. Detta bygger på en vilja att satsa turistiskt och bidraget är
rådgivning/seminarier/utbildningar. Man får information om branschorganisationer som Naturens Bästa
och tips om samarbete med andra i näringen, som kan dela med sig om erfarenheter om boende och andra
aktiviteter
Världsarvsansökan fokuserar på byggnaderna, turismarbetet ser på helhetsbilden. Turismutvecklingen drar
nytta av världsarvsarbetet, men bygger på ägarnas/brukarnas egna intressen och speciella förutsättningar.
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De som besöker Hälsingland och Hälsingegårdarna idag är …
• Släkt och vänner
– Hälsingegårdarnas Dag
• Svenskar
– Mälardalen
• Whops [wealthy, healthy older people], Dinks [double income, no kids] och Aktiva familjen
• Konferenser
• Internationella gäster
• Turism – en möjlighet
– Trend inom resande
– Snabbast växande bransch i världen
– 245 miljarder kr i Sverige
– Mer turism än stål och volvobilar i export
– Sverige topp 10 i utvecklingspotential (WTO)
Hälsingegården fungerar idag som ”turistprodukt” genom
• Privata/föreningar
• 50-tal Hälsingegårdar
• Upplevelser
– Visningar
– Bo på Hälsingegård
– Inköp, mat, kurser, konserter, bröllop, fester
– Spelmansstämmor, Midsommarfirande
– Bussturer
•

Äkta möten, kultur och natur

•

Deltagande lärande
upplevelser
– En gårdsupplevelse
för hela familjen.
– Mathelg
– På gammelmormors
tid
– Byggnadsvårdsutbildning
– Anglingsfiske
– Bli en viltspårare

Aktuell prissättning:
• Hälsingegårdarna tar oftast
800:-/gång för en guidning
oavsett antal
• Hembygdsgårdarna 60-100:-/person
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Kommentarer:
– Om man har mer än åtta gästbäddar krävs tillstånd från Räddningsverket och Bolagsverket. Då klassas
man som ”hotell, lägre standard”…
– Det är kostnaderna som gör att många gårdsägare hoppat av ert projekt, och det kan kosta i trovärdighet
att göra en vara av kultur.
– Jag är rädd för turistifiering av fäbodar. Om man stängslar in djur åt turisterna bryter man skogsbetet
och då har man inte kvar alla de andra värdena, fodervinsten, biologisk mångfald, öppet landskap.
Citat:
” – Man har ingen glädje av en tårta som man satt sig i.”
Valfrid Paulsson, Naturvårdsverkets generaldirektör 1967-1991
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Levande fäbodar
Vi tar en titt till på ”den där bruna broschyren”. Målet för den var att marknadsföra fäbodturism på
brukarnas villkor...
Broschyren var i A4-format och kallades Levande fäbodar. Den gav resetips till fäbodvallar och kom i
tre upplagor, som gavs ut inför fäbodsäsongerna 1986, 1987 och 1988. Initiativtagare var stiftelsen
Turismutveckling i Östersund, som startat ett projekt med samma namn. Projektet kunde genomföras tack
vare samarbete med Glesbygdsdelegationen, Statens Industriverk, Domänverket, Sveriges Turistråd,
kommuner och länsstyrelser i Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt Dalamejerier och Nedre
Norrlands Producentförening, Södra Hälsinglands Mejeriförening, SCA Skog AB och Stora Skog.
För syftet hade skapats en referensgrupp med följande sammansättning
Kerstin Clasén-Franzon – Orsa kulturnämnd
Bengt Berglund – Klövsjö-Vemdalens Turistförening
Nils G Lund – Fjällnäs Turisthotell
Lars Hansson – Gästrike-Hälsinge Turistråd
Kjell Hansen – Jämtlands läns museum
Helge Soling – Fritid i Orsa AB
adjungerade
Nanna Cnattingius – Riksantikvarieämbetet
August Boj – Sveriges Turistråd
Vi har använt 1986 års upplaga med sjutton resmål – Levande fäbodar – de var Ljusbodarna i Leksand,
Nysjö fäbodar i Falun, Prästbodarna och Karl-Tövåsens fäbod i Rättvik, Råbergets fäbod i Malung,
Fjällvallen i Idre, Ärteråsens fäbodar i Furudal, Skräddardjurberga fäbodar, Lindornas fäbod och
Hällbergs fäbod i Orsa, Torpets fäbod i Ovanåker, Svedbovallen i Järvsö, Torkelsbo fäbod i Ljusdal, JönsErs buan i Klövsjö, Nyvallens fäbodar i Hedeviken, Östra Arådalens fäbodar i Oviken och Övre
Holmvallens fäbod i Bruksvallarna. Den var på 20 sidor och innehöll även fäbodhistoria och goda råd.
Beskrivningarna följer en bestämd disposition med början i en allmän presentation med turistiskt utbud
som avslutning. Sedan följer Vägbeskrivning, Ägare, Brukare och Övrig information.
I det turistiska utbudet nämns sådant som vandringsturer, särskilda evenemang (fäbodgudstjänst,
musikunderhållning, hantverksdag, servering, guidning, kurser, läger) vad man kan köpa med sig hem,
möjlighet att övernatta.
Under övrig information hittas kontaktuppgifter (namn, adresser, telefonnummer).
Som Malin Jonsdotter antytt tidigare, löste Vägverket frågan om vägvisning till fäbodarna efter
fäbodriksdagen i Sälen (Idre) 1990 genom att fastställa en svartvit vägvisare med texten ”Levande fäbod”.
Det kan noteras att sju av de sjutton uppmärksammade ”Levande fäbodarna” har brutit banden med det
traditionella lantbruket, vilket ger dessa speciella förutsättningar. Sålunda ägs Ljusbodarna av Leksands
kommun, Fjällvallen av Stiftelsen Idre Fjäll, Ärteråsens fäbodar av Furudals Turistförening,
Skräddardjurberga fäbodar av Orsa-Skattungbyns Hembygdsförening och Svedbovallen av Ljusdals
kommuns fritidsförvaltning medan Torpets fäbod brukas av Voxnadalens Turistbyrå och Torkelsbo av
Ljusdals hembygdsförening.
Den sista broschyren, från 1988,var på 30 sidor och omfattade 27 fäbodvallar och en hel del artiklar och
notiser om fäbodbruk, recept och traditioner. Den delades ut gratis på I-byråer och såldes för 10 kr på
fäbodar. Summan gick oavkortad till fäbodbruket på platsen. Det fanns även fyrsidiga vikblad med
information på engelska eller tyska.
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Vägledning för fäbodturism
I projektet om vägledning för fäbodturism har vi valt att utgå från några av de sjutton fäbodarna i den
första ”bruna broschyren” och följa dem fram till i dag, 25 år senare. Vi börjar med den ”ursprungliga”
presentationen och följer upp med dagens situation.
Det finns i denna del av manualen en outtalad eller underförstådd vägledning där var och en får söka
information, såväl på, som mellan det textraderna redovisar. Skälet är inte brist på vilja att dra och
rapportera slutsatser. I stället är skälet medvetenheten att varje brukares situation är unik och att det är
förhållandena för dagen som avgör var driftens tyngdpunkt kan läggas. Detta gäller såväl för de ”gamla
turistfäbodar” som redovisas, som för de fäbodbrukare, vilka läser detta för att hämta idéer från andras
erfarenheter.
Pröva mot din bakgrund. Fäll själv ett utslag.

Ljusbodarna
Ljusbodarna är uppdelade i norra och södra delen som ligger ca 500 meter från varandra. Totalt omfattar
de ca 25 hus vilka till största delen fungerar som sommarhus idag. I den södra delen finns en fäbod där det
från mitten av juni till mitten av augusti drivs traditionellt fäbodbruk med tre mjölkkor, flera ungdjur och
höns.
Hit kan du komma när du vill och se hur det går till att göra ost och koka messmör över öppen eld. Finns
det så det räcker kan du köpa med dig av det ”nykokta” hem, liksom färska ägg.
Vägbeskrivning: kör från Leksand mot Dala Järna ca en mil, där är skyltat till vänster mot Ljusbodarna.
Ägare: Leksands kommun.
Brukare: Marie-Louise Daniels.
Ljusbodarna 2009
Brukare: Pauline Palmcrantz är djurhållare åt Siljansnäs sockenkontor och har "buffrat" hit (d.v.s. gått till
fots) de 25km från Siljansnäs sedan 2005, med sockenkontorets djurbesättning bestående av 15 kor med
kalv av lantraserna Rödkulla och Fjällko samt ett 30-tal får av Gute ras, samt sina två nordsvenska
brukshästar. Arbetet är inriktat på miljövårdande betesdrift då lokalerna inte är godkända för
mjölkhantering. På längre sikt vill både kommunen, fäbodlaget och sockenkontoret återuppliva den
traditionella produktionen av ost och mjölkprodukter på fäboden.
Ljusbodarna är ursprungligen hemfäbodar till 11 st Leksandsbyar mellan nuvarande Leksands centrum
och Insjön. Som mest fanns här 44 fastigheter med c:a 240 kreatur på fritt bete. Idag består fäboden av 27
fastigheter uppdelade på den övre delen "uppibudan" och den nedre delen, "utibudan".Här har
djurhållningen varit kontinuerlig varje sommar med undantag av något år på 1960-talet.Under 2000-talet
har djurhållningen bara bedrivits på den av fastigheterna som ägs av Leksands kommun, kallad
Turistgården, belägen i utibudan. Här finns en året runt öppen stuga, i ursprungligt skick, som besökare
kan övernatta i.
Verksamhet: I samarbete med fäbodlaget och fastighetsägaren Leksands kommun, arrenderar och driver
Siljansnäs sockenkontor betesdrift med vuxna nöt på fritt skogsbete, kalvar och hästar i hägn.
Övernattningar, Hornblåsarstämman under "Musik vid Siljan"(fredagen i 1:a v. i juli), Slåttergille med
hästslåtter och hässjning samt musikkvällar under juli månad med lokala musiker och artister. 2010,
liksom 2009, kommer enbart nötkreaturen att buffras till fäboden p.g.a. den rådande rovdjurssituationen.
Allmänna erfarenheter: 2005-2007 hölls en servering öppet med 2000 besökare/säsong om 8 v. 20082009 stängde kommunen serveringsverksamheten med hänvisning till kravet på separat serveringskök
skiljt från boendet. Till säsongen 2010 har kommunen lovat att iordningställa lokaler som gör att
serveringen kan nyöppnas. Serveringen hade 11-16 sommaranställda skolungdomar under säsongen 20052007. Fäbodlagets medlemmar har gett ett stort positivt gensvar till sockenkontorets betesverksamhet.
Stora ytor av närområdets skog har avverkats för att öka betet. Ett gärdsgårdsprojekt i fäbodlagets regi har
restaurerat och nyuppfört 700-1000 m rå'gålar varje år under tre år.2009 tillverkades nya grindar.
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Ekonomisk förändring: Siljansnäs sockenkontor driver betesdriften med hjälp av miljöstöd,
fäbodbetesåtagande, ingått 2006 och ersättningsnivån är således den gamla, högre nivån per DE. Fr.o.m.
2011 kommer dessa stöd att halveras och möjligheterna inom "Utvald miljö" kommer inte att täcka den
sänkning som blir effekten. Sockenkontoret har ännu inte tagit beslut i frågan om man skall fortsätta
arrendera fäboden efter 2010. En utvärdering av serveringssäsongen 2010 skall göras. Rovdjurssituationen
betyder också att arbetstidsåtgången för att vakta mot angrepp och finnas runt djuren för att säkert kunna
ta emot besökare, har ökat. Arbetstidsutrymmet för att utveckla mjölkhantering, servering och andra
inkomstmöjligheter har inskränkts.
Problem: Betesområdet har enligt officiell statistik två revir med vargföryngringar sedan 2008 och ett
beräknat antal vargar inom 25-40km radie på över 20 st, d.v.s. 10% av Sveriges totala antal vargar. Björn
finns både stationärt och förbipasserande. Vildsvinen har de tre senaste åren etablerat sig i ett stort antal,
bl.a. har flockar om 40 djur räknats in i närområdet. De halverade fäbodbetesstöden och det tillkrånglade
stödformerna inom Utvald miljö bidrar inte till någon framtidstro. Om sockenkontoret hänvisas till
inhägnade betesmarker kommer detta troligtvis att bli i hemsocknen och inte på fäboden.
Anmärkningar – önskemål: Återställ de ekonomiska villkoren från förra programperioden. Sänk
rovdjurstrycket minst till vad som var fallet 2005-2006, d.v.s. max ett revir utan föryngring alt. full
avskjutning av kullarna.

Prästbodarna
Denna vall ligger alldeles i närheten av den vackra Bingsjövägen, med utsikt på vackraste fäbodvis.
Totalt omfattar den ca 20 hus varav de flesta utnyttjas tidvis som sommarstugor. Vallen har anor sedan
1500-talet och under sin storhetstid hyste den inte mindre än 140 kor.
I en av fäbodarna finns idag ett tiotal kor plus ungdjur, getter, killingar och höns – från början av juni till
augusti ut. All mjölk tas om hand och blir förutom ost, smör och mese så spännande saker som tätmjölk
och ”gubbost”. Du är välkommen att besöka vallen och finns det något kvar av ”gubbost” och annat är det
till försäljning. Vill du finns det också övernattningsmöjligheter här.
Vägbeskrivning: kör gamla Bingsjövägen mot Dådrans spikbruk. Från Dådran går stig 1,5 km upp till
vallen.
Ägare: Hildur Rosén och Bertil Johansson m.fl.
Brukare: Bertil Johansson
Prästbodarna 2009
Brukare: Goth Bertil Johansson
Verksamhet: Jag är ensam ägare sedan Hildur gått bort. Gemensamt med en annan brukare hölls i år ett
hundratal hotade lantrasdjur; rödkulla, fjällko, fäbodgetter, värmländska får, hästar och Hedemorahöns.
Med nya ”fäbodättlingar” och brukare har byggnadsantalet ökat; nu finns ett 70-tal trähus på vallen.
Vallrutan har öppnats som den var i gamla tider, ca 20 ha, hackslogen är oräknad.
Mitt företag drivs som tvåfäbodsystem. Detta är påtvingat genom att ständiga rovdjurskonfrontationer
kräver nya betesområden. Kostnaderna dubblas bl.a. på grund av att den extra buföringsvägen är 13 mil,
enkel väg. Mjölk levereras till mejeri, egen mjölkförädling från ko/get sker också; charkvaror från får och
höns. Fäbodkurs, boende, försäljning; har 2009 försökt komplettera på båda fäbodarna med ”Fäbodvallens
Antik & Hantverk.
Allmänna erfarenheter: Broschyren ”Levande fäbodar” gav en från brukarens synvinkel en bred
”allmän” information, i en estetiskt tilltalande utformning, som gav besökare respekt för arbetet genom att
de blev medvetna om att de besökte ett privat hushåll. De blev även mer betalningsvilliga. Det intresse
”Levande fäbodar” väckte och det ansvar Turismutveckling visade och de resurser som samlades gjorde
att brukarna plötsligt möttes av myndigheters respekt och att deras frågor och problem togs på allvar.
Ekonomisk förändring, problem: Det tillskott till ekonomin som Turismutvecklings satsning medförde
är borta och även besökarna. Vi, liksom våra djur i skogen, var ett mervärde. Utgifterna har tillsammans
med byråkratin ökat katastrofalt. Administrationen bidrar till höjda kostnader.
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Rovdjursförvaltningen är komplicerad. Den måste ta full hänsyn till människans behov, till rovdjurens
ständigt förändrade beteenden, till det växande antalet rovdjursarter och individer av dessa, till tamdjurens
reaktioner och bundenhet till fäbodbrukets periodicitet – växlingen mellan by och fäbodmarker.
Anmärkningar – önskemål: Jag vill ha en upprepning av satsningen ”Levande fäbod”; en kompletterad
broschyr med nya fakta och ny information, t.ex. allmänna råd om djur på väg, personlig uppbackning av
enskilda brukare – ”Rådgivning fäbodbruk”, hjälp med hemsida. Kanske kan detta ske genom förstärkta
resurser till Föreningen Sveriges fäbodbrukare?
En minskad arbetsbelastning genom avbyråkratisering och förnuftig/tillmötesgående rovdjursförvaltning
skulle ge möjlighet att återta vad som tidigare var möjligt att göra och som gav företaget ekonomi.

Karl-Tövåsens fäbod
Karl-Tövåsen, med anor från 1600-talet, består av fem stugor, tre ladugårdar, stall och uthus samt ett
mejeri, där smöret kärnas, mjölken separeras och grädden ”växer till”. I tre av stugorna bedrivs
traditionellt fäbodliv. Här finns en djurbesättning på ca 12 mjölkkor och 6-8 ungdjur. I mån av tillgång
kan du köpa med dig av de mejeriprodukter som framställs.
Första söndagen, en vecka efter midsommar, hålls en fäbodgudstjänst på vallen och en musikmorgon
arrangeras i samband med Musik vid Siljan.
Vägbeskrivning: från Rättvik väg 70 mot Vikarbyn, sväng till höger strax innan byn, följ
Hjortgårdsvägen fram till vallen.
Ägare: Karl-Tövåsens fäbodlag.
Brukare: Gunnar och Ingrid Sandh.
Karl-Tövåsen 2009
Karl-Tövåsens fäbod har varit i oavbruten drift sedan tidigt 1600-tal. Den består av flera stugor och
ladugårdar samt mejeri och ostbod. Här bedrivs traditionellt fäbodbruk av familjen Gumuns; Tin, Roger,
tvillingarna Jerk och Jon, 11 år och Albin, 8. Familjen bor här med ca 8 kor, ungdjur ,kalvar, hästar,
grisar, får, getter, höns, katter och hundar. Av kornas mjölk tillverkas ost, smör och messmör, som finns
till försäljning. I kaffestugan finns hembakat fikabröd med kokkaffe. Om man vill provsmaka produkter
går det bra att beställa en fäbodsmörgås, med hemkärnat smör och färskost på. Öppet från mitten av juni
till mitten av augusti 11-16. Tisdagar stängt. Vägbeskrivning: Följ rv 70
i Vikarbyn, sväng norrut; skylt Karl-Tövåsen 8 km.
Allmänna erfarenheter: "Kroppen är trött men själen är lycklig".
Besöken av både turister och rovdjur har ökat, Turisterna respekterar till
viss del öppettiderna. Uppskattningsvis är det ett par tusen turister som
besöker fäboden varje sommar. Ingrid Sandh, som var på fäboden 35 år
före mig, har lärt åtskilliga barn och ungdomar hur man gör smör på
riktigt. Många kommer tillbaka.
Allt står och faller på den ökande rovdjursnärvaron. Korna o hästarna
går lösa alla andra djur är instängda i hägn. Korna mjölkar ca 120 liter
varje dag, det är ganska mycket att ta hand om för en liten fäbod. Det
räcker till två hårdostar, två skummjölksostar och några smulostar att ha
i salladen. Det räcker också till lite smör och messmör.
Tin Gumuns
Foto: Stina Rapp
Ekonomisk förändring
Jag har tagit över brukandet efter familjen Sandh och går in i ett nytt åtagande för miljöersättning nu 2010
vilket resulterar i en minskad intäkt. Jag träffade Ingrid på fäboden första gången 1992, då jag gick på
naturbruksgymnasium. Miljöersättningen är en nyhet jämfört med hur det var för 25 år sedan. Den har
förändrats från en ren ersättning för skogsbete till ersättning för att bruka en fäbod med vissa krav.
Generellt har ersättningen sänkts genom att förutsättningarna ändrats. För oss har ersättningen halverats.
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Det skulle aldrig gå utan alla som kommer och hjälper till. Det krävs ideella krafter för att få allt jobb på
fäboden gjort.
Vi äger en del mark och byggnader i fäboden. Budstugu ägs av Töfåsens samfällighetsförening och
arrenderas av oss. Vi har investerat i ny ladugård, mejeri och ostbod. Vi har även rustat sovstugan.
Problem är rovdjurstrycket, och respektlösa turister.
Anmärkningar - önskemål
• Att det sätts större värde på en levande fäbod, som ger så många människor möjligheten att komma i
kontakt med sin historia och få uppleva djur och natur.
• Att fäbodbruket är mer värt än en varg som man bara ser slagna djur efter.
Vore intressant med en ny broschyr som tog upp den gamlas idé och med dagens besöksfäbodar.

Råbergets fäbod
Råbergets fäbod hör till en stor vall gemensamt ägd av flera gårdar. Här finns idag ett 20-tal hus varav de
flesta är sommarstugor. Nu saknas kor, men ett 50-tal får håller vallen ”vid liv” och naturen i ordning. Här
kan man njuta av den vackra miljön och utsikten i lugn och ro.
Varje måndag kväll ordnar Malungs turistbyrå en fäbodtur upp till vallen. Då berättas om fäbodliv med
dess traditioner och historier. Kaffe, bröd och korv finns i serveringen och musikunderhållning förhöjer
stämningen. Under juli månad finns också tillfälle till gudstjänster på vallen.
Vägbeskrivning: kör från Malung mot Sälen ca en mil, där skylt åt höger visar vägen till Råberget, ca
ytterligare en mil upp.
Ägare och brukare: Nirs Gunnar Persson.
Råbergets fäbod 2009
Verksamheten med djur på vallen är nedlagd. Nirs Gunnar är död. Hjärtat orkade inte med när han skulle
bistå sina får i samband med en björnattack. Iréne Gustafsson tog över verksamheten; så småningom
tillsammans med dottern Linda. Man planerade att återuppta den uppskattade serveringen. 2009 fanns ca
83 får, tre kastrerade baggar, tre dikor med kalvar och 12 hästar på fritt fäbodbete på vallen. Alla lystrade
till namn. En nattfålla gav skydd för rovdjur. Mitt på dagen kommer dråpslaget. Först en dov, grov
morrning. Vargar dödar ett dussin av fåren. Det finns folk i närheten, även barn. Alla är illa berörda. En
barnfamilj lämnar vallen direkt.
Linda har på Internet http://råbergetsfäbod.hemsida24.se/ skildrat fäbodlivets tragik, gripande och
vackert. Vi återger en del av sidans text:
Det finns inget så rofyllt och underbart som att få vara vid fäboden.
Ville ge mitt barn den upplevelsen och tryggheten att leva nära tamdjuren och naturen.
Det är få förunnat att få uppleva en kalv födas på fäboden, se den ta sina första vingliga steg…
Att vara med vid lammfödsel och flaskmata dem som behöver extra stöd…
Att gå omkring i sluttningen på vallen bland alla lösa hästar, får och kor.
Höra det rytmiska ljudet från klockorna på korna när de betar...
Mötas av fårens bräkningar direkt man kliver utanför stugdörren. Hela flocken som snabbt samlas runt
dig när du går utanför gärdesgården, för att få bli klappade…
För oss är inte djuren bara ett "nr", alla har/hade namn...
Lycka för mig var att höra mitt barn stolt berätta om hur fåren, som följt honom in i nattfållan och hur
han givit dem foder från sin egna lilla foderhink…
Se mitt barn i lugn och ro sitta hos korna med sina kalvar...
Se barnet bygga barkbåtar och leka med i bäcken…
Se hur lamm sökte sig till honom och la sig till ro i hans knä...
Älskade barn, jag ville bara väl...
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Allt blir inte som man tänkt eller önskar sig...
Det enda jag vet är att jag ska ALDRIG mer lova mitt barn att "det kommer ingen varg så länge vi är här
bland djuren, dom är så skygga och rädda för oss så du kan vara lugn..."
Svårt att nu svara på hur djupa spår, denna traumatiska upplevelse har satt hos mitt barn. Det kan
endast framtiden utvisa. Tillbaka till Råbergets fäbod vägrar barnet åka, han blir skräckslagen/ ledsen/
orolig bara man nämner platsen... Något har blivit så fel då vargen inte har kvar sin naturliga rädsla...
Som inte hindrar dem från att jaga mitt bland oss människor, mitt på dagen. Inte drar sig undan trots
skrikande människor som försöker samla ihop flocken…
Vi var där…
Besök hemsidan.

Svedbovallen
På sydsluttningen av Björnberget ligger den här stora vallen som omfattas av fäbodstugor och uthus
tillhörande fyra olika gårdar. Endast en av dem är dock i drift enligt gammal tradition, om än med hjälp av
moderna tiders hjälpmedel. Här finns från 1 juni t.o.m. 30 augusti både kor, får, grisar och höns och i de
gamla husen framställer man smör, ost och mese som du kan köpa med dig.
Hit är du välkommen var dag under sommaren för att hur livet är på en fäbod. Dessutom kan du komma
på Fäbodskola en eller flera dagar. Kostnad för det är 30:-/dag eller 60:-/dag om du går två eller flera
dagar
Vägbeskrivning: på riksväg 83 finns 5 km söder om Järvsö en skylt mot Harsa. Följ den till skyltning till
Svedbovallen visar vägen.
Ägare: Ljusdals kommuns fritidsförvaltning.
Brukare: Karin Embretsen.
Svedbovallen 2009
Brukare: Anders Henningsson, som är arrendator för andra gången sedan Karin slutade 1986. Första
perioden var jag här 1994-1997 och den andra började jag 2007. Det var 1968 som dåvarande Järvsö
kommun köpte ett av ställena på vallen för att bevara ett stycke kulturhistoria samtidigt som man gynnade
friluftslivets intresse och friskvården. Fäbodvallen blev ett populärt turistmål. Intresset stärks av att
Hälsingeleden passerar och att den passar bra till Harsagårdens turist- och idrottsprofil.
Min första period arrenderade jag vallen direkt av kommunen och syftet var att hålla en ”levande fäbod”
enligt Turismutvecklings definition. En kris för vallen inträffade 2001 när en utredning av kommunens
fastigheter föreslog försäljning av alla som inte avsåg bruk från förvaltning, skola och omsorg.
Verksamheten tynade verkligen. En räddningsaktion inleddes och Järvsö hembygdsförening blev så
småningom ny arrendator. De turistiska, dokumentära och pedagogiska syftena utvecklades något och en
kommitté under föreningen fick uppdraget att skaffa brukare. Jag är den andra brukaren som kommittén
ordnat.
Verksamhet: 2009 hade jag 20 kor, 9 vårkalvar, 17 mjölkgetter och sex killingar på Svedbovallen.
Dessutom hade jag ett antal sinkor och ungdjur på en annan fäbod. Besättningen består av rödkullor och
fjällkor samt en jersey. Tjurkalvarna ”stutas”. Drivkraften för mig är mitt stora intresse för djur och
småskalighet där man lär känna djuren som individer och kan delta i varje moment av verksamheten i
företaget. För mig har förädling av mjölkprodukter och försäljning till turister blivet en naturig del av
företagandet. Försäljning direkt till kund är nog den bästa strukturrationalisering som småbrukare kan
göra.
Allmänna erfarenheter: Min erfarenhet är att för turister är kopplingen till produkter det viktiga.
Upplevelsen av miljön blir begriplig och berikad genom att sambandet mellan den föda fäboddjuren
spontant söker i betesskogen och det genuina livsmedel man kan ta med sig hem blir så påtagligt och
självklart. Man talar om ”uppenbarelser”. Jag hinner inte med att ordna servering. Det förstår turisterna.
Har man inte med fika finns Harsagården som granne. Vi får ge varandra kunder.
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Ekonomisk förändring: Jag gör en prislista och följer den. För getost, koost, blandost och ostkaka tar jag
130:-/kg, messmör och sötost (gobb) kostar 40:- burken, smör får man betala 80:- halvkilot (40:- för 250
g) medan kärnmjölk kostar 10:-/l och råmjölk 50:-/l. Alla får veta att varorna är gjorda av opastöriserad
mjölk från vallens egna djur. Jordbruksverkets omotiverade halvering av ersättningen för miljöåtaganden
har lett till att jag nu känt mig tvingad att ha verksamhet på två olika fäbodar. Kanske tycker myndigheten
att det är ett smart sätt att öka skogsbetets omfattning, men det är inte hållbart på lång sikt. Men vi måste
ju leva medan byråkratin arbetar för förnuftigare regler.
Problem: Man vill så mycket men orkar och hinner inte hälften av vad man vill. Vi öppnade fäboden i
våras med ett besök av prinsessan Madeleine och kronprinsessan Victoria. Det var underbart roligt och
uppmärksamheten ledde till många fler besök än året före. Alla ville prata om de kungliga och titta i
gästboken för att se att de verkligen varit här o.s.v. Uppmärksamhet kan både stimulera och slita. På
hösten var jag totalt slutkörd. Akut sjukhusvistelse med anställning av avbytare och utackordering av
getterna till någon som ville mjölka dem kostade mig i pengar betydligt mer än vad den goda sommaren
gett. Dessutom är fysiken förstörd för lång tid. Tack och lov att rovdjuren var någorlunda lugna i somras.
Fäboden ligger i utkanten av ett revir med en rysk varg varför extra stora hänsyn gäller ifall skyddsjakt
behövs.
Anmärkningar – önskemål: Vi har ett stort mejeri i regionen som bättre borde använda fäbodkulturen i
sin marknadsföring. Deras kunskap om både verksamhet och geografi verkar bristfällig. I ett försök att
lyfta fram fäbodarna i samband med lanseringen av ”landskapsmjölk” illustreras mjölk från Hälsingland
med exempel från Härjedalen. Vanligt folk förvillas och vi som vet blir generade. Fäbodbruket är en
ytterst liten rest av en, en gång, dominerande verksamhet. Milko skulle kunna bjuda på avgifter som är
kopplade Svenskt sigill, extra miljötillsyn och liknande samt ett betydligt högre pris på mjölk som
levereras från fäbodar. Av denna kan exklusiva produkter tillverkas och marknadsföras så effekten spiller
över på Milkos andra mer vardagliga produkter.
Jag önskar också att villkoren på Svedbovallen blir sådana att man där kan utveckla idén ”Bo på fäbod”.
Kanske bör man också önska sig förhållanden så att man inte behöver göra mer än man orkar. Det är
tungt och ansvarsfyllt att driva en fäbod ensam.

yvallen
En bit upp på fjället, alldeles i trädgränsen, ligger Nyvallen i skuggan av Sonfjället. Fem fäbodstugor och
tre fähus, varav de äldsta är från början av 1700-talet, har byggts till under åren. Här är driften igång från
midsommar till månadsskiftet augusti/september med sex kor, ett tiotal kvigor, plus ett och annat lamm
och får.
Till Nyvallen kan du komma både för lägerveckor, daglig guidning eller dagsutflykter.
Varje dag kan du, i mån av tid, få guidning på vallen och har du tur är man just i gång med att koka mese
eller kärna smör. Pris: 15:-/vuxen, 5:-/barn, 40:-/familj.
Vissa dagar gör man utflykter från vallen upp på fjället och till ett närliggande björnide.
Läger: Under en vecka på vallen får du lära dig mjölka, ysta, koka mese, lagårdsarbete och allt annat som
hör fäbodlivet till. Upp i ottan och sent i säng, fullt av nya erfarenheter. Fyra veckor att välja på. Pris: från
1 230:-/vecka med kost och logi; reducerat pris för barn.
Vägbeskrivning: kör Vemdalsvägen mot Funäsdalen. I Hedeviken tar du av mot Sörviken, kör över bron
och följer skylt mot Sonfjället tills vägen tar slut.
Ägare och brukare: Alf och Margareta Kristoffersson.
yvallen 2009
Ägare och brukare: Fortfarande är vi Alf-Erik och Margareta Kristoffersson. Tel. 070-552 71 99
Tillsammans med våra barn lever vi på samma sätt som människor här i bygden har gjort i flera
hundra år. Så fort snön är borta och gräset blivit grönt vid Nyvallen flyttar vi med djuren från gården
i Hedeviken till fäboden. Sedan bor vi där tills gräset vissnar och älgjakten börjar, i september.
Sommartid betar våra fjällkor fritt på Sonfjällets sluttningar hela dagarna. De kommer hem när det är
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tid för mjölkning. Djuren står inne nattetid eftersom det finns gott om björn i omgivningarna.
Fjällkon är en ras som det tyvärr inte finns så många kvar av. Vi är medlemmar i Svenska
Fjällrasföreningen som arbetar för rasens bevarande.
Till Nyvallen kan du komma både för lägerdagar, daglig guidning eller dagsutflykter. Vägbeskrivningen
kan förtydligas: kör Vemdalsvägen mot Funäsdalen. I Hedeviken tar du av mot Sörviken 2, kör över bron
och följer skylt mot Sonfjälletsnationalpark och naturreservat Nyvallen tills vägen tar slut.
Verksamhet och ekonomisk förändring: Driften pågår som förut men nu med femton kor, ett tiotal
kvigor, plus ett och annan killing och getbock. Fortfarande kan du varje dag, i mån av tid, få guidning på
vallen och kanske se hur vi kokar mese eller kärnar smör. Pris: 60 kr/person. Vissa dagar görs utflykter
från vallen upp på fjället där vi följer med korna. Pris: 250 kr/person. Busstopp utan fika 620 kr/buss.
Läger: Under en vecka på vallen får du lära dig mjölka, ysta, koka mese, lagårdsarbete och allt annat som
hör fäbodlivet till, fullt av nya erfarenheter. Pris: från 1530:- för 5 dagar plus stughyra samt kost och logi.
Handla fäbodmat - under sommarhalvåret på Nyvallen, vinterhalvåret hemma på gården i Hedeviken
eller året runt via vår sida på Internet, www.nyvallen.com.
Produkterna varierar lite beroende på årstid. Produkter som är möjliga att skicka i postpaket kommer
du, så snart som vi löst dom praktiska frågorna, kan beställa här via beställningsformuläret. Vi packar
varorna så att vi är säkra på att de klarar transporten hem till dig. Tunnbröd är t ex. inte lämpligt att
skicka med posten - om du inte vill ha småsmulor förstås.
Studiepraktik: Är Du i behov av studiepraktik för Din utbildning? Ska Du kanske bli agronom? Eller
veterinär? Eller ska Du ägna Dig åt turistbranschen? Eller är Du intresserad av gammaldags fäbodmat?
Eller har Du andra planer där fäbodpraktik kan vara av vikt? Behöver Du studiepraktik inom dessa
områden är Du välkommen att ta kontakt med oss på Nyvallens fäbod. Säsongen varar från midsommar
till mitten av augusti. Vi skräddarsyr praktiken beroende på önskemål och intresse. Vi kan ta emot
praktikanter som stannar hela sommaren, men det går också att stanna halva tiden. Vi ser gärna två
kamrater, som då får dela bostad. Praktiken är oavlönad, men det ingår mat och husrum och bemötande
som familjemedlem. Du får specificerat intyg med omdöme efter avslutad praktik. Du måste ha fyllt 18 år
och det är en fördel med körkort, då fäboden ligger 14 km från Hedeviken.
Problem: Mycket kan sägas om rovdjur, vad vi än säger så har vi dem tassande runt i skogarna nu.
Här är några tips på förebyggande åtgärder när man bor i skogen. När vi kommer till fäboden, är vi
högljudda, för oväsen, sätter ut och vrider på radion. Tänder en brasa och eldar; lukten av rök hör
människan till. Släng inte ut matrester till fåglarna utan köp luktfritt fågelfrö om du vill mata dem.
Inför höstens mörka kvällar, köp en stark lampa att ha vid stugan, ladugården. Det ger trygghetskänsla för
tamboskapen och håller rovdjur på avstånd.
Anmärkningar: Nationalparken Sonfjället och naturreservatet med fäboden ger en fördel för
turismverksamheten. På fäboden finns också Sonfjällets informationscentral öppen 10.00-18.00 från
midsommar till 15 september. Tel. 070-203 11 46 eller 070-552 71 99. Den ger bra med extra värden
Nästa års arbete måste vara färdigplanerat senast i januari, helst i november.
Barn tycker om Nyvallen. Vi bifogar några kommentarer
Klass 4 åker till yvallen
Klass 4 åkte till Nyvallen torsdagen 8 september. Först åkte vi hem till Margareta och Alf Erik. Vi tittade
på korna i ladugården. Sen åkte vi till Nyvallen. Det var Idas mamma, Robins pappa, Saras morfar och
Ingrid som körde. Vi hade kul på Nyvallen. Vi tittade på alla djuren. Vi intervjuade Alf Erik och
Margareta om vallen. Vi åt lunch på vallen.
Vi hade en jättekul dag på Nyvallen.
Om djur och turister på yvallen
Reportrar: Disa och Tobias
På Nyvallen har Alf Erik och Margareta inte mist något djur men hemma på gården miste de ett får då en
slagbjörn var i farten. De ser ofta björn och kungsörn uppe på vallen.
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Det kommer många turister till Nyvallen ungefär 4000 per år. Turisterna är trevliga. De kommer från
Frankrike, Holland, Tyskland, Danmark och Sverige förstås.
Så här tyckte Tobias:
Det var roligt att se den lilla kalven, gässen och att klappa geten. Det var tråkigt att inte geten var uppe på
vallen utan den gick i skogen hela tiden vi var där. Mitt favoritdjur var geten.
Disa ansåg att:
Det godaste var blåbär och det bästa var allt jag lärde mig massor om djuren.
Kaninen var söt. Katten var rolig. Berguven var cool. Det var roligt att leka burken. Björnbajset var
äckligt men också coolt. Att fika var gott. Att dricka komjölk som inte var separerad var inge gott.
På yvallen
Av Sara och Isak
Nyvallen har funnits sedan 1700 talet. Margaretas släkt har haft vallen sen 1903. Margareta och Alf Erik
har haft vallen sen 1980. Man bytte vall och därför fick den heta det Nyvallen. Det finns en fäbodstuga
och två ladugårdar ett kokhus och en jordkällare. Margareta och Alf Erik tycker att det är roligt på vallen.
De går upp till vallen i juni och är där till september. De kör upp korna i en slakt- bil. Korna blir glada när
de ser bilen då vet de att det blir nytt bete.
MMMM vad gott!!!!
Så här tyckte Isak: Det var roligt att träffa geten. Det var roligt att åka på flaket och att se på tjuren. Det
var gott att äta blåbär.
Så här tyckte Sara: Jag tycker att det var roligt att se den lilla kalven i ladugården. Den fick mjölk av
Margareta ur en jättestor nappflaska. Vi fick smaka nymjölkad mjölk det var ganska gott. Det smakade
grädde. På vägen upp till vallen såg vi färsk björnskit, det var massor av blåbär i skiten. Det bästa med
dagen var att de visade oss så många saker.

Östra Arådalen
På Lillfjällets sluttning, i trädgränsen, ligger ett 20-tal gamla fina hus som hör till vallen. Den omfattas av
tre gårdar men endast en av fäbodarna driver idag traditionellt fäbodbruk. Går du längs vandringsleden
mellan Gräftåvallen och Västra arådalen finns en skylt till fäboden. Här är deriften i gång från midsommar
till mitten av augusti med ett 15-tal kor vars mjölk förädlas till smör och ost på plats. Under sommaren
finns möjligheter att följa med på turer från vallen upp till Lillfjället eller Hunshögen. Hör dig för om
programmet.
Vägbeskrivning: kör från Persåsen mot Glen ca 50 km. Så småningom kommer skylt mot Östra
Arådalen. När vägen slutar är det ca 3 km fin promenad upp till fäboden.
Ägare och brukare: Nils-Gustaf Bergkvist
Östra Arådalen 2009
Brukare: Birgitta Höglund
Att vi till slut valde Östra Arådalen berodde främst på att länsstyrelsens naturbevakare betraktade området
som tämligen rovdjursfritt och det var ett starkt argument för oss efter de björnangrepp vi haft på våra
tamdjur när vi drev Stortävremsvallen i Härjedalen. I Härjedalen har man nu också konstaterat varg. Hur
ska det gå för fäbodbruket – men framförallt för rennäringen?
Vilka sekundära problem eftersök, valla djur osv. ska djurägare behöva bemästra utöver all oro och
dessutom hantera direkta angrepp?
Verksamhet jämförd med ils-Gustafs: Efter uppehåll på 8 år i verksamheten i Östra Arådalen från det
Nils-Gustaf slutade ha korna på fäboden förvånades besökare, som dök upp på vandring över fjället
(många kom från Turiststationen i Västra Arådalen) över att möta getter och får på fjället och att driften
var återupptagen på fäboden. Arrendatorn på turiststationen var också behjälplig med att rekommendera
gästerna att besöka fäboden i Östra Arådalen. Arrendatorn meddelade också bupigan när besökare var i
antågande från Turiststationen och om de var kaffesugna. Många turister återkommer förstås till området
år efter år och de gladdes särskilt åt att möta getterna på fjällsluttningarna.
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Sverige, Danmark, Tyskland är några länder som besökarna representerade.
Ortsbor och ”barnbarn” kom givetvis på sitt årliga besök i Östra Arådalen.
I genomsnitt hade vi nog mer än två besökare per dag. Det kan då jämföras med Nils-Gustafs utsaga att all
ost och smör som producerades av mjölken från de 15 korna bar kunden själv med sig hem från vallen.
Rimligen finns det alltså potential i Östra Arådalen.
Verksamheten på fäboden kunde också följas på hemsida www.ostra-aradalen.se på Internet och i Lolos
blog. Flera lokalradiostationer, Jämtland, Gävleborg och Uppland sände ett halvtimmes inslag från
fäboden.
Allmänna erfarenheter:
Folk vill uppleva berättelsen! Att berätta produktens historia är så viktigt! Och att göra det ärligt från
hjärtat, annars blir fäbodjäntan genomskådad och befunnen falsk.
Folk vill smaka på berättelsen; att uppleva det obegripliga med alla sinnen.
Bor ni här? Oh vilken god ost och den lagras i den jordkällaren - otroligt! Och det är de naturliga
förutsättningarna som ger smakupplevelsen? Kaffet och tunnbrödstuten med getost serverades utanför
fäbodstugan eller inne om det regnade. Grundförutsättningen för verksamheten i Östra Arådalen är att
man är fler än en person som jobbar där. Och hur finansieras det?
Vi deltog senare i höstas på Smaklustmässan i Stockholm och Bondens Egen Marknad i Gävle. Att kalla
den blomstrande ”Bergsgetosten” för en succé är ett understatement – strykande åtgång. Där har Birgitta
verkligen lyckats ta tillvara de unika förutsättningarna i Östra Arådalen.
Många besökare i montern ville komma och besöka/bo på fäbod.
Positivt: Miljö och Hälsa i Bergs kommun registrerade fäboden som livsmedelsanläggning för
ostproduktion och kaffeservering, utan några problem. Det är nog en bra idé att spela med öppna kort,
men det är ju också så att Bergs kommun har lång erfarenhet av fäboddrift. Brukaren bör ta tillfället i akt
och visa sin kompetens. Det är viktigt att man kan hantverket och kan synliggöra handens tysta kunskap.
Myndighetskontakter likaväl som besökarnas trivsel beror till syvende och sidst på RELATIONER!
Ekonomisk förändring: Vi behöver fäbodbetet, annars har vi inte bete åt djuren. Vi behöver de intäkter
som fäbodprodukterna ger. Vi behöver ersättning för det miljöarbete som vi utför med våra djur. Det är
konstigt att just fäbodbete/skogsbete har prioriterats ner i miljöersättningarna eftersom det är vårt mest
hotade ekosystem som är präglat av de tama djurens bete. Och besluten verkar vila på statistik som
anpassats efter ett tänkt (eftersträvat) resultat; det vill säga halverat fäbodstöd, som dessutom passar som
hand i handske för rovdjurspolitiken. Notera att i stort sett alla andra stöd har räknats upp.
I vår närmsta framtid kommer naturbetesmarker att bli en oundgänglig resurs som måste värnas!
Miljöflyktingar, krav på kortrest mat, totalt minskad miljöpåverkan. Krav på energisparande.
Problem: Man behöver vara minst två arbetsföra personer för att driva fäbod i väglöst land, fjärran från
allt vad normal service heter. Bara att proviantera är ett dagsprojekt mellan stökningarna i fjöset. Teknisk
support – strejkande elverk och mjölkpumpar där är goda relationer med nya grannar, läs samer, ”mycket
fördelaktiga”.
Anmärkningar – önskemål: Östra Arådalens fäbodar från 1700-talet har restaurerats så troget mot
originalet att de 1991 fick det så kallade Europa Nostra-arkitekturpriset.
Fäboden ingår som en del i lantbruksföretaget. Att driva skalanpassat lantbruk är inte enkelt men
drivkraften ligger hos människan bakom företaget – entreprenören. Och i drivkraften ingår samverkan,
samarbete som en mycket viktig del och den måste vara ömsesidig, gränsöverskridande och inte inskränkt
fördomsfull.
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Smått, gott och
annat från webben
Foton från webbsidorna

Fäboden på Skansen
Fäboden består av byggnader från
tre olika fäbodar i Älvdalen.
Eftersom Moragården är tänkt att
vara en av de gårdar som fäboden
tillhörde, får man genom de båda
anläggningarna en bild av hur man
bodde och levde både i gården nere i
byn och i fäboden ute på
betesmarkerna i i norra Dalarna, en
av Sveriges ålderdomligaste bygder.
I byarna i dessa skogstrakter var möjligheterna att bedriva åkerbruk starkt begränsade. Djurhållningen
blev därför huvudnäring och man måste hitta betesmark till djuren i skogen. Fäbodarna byggdes där
skogen lämpade sig för djurbete och kunde ofta ligga långt från byn.
I fäbodarna, som ägdes av flera bönder gemensamt, tog fäbodkullor hand om kor, får och getter under
sommaren. Ofta hade en fäbodkulla hand om djuren från flera gårdar. Djuren mjölkades på morgonen och
sedan vallades de i skogen hela dagen. På kvällen kom de tillbaka till fäboden, där de mjölkades igen. Av
mjölken tillverkades hållbara produkter som surmjölk, smör, ost och messmör, vilka förvarades i
mjölkboden tills det var dags att lämna fäboden på höstkanten.
Man skiljer på hemfäbodar som låg tämligen nära gårdarna och långfäbodar som kunde ligga flera mil
från byn. Skansens fäbod visar en långfäbod och består av två eldhus, en mjölkbod, en lövlada och sex
små fähus på rad vid en inhägnad för djuren. Eldhusen är timrade av grovt, kluvet timmer. Där inne finns
en eldstad mitt på golvet, men det finns ingen skorsten, utan röken får ringla sig ut genom ett rökhål i
taket. Längs väggarna löper väggfasta bänkar, som användes som sov- och sittplatser. Eldhusen är
daterade 1659 respektive 1768. De visar en mycket gammal bostadsform som levt kvar i vissa fäbodar
ända in på 1900-talet.
Mittemot ett av eldhusen ligger mjölkboden. Där förvarades mjölkprodukterna i väntan på transporten
hem till gården. Mjölkbodens golv är nersänkt för att hålla produkterna så svala som möjligt. Fäbodens
sex fähus har en inhägnad på framsidan där djuren går – den kallas för ”fjåsbacken”. På Skansen flyttas
inte djuren mellan gården och fäboden, som i gamla tider, utan de stannar på fäboden året om. Djuren är
av gamla svenska lantraser.
Åsa Holmgren, som är etnolog och ansvarig för Skansens fäbod poängterar arbetet med lantraser och
mjölkhantering, men understryker att man också tar upp sång, musik och sånt. Fäboden på Skansen är ett
skyltfönster för fäbodbruket i Sverige, med 1,5 miljoner besökare om året. Skansen sysslar med att bygga
upp kunskap.
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VÄRMLAND
Remjängssätern i Eda - som för 100 år sedan
Tiden har inte stått stilla även om det för tillfället är lätt att tro så. Sanningen är dock att det tagit tre år av
hårt slit för att få Remjängssätern och dess kringnejd att återigen se ut som det gjorde för ungefär 100 år
sedan när det senast begav sig. Remjängs byalag fick ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen till många utav
sakerna de ville göra, dock inte till allt. Den totala kostnaden beräknas därför till närmare 300 000 kronor.
Iris Värmlund kommer att ta med sig får och getter och bosätta sig på Remjängssätern i juli.
Det är ett eldskjul byggt av eldsjälar. Minst sagt. Byalaget har lagt ner åtskilliga hundra timmar på att
återställa fäbovallen till sitt gamla skick.
Remjängssätern tog form så tidigt som på 1700-talet och var länge betraktad som en av Sveriges
sydligaste fäbodar. Fäboddriften pågick fram till slutet av 1920-talet men sedan dess har området kring
fäboden och fäboden själv förfallit mer för varje år som gått. Men tack vare Remjängs byalag är nu
fäbodvallen tillbaka i all sin prakt.
– Det är för att bevara den gamla kulturen, det är vår huvudsak, att kunna visa ungdomarna vad som fanns
förr i tiden, säger Jackie Zetterberg, ordförande i byalaget.
Bland annat har byalaget återställt den nämnda fäbodvallen, röjt stigar och gångbanor, samt påbörjat att
återuppföra säterstugan som informationscentral och tryckt informationsmaterial.
– Detta är en statlig satsning som hållit på i tre år, förklarar Bengt Nilsson på Länsstyrelsen.
139 000 kronor
Totalt har Länsstyrelsen skjutit till 139 000 kronor till det lokala naturvårdsprojektet som går under
namnet ”Sätervägen”. En anledning att de ville hjälpa till att förverkliga byalagets drömmar var att de
ville bevara den väldigt speciella floran som skapats i området efter alla år med betande djur. En annan
var att det redan fanns vandringsleder som ledde hela vägen fram till fäbodvallen. Tanken är nämligen att
den återuppbyggda fäboden även ska vara till för vandrarare.
– Vissa veckor kommer det att vara öppet här med får och kor då personal övernattar i stugan, och vid
andra tillfällen kommer det att stå öppet som en vandringsstuga, berättar Nils Norlén.
Nu när fäbovallen äntligen är restaurerad är den mest tänkt till turister som vill uppleva en svunnen tid.
– Detta är ett väldigt bra exempel på lokalt initiativ, fantastiskt att se hur dom har röjt upp, förhoppningvis
blir det en riktig turistattraktion, berömmer Eva Jansson, miljösektionen Eda kommun.
Anders Gustavsson

Ransbysätern
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Varmland/Vandrarhem/STF-VandrarhemRansbysatern/Bilder/
Boende: Vandrarhemmet öppnar 15/5 om vägen är farbar.Tre säterstugor 450 m ö h på 1000-årig
fäbodvall. Var stuga har mellan 3 till 6 bäddar med braskamin, gasolspis. Sängkläder finns, sänglinne
medtages. Hugg er egen ved, hämta vatten ur brunn, utedass.
Servering Från midsommar, enkel skogsarbetarmat, kaffe med bröd och getost.
Service Självhushåll.
Se och göra Sommartid getter, fjällkor och hästar. Friluftsdusch. 3 km till badsjö. Fiske, vandringsleder,
10 km till Utmarksmuseet med Pilgrimstapeten, Sveriges motsvarighet till Bayeuxtapeten. Sätern ligger i
ett av Sveriges fornlämningstätaste områden. Forsbåtsrodd i Klarälven. Närhet till älg, björn och varg,
svamp och bär..
Skyltat från väg 62, 3 km söder om Sysslebäck. Vandringsled 5 km mellan sätern och Ransby.
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DALARNA
Arvselens fäbod, Malung
Sju km öster om Malung lever det gamla fäbod livet vidare, från tidiga morgonen till sena kvällen. Kor
och getter mjölkas för hand och släpps sedan på skogen. Flinka händer förvandlar mjölken till guldgult
smör och välsmakande ostar enligt nedärvda traditioner. Gården Johans i Arvselen har gått i sex
generationer och drivs idag av Täpp Lars och Christina Arnesson. Förutom den traditionella
djurhållningen finns även möjligheter som berättarkvällar, företagsrepresentationer, middagar, fest,
bröllop, dop, begravningar, fäbodkurser m.m.
Täpp Lars är även skinnskräddare. Han driver Arvselens fäbod på sommaren och syr de underbaraste
fårskinnspälsar under vintern. Där emellan arrangerar han fester och kulturupplevelser, skapar teater och
film, håller föredrag och kurser.
Fäbodskola
Sedan tre år tillbaka driver Lars och Centralskolans årskurs 6 i Malung ett litet samarbete de kallar för
”Fäbodskola”. Vilket går ut på att eleverna i årskurs sex under en och en halv dag får komma till
Arvselens levande fäbod och lära sig olika sysslor, kärna smör, koka messmör, ysta ost och mjölka getter.
Idén uppstod när Lars insåg att alla de gamla som har berättat för honom och lärt ut det han vet och kan
om fäbodlivet och fäbodkulturen här uppe är borta eller inte minns så mycket längre.
Lars började med kor och getter på sin mormors fäbod när han var tjugo år och det blir sextonde
sommaren han är där med djuren 2009. Han vill dela med sig av upplevelsen, kunskapen och kreativiteten
som flödar när man vistas i skogen med djur.
Nu har årets fyra klasser vart på fäbodskola och det är en fröjd att se hur barnen lever upp och med full
entusiasm ger sig i kast med nya utmaningar. De tuffaste killarna vill koka messmör och elda under grytan
i eldhuset och även de blygaste flickorna sträcker på sig och växer när de lyckas mjölka getterna.
Skolans redovisning av samarbetet:
Fäbodskolan för årskurs 6
Syftet med fäbodskolan är att ge eleverna en inblick i hur fäbodbruk gick till förr i tiden. Detta enligt
intentionerna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Skolan skall sträva efter att varje
elev får en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv
samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.
Fäbodbrukaren Lars Arnesson kommer under maj månad till skolan och presenterar sig samt informerar
eleverna om fäbodskolans innehåll. I nära anslutning efter Lars besök cyklar samtliga sexor ut till
Arvselens fäbodar och bekantar sig med fäboden och med de djur som Lars vid tillfället har där.
Fäbodskolan avslutas med att eleverna under första delen av juni besöker Arvselen arbetslagsvis. Detta
besök sker under en dag, elever och lärare cyklar till och från Arvselen. Eleverna får då prova på de olika
sysslor som är förknippade med fäbodbruk. Till exempel kärna smör, ysta ost, koka messmör, mjölka
getter m.m.
Bokning och information: 0280-719 03 eller 070-690 44 89
Täpp Lars Arnesson
Romarheden 236 b
782 35 Malung
Tel. 070-690 44 89. (0280-719 03 endast på vintertid)
Mail: lars@larsofscandinavia.com
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Lindvallens fäbod - barnens minizoo i Sälen
Besök Lindvallens härliga sommarcafé i fäbodmiljö. Hälsa på djuren, fika, ta en våffla och mys i
fäbodanda. Aktiviteter: Ponnyridning, guldvaskning, luftgevärskytte, femkamp, pyssel i Smedjan och två
kvällar i veckan aktiviteter för barn upp till 10 år.
Lindvallens Fäbod ligger vid parkeringen på Snötorget, granne med Lindvallens nya upplevelsecentra
Experium.
Öppen dagligen 15 juni - 16 augusti 2009, 10.0018.00.
På Lindvallens fäbod kan barnen strosa runt bland
de tama djuren. Kanske dyker chansen upp att
klappa några av dem? Här finns även servering
med möjlighet till en mysig fika i lugn fäbodmiljö.
Till sommaren 2010 kommer Lindvallens Fäbod
att utvecklas ytterligare med minizoo, femkamp
för både stora och små och naturligtvis lite mat
och dryck att njuta av i den genuina fäbodmiljön.

http://www.skistar.com/salen/svenska/sommar/lindvallens_fabod.app

Lofjätåsens fäbod
Läge: Idre, Älvdalens kommun, Dalarna
Lofjätåsens fäbod ligger i väglöst land i Städjan-Nipfjällets naturreservat. Efter att norr om Lillfjäten kört
in på en grusväg börjar den 2 km långa stigen upp till fäboden. Vandringen tar dig fram över myr, gles
tallhed och granmo i storslagen natur. Vallen öppnar sig som en glänta i skogen. Går man upp till väster
om vallen ser man fjällen i både Härjedalen och Dalarna. Vi driver fäboden med kor och getter. Djuren
handmjölkas och tas in i fjös om natten. Mjölken förädlas på plats av vilka en del produkter äts på plats
medan en del ost lagras vidare. Produkter som vi gör på fäboden är bla fäbodost, getost, blandost,
gubbost, dravle, stekost, bredbar ost (lactique), småost, messmör, messost och smör. RÖK-rökt getkött
från Lofjätåsens fäbod vann guld vid SM i Mathantverk 2008.
På vallen finns fäbodstuga, fjös, störrös/eldhus, kylhus och diskskjul. Genom kylhuset rinner en kallkälla
ut i en bäck som leds in i en träkista och ut igen till tappstället. Systemet fungerar utmärkt som kyl för
mjölk och andra livsmedel då vattnet håller en temperatur på 4 grader.
Vi går ofta med djuren i vall. Det är en härlig stund att få följa djuren. I området är det gott om björn,
vilket har ställt till det för oss en del…
Vi anordnar fäbodkurser. Fäbodlivet har något att lära som jag ej riktigt kan sätta på pränt. Det bör
upplevas. Kanske är det tidlösheten, att vara självförsörjande, närheten till naturen eller att leva ”ur hand i
mun” om så än bara för en tid.
Fäboden drivs av Charlotta Rosborg och Bengt Eriksson och ägs av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Kontaktuppgifter: Charlotta Rosborg 073-7158989. Bengt Eriksson 070-303 61 27.

Stenvallen
Brukare: Inga Wall & Sten Hallin, Vita Villan, 790 90 SÄRNA. Tel. 0253-105 64, 070-39 31 564
Dalarnas tidningar berättar att efter 57 år utan djur har Stenvallens fäbod fått nytt liv. Fåren kan återvända
till hagarna bakom stengärdsgårdarna. Fäboden ligger mellan Särna och Mörkret, längs den gamla

38
Poststigen. Från närmaste skogsbilväg väntar en vandring på en kilometer. Den var på väg att rasa när
paret inledde renoveringen av Ingas familjeklenod.
– Det positiva i förfallet och glömskan är att fäbodmiljön är genuin och sammanhållen, fäboden har inte
splittrats i flera arvskiften eller förvandlats till fritidshusområde. Timmerhusen vänder sina solbrända
sidor mot söder, omgärdade av trägärdsgårdar och ett par hundra meter stenmurar. För fem år sedan kunde
paret öppna fäbodkafé i storstugans kök. Nu när fäboden åter får djur kommer det att ge än mer liv på den
vackra fäboden med utsikt mot Fulufjället och Njupeskär.

Vålbrändans fäbod, Transtrand
Öppen v.25-33, 2009, tisdag-torsdag 10.00-15.00.
Glödstekt sill serveras på onsdagar och torsdagar kl. 18.00 (förbokning). Upplev en levande fäbod. Träffa
kor, hästar och getter. Njut av en i fika i serveringen, vandra i fjällnaturen. 20 km från Transtrand, mitt ute
på Transtrandsfjället finner Du Vålbrändans fäbod. Fäboden har anor från 1800-talet, då man hade sina
betesdjur här under sommartid för att spara på gårdens betesmark som fanns nere i byn. Nu drivs här
en levande fäbod med lösdrivande kor, hästar och getter. Här finns även kaffeservering där Du kan fika.
För att ta Dig hit kan Du gå vandringslederna från t.ex. Lindvallen, Högfjället, Tandådalen eller
Hundfjället. Du kan även resa med bil. Kör över bron i Transtrand mot Hemfjällstangen, därefter är det
skyltat.
Mer information och andra tider enligt överenskommelse. Mia & Jörgen 070-830 75 72

Hedbodarna, Älvdalen
Öppet 1 juni - 15 september 2009
30 km öster om Sälen. Hedbodarna är en långfäbod till Månsta by. En av Sveriges bäst bevarade
långfäbodar. Här driver Alf Sjödén varje sommar traditionell fäboddrift med fjällkor och getter. De gamla
eldhusen används dagligen eftersom Alf tillverkar ost, smör och messmör.
Möjlighet till övernattning i enklare boende. Servering efter överenskommelse.
Bokning och ytterligare information Alf 070-340 95 54 eller Karita 070-679 37 99.

Gessibodarna
Letar du efter en speciell semester i år?I Gessifäbodar finns många möjligheter, du kanske vill stanna
några nätter och vara med vid allt arbete som görs på en fäbod allt från att mjölka, koka messmör, kärna
smör till att hämta hem korna från vildmarken.
Eller kanske vill du ligga kvar i sängen och lyssna till skällorna som försvinner bort i fjärran, och komma
upp till en riktig fäbodfrukost med allt från hemgjord fil (stjyre) till hembakat bröd.
Du vill kanske börja din färd redan 4mil från fäboden och åka med häst och vagn hit under gammal stil.
Tar en eller flera pauser på vägen med lite mat och fika. Övernattning i Gessi med gästabud på kvällen,
morgonen börjar med en riktig frukost sedan bär färden av tillbaka mot Älvdalen.
Hör av dig med dina idéer om vad du vill göra så ordnar vi det mesta.
På Gessi fäbodar har tiden stått stilla sen bönderna buförde från Gessi för sista gången på 1960-talet.
Gessi är en gammal långfäbod som har byggnader kvar från 1700talet. Här för vi nu de gamla
traditionerna vidare. Korna går och betar, getterna och hönsen med. Det finns också renar, hästar, kaniner,
grisar, hund, får och katter här.
Vi med barnen Casper 10 och Evelina 6, och bonusbarnet Linea 13 lever här under sommaren, precis som
man gjorde förr och det bästa av allt är att man får besöka oss och se hur livet såg ut då. För större
sällskap rekommenderas det att man ringer före. På fäboden finns även eldhus och det går bra att ta med
sig egen mat att grilla eller fika. För den som vill uppleva fäbodlivet på riktigt finns möjligheter att få hyra
stuga och prova på kvällssysslor som att utfodra djuren och mjölka, eller att bara vara mitt i
ingensmanland. Kanske vakna till skällorna då djuren är på väg till skogs. Det finns även fina
vandringsleder kring Gessi fäbodar. Man kan även boka tur med häst och vagn eller kanske utnyttja bär
eller fiskevattnen runt fäbodarna.
På Lördagar håller vi serveringen öppen mellan Kl 1100 - 1400 och då finns chans att smaka på
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delikatesser som nygjort smör, messmör och getost med nygräddad stomp och kaffe.
Givetvis får man även komma andra dagar, och har ni tur kan ni se oss tillverka några av de produkter
som vi säljer.
Egen tillverkning
Bondsmör
Messmör Ko
Messmör Get
Getost
Gubbost
Sätmjölkost
Kärnmjölk
Ägg

Gårdsbutik Orsa Kvarn
Vi är återförsäljare för Orsa kvarn och tar hem det
ni behöver i foderväg.
Till vinterfisket har vi mört att sälja

Priser boende Gessi
300kr /person och dygn
350kr /person och dygn med fäbodfrukost
140kr för lunch och kaffe (bokas)
50 kr för kaffe och fika (bokas)
Hör av er om ni har några önskemål så fixar vi till paketlösningar.
Robert Gunérus Mobil +46 (0) 70-2728456
Anna Axelsson Mobil +46 (0) 73-0654845
Evertsberg 3445
796 91 Älvdalen
Tel +46 (0) 251-50122
E-mail r-gunerus@hotmail.com
E-mail anaxxel@hotmail.com
Vägbeskrivning till Gessi
Skyltat från riksväg 70 mellan Älvdalen och Särna i höjd med åsendammen och infart Lövnäs.
Information: 073-065 48 45

Torrlids fäbod
Här bedrivs traditionell fäboddrift av familjen Halvarsson. Vi tillverkar och säljer smör, messmör,
sötmjölksost, skummjölksost, även kallad gammelost. På väg till fäboden kan Ni möta våra kor och kalvar
som går fritt i skogen och betar. På vallen finns det också grisar, killingar, höns, kaniner och en katt.
Torrlid är en hemfäbod till byn Klitten och finns redan nämnd i fäbodsinventeringen från 1600-talet. Ni är
hjärtligt välkomna till vår fäbod. Ni kan besöka oss under sommaren.
/Familjen Halvarsson
Tel. 0251-211 78, 070-547 02 14, (010-297 17 98 sommartid)

Moran, Sälen
10 km öster om Sälen. På Morans Fäbod tar Viola och Sven-Erik emot tillsammans med kor, kalvar,
getter och hästar. Möjlighet att medverka vid tillverkning av smör och ost.
Vill du övernatta på fäboden finns bed & breakfast och för den som vill stanna längre kan man hyra stuga.
För den som stannar längre finns möjlighet till vandring, fiske och kanske bärplockning.
Bokning och information: 070-254 96 26 eller 070-202 50 02

40

Vålberget, Öje
18 km öster om Malung hittas en genuin och vacker fäbod, högt belägen med milsvid utsikt över Öjesjön
med omgivningar.

Gammelselen, Malungsfors
20 km nordväst om Malung ligger fäboden vackert belägen vid sjön Morellingen.
En av de få kvarvarande levande fäbodar i trakten.

Tisjölandet, Lima
45 km nordväst om Malung ligger fäboden vackert belägen vid Tisjön. De gamla sjöbodarna vittnar om
att detta tidigare också varit ett viktigt fiskeläge. Området kring sjön är rikt på fornlämningar.
Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Tel: 0280-181 00
kommun@malung-salen.se

Fäbodar runt Mockfjärd i Gagnef
Bastberget:
Bastberget har haft oavbruten fäboddrift i 400 år. Den långa fägatan, de omkring 150 byggnaderna, av
vilka flertalet är grå och den oavbrutna fäboddriften gör Bastberget till en pärla i fäbodsammanhang. Vid
en kulturhistorisk miljöanalys har Bastberget klassats som riksintressant. Dessutom är fäbodområdet
utpekat som riksobjekt för naturvården. Vid inventeringen av Dalarnas ängar och betesmarker 1988-1990
konstaterades att svampfloran är synnerligen artrik och att floran med den betespräglade vegetationen är
intressant. Från utsiktspunkten har man en milsvid utsikt. Här finns även en rastplats med en slogbod.
Via vandringsleder når du härifrån bl.a flertalet andra fäbodar i området.
Du finner Bastberget 15 km söder om Mockfjärd. Skyltat under säsong, från Mockfjärd via skogsbilväg
förbi sjön Alten.
Backbuan:
Belägen söder om Mockfjärd efter vägen till Södra Tansbodarna.
Fäboden är delad i 2 olika klungor.
Floberget:
Ligger på östsidan av Digerberget.
Gagnefs Floberget har anor från 1600-talet och var från början en fäbod för "forsbyggarna" vid
Grådaforsen, och blev med tiden en fäbod enbart för Västerfors by.
Ett trettiotal gårdar finns i fäboden och 1961 var sista sommaren som det fanns kor, getter och får där.
Gråbuan:
Grå Bonden sägs ha ägt hela Gagnef, Åhl och Leksands socken och en stor grotta i Gråbuberget var hans
skattkammare. Den var full med tunnor fyllda av silver och smycken.
Han behandlade sina tjänare som slavar och han hade ett stort beväpnat följe när han red omkring på sin
silverskodda häst. Mörka höstkvällar ska fäbodkullorna ha hört hans osaliga ande sucka...
I fäboden finns både slogbod samt rejäla rastplatsbord.
Vintertid är det en perfekt pulkabacke i fäbodens västra utkant.
Koordinater: N 60° 32.559 E 014° 55.870
orra Tansbodarna:
Ligger vid sjän Tansen ca 8 km söder om Mockfjärd. Fägata leder genom fäboden ner till badplatsen.
I fäboden ligger även Tansengården, en f.d. koloni som du kan hyra genom Turistbyrån.
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Södra Tansbodarna:
Ligger ca 14 km söder om Mockfjärd. Fäboden är indelad i 2 byar varav den övre som ligger högt uppe på
berget kallas för Bröttjärbuan. Badplats med långgrunt och sandstrand.
ordbäcksbuan:
Fäbodens anor sträcker sig tillbaka till 1544. Högt belägen på Nordbäcksbodsberget.
Fäboden består av en mindre klunga timrade stugor.
Stockgropen:
Det första vi vet som har skrivits om Stockgropen är år 1661, då häradsskrivaren på frågan om det fanns
några nyupptagna torp på allmänningen som skulle skattläggas, fick svaret att Stockholms Mats flyttat dit.
Vid storskiftet 1811-1817 hade fäbodstället 24 delägare, främst från byar i Mockfjärd.
Sommaren 1946 var den sista som Stockgropen nyttjades för fäboddrift. I dagsläget finns enbart grisar
och lösgående får i fäboden sommartid.
Sähl: Beläget på västsidan av Sönnberget. I fäboden finns så väl fast boende som sommarboende.
På torget finns rastplatsbord där du kan avnjuta det medhavda samtidigt som du avnjuter den vackra vyn
mot väst.
Tryssjöns Fäbod: Beläget på södra sidan av Tryss Klack ca 14 km söder om Mockfjärd.
En slogbod nere vid sjön som för övrigt innehåller ädelfisk.
Västtjärnslindan:
I 1663 års fäbodförteckning näms Västtjärnslindan, men då under namnet Edtjärna. Vid storsdkiftet 18111817 hade fäbodstället 30 delägare. 15 av dessa var från Västtjärna. Sex delägare kom från Östtjärna och
fem från Nysäl. Övriga kom från Lindan, Gruvan och Österfors. Sommaren 1933 var det socknens
kreaturstätaste fäbodställe. 27 hushåll tog då hit 115 kor och 16 kvigor. År 1968 upphörde fäbodbruket.
Systrarna Karin och Anna Daniels samt Anna Sundin var Västtjärnslindans sista fäbodkullor. Sista
sommaren hade de sju kor. Systrarna Daniels var fäbodkullor från tio års ålder.
Vid en kulturhistorisk miljöanalys har Västtjärnslindan klassats som ett område med kulturhistoriskt och
miljömässigt värde.
Ösjöbuan:
Ligger vid sjön Ösjön.

Fäbodar i Leksands kommun
Fäbodarna har varit en livsnödvändig förutsättning för jordbruk i äldre tid. Varje gård hade del i minst ett
fäbodställe, som anlagts på lämplig plats i utmark ofta i skogen långt från hembyn. Hit bufördes kreaturen
för att under sommarsäsongen gå fritt på skogen och beta av naturligt växande gräs och örter.
Fäbodgårdarna är mindre än respektive hemgård i byn och oftast ofärgat grå.
En del fäbodställen är välbevarade och kan ge en upplevelse av äldre tiders fäbodbruk, speciellt där man
ännu håller kreatur sommartid. På några fäbodar har ålderdomliga hustyper levt kvar, t.ex. eldhuset, som
är känt från tidig medeltid. Denna byggnad har jordstampat golv med öppen härd, där röken får söka sig
ut genom en öppning i taket. Eldhuset används på vissa håll än idag som kokhus.
Ljusbodarna är ett av de bäst bevarade fäbodställena i Dalarna.
Skinnaråsens fäbodar är ett av de bäst bevarade fäbodställena i Dalarna, med väl hållen bebyggelse
och öppen fäbodtägt.
Leksands kommun
Box 303 - 793 27 Leksand - Tel: 0247-80000, Fax: 0247-14465

•
•
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Ljusbodarnas fäbodar är ett av de bäst bevarade fäbodställena i
Dalarna, med väl bibehållen bebyggelse och öppna fäbodtägter.
Ljusbodarna nämns första gången i skrift 1663, men är betydligt
äldre. Vid denna tid finns här två bofasta skattebönder. Antalet
fäbodgårdar är okänt. En karta från 1668 visar fyra
gårdsmarkeringar. Ljusbodarna har sannolikt varit en blandby, där
det fanns både bofasta gårdar och fäbodgårdar. Storskifteskartan
från 1820-talet visar 35 fäbodgårdar, 23 i Övre och 12 i Nedre
Ljusbodarna.
Vid denna tid var Ljusbodarna en av de största fäbodarna i Leksand. I allt kan 152 timmerbyggnader
räknas inom fäbodtägten. Dessutom fanns omkring 70 hölador ute på slogängarna. Bönder från 11 olika
byar i Leksands socken var delägare i fäbodstället.
Fäbodväsendet var en nödvändig del i det traditionella jordbruket i Dalarna. Till fäbodarna fördes
(buffrades) kreaturen i början av juni. Här fanns tillräckliga betesmarker för djurens sommarvistelse, på
slåtterängar slogs hö till vinterfoder som lades in i höladorna. Slåtterängarna var nogsamt inhägnade med
gärdesgårdar och skilda från betesmarken. Ljusbodarna är av en typ som benämns hemfäbodar. De
kringbyggda fäbodgårdarna med sina byggnader kan ses som mindre varianter av gården hemma i byn.
Dessutom kännetecknas hemfäbodarna av förhållandevis stora arealer åker och äng, men även en del
åkertegar för spannmålsodling.
Korna mjölkades morgon och kväll, under dagen vallades de på skogsbetena. Vallkullorna som skötte allt
arbete, hade långa arbetsdagar. De fick stiga upp vid 5-tiden på morgonen och kunde gå till sängs först vid
22-23-tiden på kvällen. De turades om med att valla djuren i skogen och att ta hand om all färskmjölk,
som skulle beredas till olika hållbara produkter. Grädden kärnades till smör, av mjölk med tillsats av löpe
gjordes ost, vasslan efter osttillverkningen kokades till messmör.
Under fäbodväsendets största blomstringstid, vid slutet av 1800-talet, fanns här som mest 42 fäbodgårdar.
Vidsträckta slåttermarker hävdades. Idag är den öppna vallen koncentrerad till de centrala delarna av
Ljusbodarna, medan stora arealer gammal fäbodslog åter bär skog. Med undantag för några år på 1960och 1970-talet, har fäboddriften fortgått i Ljusbodarna alltifrån äldsta tid.
Nutida fäbodbrukare i får stöd genom länsstyrelsen, för att bistå den gamla kulturen.
Skinnaråsen nämns skriftligt första gången 1663, men är säkerligen betydligt äldre. Vid denna tid finns
här tre fäbodbrukare, en vardera från byarna Rälta, Gärde och Smedsarvet. Storskifteskartan från 1820talet visar 16 fäbodgårdar, där fäbodbrukarna kommer från 8 olika byar i Leksand. Inom fäbodtägten
fanns då 67 timmerbyggnader. 8 av gårdarna var slutet fyrkantbyggda.
För verksamheten gäller samma förutsättningar som lämnats under Ljusbodarna.

Fäbodar i Orsa
I Orsa finns ett antal vackra och sevärda fäbodar. Besök dem och njut av stillhet, utsikt och historiens
vingslag bland uråldriga silvergrå och solbrända timmerbyggnader. I flera av fäbodarna finns det också
möjlighet att fika eller äta.
Fryksås
En av Sveriges största fäbodar. Mycket vackert belägen med milsvid utsikt över Orsasjön, Siljan och
bergen, ca 15 km norr om Orsa och 2 km söder om Grönklitt. Vandra igenom fäboden, njut av utsikten
och de vackra gamla byggnaderna, ät en utsökt måltid på Fryksås Hotell (Countryside Hotels) eller fika
hembakt hos Liselott och Per Länsmans på mysiga Smidgården. Du kan även förboka fika eller mat hos
Maria och Ulla Borén på det anrika och omtalade fäbodcaféet Fryksås Fäbodpensionat.

43
Skräddar Djurberga
Mycket väl bevarad och ursprunglig fäbod ca 20 km nordost om Orsa och några km norr om Skattungbyn.
I fäboden finns sommartid kor, getter och andra djur och du kan med fördel få en härlig fikaupplevelse på
det genuina fäbodfiket med hemgjord småost.
Läs mer om Skräddar Djurberga på http://hembygdsforeningen.orsa.se/.

Östra Grunuberg
Om man åker in över kupolen i Siljansringens mitt så hittar man en annan lite flackare och mindre
dramatisk naturtyp. Där, ca 10 km öster om Orsa hittar du Östra Grunuberg, där bonden Karl-Gustav
Hedling varje sommar håller sina djur på gammalt sätt. Sommartid har Karl-Gustav över 250 lantrasdjur i
fäboden.
Läs mer om Östra Grunuberg på http://www.grunuberg.com.
Glödstekt sill med underhållning av lokala musiker
Alla fredagar i augusti samt den första i september anordnar vi sillkvällar på fäboden. Då glödsteker vi
sillfiléer och till den bjuds det på potatis, äkta tunnbröd och hemgjord småost. Efter maten blir det kaffe
och Grunubergskaka. Musiker underhåller - en del kända, andra lite mindre kända. Den som spelar något
är alltid välkommen att ta med sitt instrument och vara med. Kanske bjuder någon upp till dans! Vi är
inomhus i stora festsalen.
Pris: 210 kr inkl bordsvatten/lättöl, barn under 12 år 100 kr
SILLKVÄLLAR 2010; 6, 13, 20 OCH 27 AUGUSTI & 3 SEPTEMBER, KL 19.00
ENDAST FÖRBOKNING - VÄLKOMNA ATT BOKA!
Fram till 1/8 2010 kan man endast boka på sillkvall@grunuberg.se
därefter kommer ni att här hitta ett telefonnummer dit ni kan ringa och boka.
Bo på fäboden
Ett annorlunda boende för Dig som vill prova något annat. Fly från stressen och kom till lugnet i skogen. I
stugorna som är flera hundra år gamla, sover Du rofyllt och ostört. Kornas råmande i väntan på att få bli
mjölkade blir på morgonen Din naturliga väckarklocka. Du vaknar pigg och utvilad, åter redo för
vardagen.
Totalt finns på fäboden drygt 40 bäddar fördelade på två-, tre-, fyra- och sexbäddsrum eller stugor. Du tar
med Dig egna sängkläder eller sovsäck och städar själv stugan innan avfärd. Täcken och kuddar
finns, lakan kan hyras.
Pris: 350 kr/person inkl frukost (barn 2-12 år 175 kr)
Bokningregler...
För boende längre än fem dagar samt grupper med minst 12 personer, begär offert
bokning@grunuberg.se
Boka in dig på en annorlunda ridupplevelse och låt hästen ta dig hit till Grunuberg.
Torsgården arrangerar tillsammans med Frost Horsemanship olika varianter av turer.
Denna tur är en av de mest populära sommartid. Övernattning och helpension ingår i alla turer till
fäboden. Du behöver inte ha särskilt stor ridvana eftersom man rider i lugnt tempo. Grupperna består av 48 personer på dessa turer. En vildmarksupplevelse utöver det vanliga!
Priser från 2100 kr per person inkl. logi och helpension
För mer info och bokning, besök www.torsgarden.se
Fäboden ligger ca 16 km öster om Orsa och kan besökas sommartid mellan juni och september. Jag tar
endast emot övernattningsgäster samt grupper som t.ex. bussresor, föreningar och företag men även
privatpersoner. Det finns då möjlighet till guidning och fäbodlunch alt. middag.
Övriga hänvisas till Skräddar-Djurberga fäbod 25 km NO Orsa

44
Vägbeskrivning:
Från Orsa: Åk österut i rondellen vid E45 ca 2 km mot Slättberg, ta sedan av höger mot Viborg. Efter
bron håll vänster och följ vägen ca 1,5 km. Sväng vänster vid skylt Ö Grunuberg 11 km.
Från Mora: Åk E45 mot Orsa och tag höger i rondellen vid Mora Lasarett mot Bergkarlås. Efter ca 13 km
sväng höger vid skylt Ö Grunuberg 11 km.
Tfn: 0250-440 04, mobil 073-843 50 94; OBS, Juni - september endast på mobilen
Mail: info@grunuberg.se
Vänliga hälsningar
Karl-Gustav Hedling

Fäbodar i Rättviks kommun
Kontaktinformation
rattvik@siljan.se
Siljan Turism
tfn 0248-79 72 10, fax 0248-12 551
Vid flera av fäbodarna i kommunen hålls fäbodgudstjänster.
Kontakta turistbyrån för särskild information, 0248-79 72 10.
Till många av fäbodarna finns fina fäbodstigar och vandringsleder. Karta över dessa finns att köpa på
turistbyrån.
Fäbodar är privata hem och Allemansrätten gäller ej inom vallen.
Kontakten med djuren sker på djurens villkor.
Allmänt. Fäbodväsendet som organisationsform var en av grundvalarna i det nordsvenska
bondesamhället och tillhör ännu en del av Dalaböndernas verklighet. För 100 år sedan var fäbodlivet i
topp med drygt 20 000 fäbodställen. Varje by hade minst en egen fäbod i skogarna. Avståndet från byarna
varierade, det kunde vara så långt borta som tre till fyra mil. På en fäbod kunde en kulla ensam ha ansvar
för hela driften, men oftast hade hon en liten kulla eller mas med som hjälp. Det var alltså kvinnorna som
stannade kvar på fäboden och vallade korna, getterna mm. Fäbodlivet innebar tidiga morgnar, hårt arbete
och ensamma kvällar.
På morgonen mjölkades djuren, släpptes ut på bete och sedan fanns det många sysslor för vallkullan. På
kvällarna skulle djuren mjölkas och tas om hand igen. Ystning och mesekok fick ofta ske på sena kvällar,
kullorna fick ibland bara tre - fyra timmars sömn.
Det är först i de äldsta skattelängderna från 1500-talet som de skriftliga namnen på fäbodar i Rättvik
dyker upp, om man undantar det osäkra ortnamnet "Oringsås" som är från 1320-talet och tros vara en del
av Hedsåsen. Hedsåsen, Risås, Lisskog och Ärtled som omnämns på 1500-talet nämns ej som fäbodar
utan fast bosättning. Med stor säkerhet har det funnits både fast bosättning och fäbodar sida vid sida.
Risås och Ärtled är inte längre i bruk men fäboden Lisskog lever.
SKB (Svensk Kullig Boskap) är en lantrasko som består av två raser, Fjällkon och Rödkullan. SKBkorna saknar horn, är kulliga.
• Fjällkon är mestadels vit med svarta öron, mule och ögon och har små svarta eller rödbruna fläckar på
sidorna och är oftast vita över ryggen. SKB korna klarar sig bra på magert skogsbete men behöver
stödutfodras med kraftfoder som till exempel korn och därför passar dom väldigt bra på fäbodvallen. I
början av 1900-talet användes mest den helvita kon förmodligen därför att den drog till sig mindre
insekter än den mörkare kon.
• Rödkullan är röd men vita tecken kan förekomma och fanns förr främst i Dalarna, Värmland,
Dalsland och Bohuslän. I Dalarna och Värmland finns det fortfarande en del kvar på fäbodvallarna.
2007 finns det 166 hondjur av svensk rödkulla kvar i landet. Motsvarande för östnorsk rödkulla är 22
st. Det finns även en västnorsk och en finsk rödkulleras som inte är närbesläktade med vår svenska
rödkulla.
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Fäbodprodukter är naturprodukter med kvalitet
Smör, ost, messmör och andra produkter från fäboden har hög kvalitet. Man strävar efter att bara sälja det
som är prima. Det är känslan och omhändertagandet och djurens fria bete i skog och mark som garanterar
hög kvalitet. De tillsatser som används är endast ostlöpe vid tillverkning av ost och salt vid tillverkning av
smör. I övrigt kännetecknas försäljningen av rena mjölkprodukter.
Osttillverkning
Löpe tillsätts i den fortfarande fingervarma mjölken sedan väntar man en stund tills mjölken delat sig till
ostmassa och vassla. Nu är det dags att pressa ur så mycket vassla som möjligt ur ostmassan och det görs i
traditionella ostformar, durkslag eller tyllhanddukar eller något annat föremål med små hål i som släpper
igenom vasslan och håller kvar ostmassan.
När vasslan runnit ur är det dags för osten att torka ett tag och sedan ska osten saltas och det kan göras på
två olika sätt antingen saltar man osten direkt eller så läggs den i saltlag.
Smörtillverkning
För att kunna göra smör måste man ha grädde. Grädden fås genom att antingen separera helmjölken eller
om man inte har separator så skummas grädden av då mjölken har stått minst tre dygn. När man har fått
grädde ska man kärna den så att grädden delar sig till smör och kärnmjölk.
Nu ska smöret tvättas i ett smörtråg. Då tvättas det i kallvatten i omgångar tills "tvättvattnet" är alldeles
klart, detta förhindrar att det härsknar. När smöret är tvättat ska det saltas efter behov.
Det är ingen idé att börja göra smör om det är åska i luften för då delar det sig inte. Man får bara en tjock
"smet".
Givarsbodarna
Öppet 18/5 - 17/6 2009
Fäbodvandring
Den 18 maj är det vandring från Ovanmyra till fäboden.
Den 17 juni vandrar vi tillbaka till gården.
Möjlighet finns att delta i fäbodvandringen. Anmälan krävs.
Information och anmälan: vänd dig direkt till fäbodbrukaren senast en vecka innan.
På fäboden finns fjällkor, häst och pälsfår. Vid den här tiden finns ett 15-tal lamm. När tid finns går det att
få en guidetur på fäboden. Barnen är välkomna att bekanta sig med våra djur.
Viss försäljning av ost.
Större sällskap ombeds att kontakta oss före besök. Välkommen att besöka oss!
Vägbeskrivning:
Kör väg 301 till Ingels, ta av mot Bingsjö, åk förbi avtagsvägen till Dådran och kör 2 km till, ta vänster,
rakt norrut. Det är 6 till 7 km från Bingsjövägen upp till fäboden.
Kontaktinformation
Ovanmyra Gårdsmejeri
Mikael Mårshagen
076-834 72 92, (ev 0248-40 533)
Karl-Töfåsen
Fäboden har anor från 1600-talet och består av fem stugor, tre ladugårdar, stall, uthus och mejeri.
Fäboden ligger vackert omgiven av skog och av den gamla vallen väster om vägen, där den ursprungligen
låg.
Vägbeskrivning från Rättvik:
Fäboden är belägen ungefär sex kilometer från Vikarbyn.
Åk riksväg 70 mot Mora. Åk 6 kilometer, vid refugen (skylt: Hjortgården) tar du av till höger, fortsätter
upp för backen, sedan svagt höger mot Karl-Töfåsens fäbodar. Du åker genom byn Granmor.
OBS!
Aktuell information om aktiviteter och öppettider finns att läsa på www.siljan.se.
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Prästbodarna
Prästbodarna ligger 1 500 meter fäbodstig ovanför byn Dådran, på Skallberget i Rättviks finnmark.
Prästbodarna har cirka 70 hus varav de flesta tidvis används som sommarstugor.
Vallen har anor sedan 1500-talet och när den var som störst fanns där cirka 400 småkreatur, 17 hästar och
141 mjölkkor. Den 20 hektar stora vallen är öppen.
Fritt betande svenska lantrasdjur till exempel urfjällko, fjällko, svensk rödkulla, lantrasget, hedemorahöns
med mera. Mjölk levereras till Milko.
På fäboden anordnas veckokurser och endagskurser med handledare i smörkärning, ystning, mjölkning
med mera. Möjlighet till boende. "Budkaffe" och fäbodmat serveras efter förhandsbeställning.
Fäboden är i bruk från cirka 1 juni - 15 september.
För mer information kontakta Goth Bertil Johansson.
Filmen "Mannen som vandrar i september" är filmad av Ardeshir Seradj i Prästbodarna och vid buffringen
till Lisskog. Filmen samt häftet "Fäbodväsendet i Ångermanland med sidoblick på förhållandena i
närliggande landskap", Nordlander, J. 1885, faksimilutgåva, nytryck 2002 och "Livet runt en fäbod Prästbodarna och några andra fäbodar från förr till modern tid", "Tjärna på äventyr i fäbodskogen" och
"Fäbodliv året om", utgiven 2007, av Victoria Törnqvist och nya doktorsavhandlingen "Fäbodväsendet
1550-1920 - ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem" av Jesper Larsson finns att
köpa/beställa på fäboden och Gothgårdens fäbodbruk i Blecket.
Vägbeskrivning
Åk väg 301 (skyltat mot Furudal) fortsätt 10 kilometer. I Ingels tar du av till höger och fortsätter vägen
mot Bingsjö. Efter ytterligare cirka 20 kilometer tar du avtagsvägen till höger mot Dådran. Strax före
bruket i Dådran tar du av på en liten avtagsväg till vänster mot Prästbodarnas fäbodar, cirka 4 kilometer.
Kontakt
Goth Bertil Johansson, 0248-141 59, 073-588 61 74
Ärteråsen
Ärteråsens fäbod ligger högt på Ärteråsens berg ovanför byn Näset i Furudal. Här finns ett utsiktstorn
varifrån man har en storslagen utsikt, åt alla fyra väderstreck, över blånande berg, skogshav och Oresjön
med omkringliggande bygd.
Vallen har anor från 1600-talet och består av ett 30-tal byggnader. Här finns landets största samling av
eldhus; 10 st samt mjölkbod, ett flertal stugor, fähus och lador som ligger glest spridda i den småkuperade
sluttningen. När djur finns på vallen går de fritt på skogen. Foto: © Y. Öhrnell
OBS!
Aktuell information om aktiviteter och öppettider finns att läsa på www.siljan.se.
Sommaren 2010 kommer serveringen vara öppen under juli månad.
I mån av tid under sommaren, tillverkning och försäljning av fäbodprodukter. Ärteråsens
fäbodbrukarförening, en ideell förening med frivilliga krafter för bevarande av Sveriges största fäbod sedd
till antalet eldhus samt för bevarande av ett genuint hantverk.
Då ideell arbetskraft lyser med sin frånvaro begränsas verksamheten 2010 och om inte fler kan ställa upp
blir det endast självservering under hela sommaren dvs kaffe, te, festis och mazariner med
"bössbetalning".
Välkommen du som vill ställa upp som volontär sommaren 2010. Det kostar 100:-/dygn och person och
man får arbeta hur mycket som helst.
Stöd föreningen genom att bli medlem vilket kostar 100 kr/år och person.
Plusgironr 30 77 21-1. Orgnr 802436-2827
Medlemsskap ger 10% rabatt på alla produkter och kurser samt förhoppningsvis engagemang för fäboden
i form av eget arbete, vedbidrag mm.
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Under de senaste decennierna har man årligen genom bl a bedrivande av fäbodskolor med mjölkdjur i
bete, servering och försäljning av diverse fäbodprodukter kunnat erbjuda turister en fläkt från en
fäbodkultur som envist kämpar för att hålla sig kvar i det moderna samhället.
Vidunderlig utsikt från tornet som ligger på Ärteråsbergets topp 468,2 meter över havet där det sägs att
man ser åtta mil åt varje håll.
Enklare övernattning i eldhus där tiden har stått still. Möjlighet att uppleva djur och natur på nära håll.
Möjlighet finns även för spontanövernattning då man fixar sin egen ved och bär sitt vatten från "pumpen".
Frukost och möjlighet att provapåmjölka kan ordnas till ett pris av 75:-/person
Siljansleden går förbi vilket innebär härliga vandringsmöjligheter. Glöm inte att bära med er soporna.
Möjlighet finns att få frukost för 75:-/person.
Vägbeskrivning:
Rättvik - väg 301 till Furudal - vänster Furudals centrum - över järnvägen - vänster Näset - rakt fram förbi
Näsets kursgård och ytterligare ca 500 m - höger Ärteråsen - följ skyltarna. Det är inte bilväg fram utan de
sista 500m måste man gå till fots uppför en ganska brant väg/stig. I dagsläget är barnvagn, rullstol eller
rullator inte att rekommendera.
Tyvärr är inte Ärteråsen handikappsanpassat.
Kontakt: För kontakt, maila sommarkultur@hotmail.com

GÄVLEBORGS LÄN
edervallen - Friskvård, hälsoevent eller bara rofylld njutning i fäbod
Företag och enskilda grupper erbjuds friskvårdsdag/kväll vid gårdens fäbod - Nedervallen
som ligger vid Tönnångerssjöns strand i Mossviken, bara 4 km från gården.
Vi har ett särskilt erbjudande som vi kallar: "Tid för återhämtning i
fäbodmiljö" och som är
ett hälsofrämjande arrangemang i naturen med vandring efter
naturstig, eftertanketexter, matlagning över öppen eld och stilla samtal
vid elden.
Vill du komma med familjen, tjejgänget, kompis/arbetsgruppen
för att ladda batterierna eller göra något helt annorlunda?
Vi erbjuder en dag eller kväll och specialanpassar vårt arrangemang
efter era önskemål.
Vill ni sova över i vår nybyggda bostuga och få "fäbodfrukost" så kan
vi även ordna det!
Hemsida: http://www.utegarden.se/
Kontaktperson: Per-Olof och Carin Gisslén-Schönning
Adress: Älgnäs 607, 823 92 Holmsveden
tel: 0270-42 20 83 eller 0703-98 37 83
E-post: info@utegarden.se
Bokning kan ske brevledes, per telefon eller via e-mail

Bojäntans
Bojäntans Levande fäbod - En ostbutik i idyllisk miljö.
Försäljning av färska och lagrade ekologiska ostar från eget
gårdsmejeri. Även andra naturprodukter som tex getmjölkstvål,
getstrumpor, hostdroppar, marmelader.
Bojäntans förenar gammal hantverkstradition med modernt
leverne. Med getterna och de gamla timmerhusen återskapas lite av
en intressant kulturhistoria där människor och djur lever på en
fäbod. Här utfordras och mjölkas djuren två gånger om dagen.
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Stintan ystar sin ost och kärnar sitt smör. Mesegrytan puttrar över elden och sprider en välbehaglig doft.
Från skogen hörs getternas rogivande bjällror.
Djuren betar fritt på skogen under dagtid och det är därför inte säkert att de är hemma vid ditt besök. Vill
du koppla av i en avstressande miljö ordnar vi getostsmörgås och kaffe.
E-post: bojantans@swipnet.se Hemsida: www.bojantans.se
Öppet i ostbutiken 16 juni - 6 augusti
tisdag, onsdag, torsdag kl 12-17.
Nytt är självbetjäningen i "Lilla ostboa" vid grinden. Där handlar du när du vill.
För visning och förtäring endast förbokade grupper.
Kontaktperson: Eva Bernstål
Adress: Bojäntans, Majors Portar , 821 98 Rengsjö
Tel: +46 (0)278-66 51 23 , +46 (0)70-694 87 32
Mob: +46 (0)70-356 40 32 | Fax +46 (0)278-66 51 60

Knupbodarna
Gammal fäbodmiljö, vid foten av Digerberget, Kilafors
Knupbodarna är en av Hälsinglands bäst bevarande fäbodar med anor från sent 1600-tal. En fantastisk
fäbodmiljö där du känner historiens vingslag från en svunnen tid.
I år är det tyvärr ingen levande fäbod med djur och fikaservering här. Men det går bra att göra ett besök
och vandra omkring i den fridfulla miljön och njuta av lugnet.
Vägbeskrivning: Bilväg från V 272 och V 83, söder om Kilafors.
Sägensafari
Interaktiv skräcktur i fäbodmiljö. Publiken fick ta sig några kilometer till Knupbodarnas fäbodvall utanför
Kilafors. Infotainment som slutade med en guide-tur ut i skogen där publiken blev skrämda av vittror,
troll, älvor, skogsrået och näcken m.fl.
En dundersuccé som blev helt utsåld till sista biljetten. Tio turer varje kväll i en vecka, där sista turen gick
klockan tolv varje natt. Högst troligt att vi återupptar projektet även nästa år.
Arrangör: Tomas Lothström, Polgatan 31 b, 823 30 Kilafors e-post: lothstrom@mac.com
Tel: 0278/ 65 05 22, Mobil: 070-334 21 79

Blacksåsvallen
Sommarservering
Blacksåsvallen ligger i skuggan av det mäktiga Blacksåberget som tornar upp sig över vallen och den
intilliggande tjärnen. Blacksås skiljer sig från den traditionella bilden av en fäbodvall. Här står husen
rödfärgade på rad utefter byvägen, bakom ligger stora plana åkerytor mot tjärnen. Det har troligen funnits
fäbodar på Blacksås sedan medeltiden. Tidvis har också funnits fast boende bönder som brukat området
året runt.
Här finns en sommarservering där man kan smaka på bl a äkta hälsingeostkaka och våfflor. Från Blacksås
finns anslutning till Sjuvallsleden, en 44 km lång vandringsled.
Öppettider: Café öppet sommartid 26/6-1/8 kl. 14.00-21.00
Midsommarafton kl. 18.00-24.00, Midsommardagen kl. 14.00-21.00
Söndag 20/6 kl. 14.00-21.00
Stängt vecka 25. varje tisdagkväll kl. 19.00 från 229/6-27/7 anordnas musik och kolbullekväll.
Ostkaka, våfflor, smörgåsar. Hantverk
Kontaktperson: Per-Åke Bladh
Forsa OK E-post: pabladh@brikks.com Hemsida: www.forsaok.se
Adress: Skarvmyrav. 21, 820 65 Forsa Tel: +46(0)70-5828475
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Fäbodstuga Trogstavallen
Stugan ligger på Trogstavallens fäbodvall, ca 15 km väster om Hudiksvall. Stugan har 2 rum med 3
sängplatser. Gasolspis och gasolkylskåp. Ingen el, öppen spis. Ca 9 km till närmaste affär och 3 km till
badplats. Det finns gott om vandringsleder i området.
E-post: john@trogstahonung.se Hemsida: www.trogstahonung.se
Öppettider: Sommartid
Kontaktperson: John Bergstöm , Trogsta 1254, 824 65 Forsa Tel: +46(0)650-32172, 070-2503282

Dyrvallen
Från vägen mellan Moviken och Hallboviken, norr om Norra Dellen. Ta av vid Björsbovallen och följ
vägen till delning. Ta till vänster. Efter ca 2,5 km finns skyltad gångstig. Vandringsleden Kolarstigen
passerar förbi Dyrvallen.

Hjortstavallen
Vall i Högs socken
Hjortstavallens grånade bebyggelse ligger tätt samlade i en ljus glänta i bergsbranten med öppna marker
nedanför. En bäck porlar stilla genom vallen. Detta är en traditionellt brukad fäbodvall. Hit sker som förr
buföring varje år till fots, djuren får sedan beta fritt i skogen.
Vallen ligger 15 km nordväst om Hudiksvall.
Åk vägen mellan Hög och Hallbo. Välj väg mot Finnsjövallen och Granås-Höstås. Efter ca 3 km finns
Hjortstavallen på östra sidan av vägen.

Rossåsvallen
Vallen norr om Hedviksfors
7 km norr om Hedviksfors i Bjuråker ligger Rossåsvallen, en gammal fäbodvall med många lämningar
såsom grundstenar, källare och spisgrunder. I början av 1950-talet upphörde aktivt fäbodväsende på
vallen. I dag finns åtta stugor kvar, varav en tillhör Bjuråkers Hembygdsförening. Denna stuga
arrenderar hembygdsföreningen ut och den håll öppen några veckor under sommaren. Här serveras kaffe
med hembakat, kolbullar och kalvdans.
Öppettider: Sommartid; torsdagar 10/6-9/9 kl. 18.30 spelkvällar. Speldag 29 augusti
Kontaktperson: Birgitta Nilsson
Hemsida: www.rossasen.se
Adress:Bjuråkers Hembygdsförening, Tå 110, 820 62 Bjuråker, Tel: 0653-15070 , 0653-30179

Råbergsvallen
Vallen ligger vacket på en västsluttande bergsavsats. Genom vallen löper fägatan där djuren varje dag
leddes ut i skogen till bete. På var sida om fägatan ligger byggnaderna samlade. På vallområdet fanns
slåttermarker som fäbodstintorna slog och hässjade. Råbergsvallen är en av de vallar som varit i obruten
drift in mot 2000-talet.

Bo på lantgård, fäbodvall
Norrigården, Gåda, erbjuder paketeringar med varierande aktiviteter anpassade för varje behov:
 Representations paket anpassad för svenska och internationella gäster
 Presentpaket lämplig som uppskattad gåva vid högtidsdagar eller affärsgåva.
 Familjepaket för medföljande familjemedlemmar eller damsällskap.
 Jubileumspaket anpassad till respektive händelse, unik för varje gång.
Boende i genuin lantgårds eller fäbodvalls miljö. Även genuin lantgårds- eller fäbodmat serveras.
Gästerna deltar i gårdens ordinarie arbete vilket varierar mycket i takt med årstiden.
Besöksvärd: Hans Nordin Gåda, Sundsvägen 293, 820 46 Ramsjö
Tfn: 0651-920 16 Mob: 070-520 54 81
E-post: hans.nordin@norrigarden.se
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äsvalls fäbod
Fäbodvall belägen mellan Ljusdal och Färila. Slöjdkurser i fäbodmiljö.
Belägen mellan Ljusdal och Färila. Här har Ljusdalsbygdens museum sin sommarverksamhet för barn och
vuxna. Fäbod- och slöjdkurser med materialen ull, trä och järn.
Möjlighet till övernattning i den genuint inredda vallstugan. På Backgårds – som är en av vallarna på
Näsvall – driver museet kulturhistorisk kurs och lägerverksamhet. Fokus ligger på de praktiska
kunskaperna och råmaterialen som är knutna till fäboddriften och till skogens arbete. Här arbetar vi med
att föra vidare kunskaper från hand till hand. Många av hantverksteknikerna är månghundraåriga. Här är
nära till materialen och lugnet, det enkla.
Hemsida: www.ljusdalsbygdensmuseum.se , för kursprogram, info och bokning.
Kontaktperson: Lisa Johansson, Ljusdalsbygdens Museum, 827 30 Ljusdal
Tel: +46(0)651-711675 | Mob: +46(0)70-5150611

Harsen
Fäbodmuseum i genuin hälsingemiljö
Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård i genuin miljö ca 20 km från Järvsö centrum.
Öppet hus 22-28 juni. Servering.
Guidad visning lördag och söndag kl 13-16 följande datum: juli 4-5, 11-12, 18-19, 25-26, augusti: 1-2.
För information kontakta:
Hemsida: www.harsen.jarvsohembygdsforening.se

Svedbovallen
Levande fäbodvall 19 km sydväst om Järvsö.
Levande fäbodvall 19 km sydväst om Järvsö. Här finns kor, kalvar, killingar och getter.
Tillverkning och försäljning av smör, ost och messmör.
Hemsida: www.svedbovallen.jarvsohembygdsforening.se
Öppettider: 16 juni till 16 augusti kl 12-18
Kontaktperson: Anders Henningsson
Tel: +46(0)70-6532579 , +46(0)651-49511

Våsbo fäbodar
Fäbod i betespräglat skogslandskap med karaktäristisk bebyggelse. Miljön är typisk för Hälsingland under
sent 1800- och tidigt 1900-tal. Ägs och brukas privat. Tillgängligt för besök på egen hand. Vandringsled,
aktiviteter. Ovanåkers kommun.
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/kulturreservat.html

Mittjas i Edsbyn
Mittjasvallen, en levande fäbodvall, 10 km norr om Edsbyn vid väg 678 mot Färila.
Det perfekta utflyktsmålet! Garanterat rogivande och avkopplande vid Mittjasvallen
På Fäbodcafeét kan du njuta av en fika med hembakat bröd. Det finns egenproducerad hemost.
Låt barnen hälsa på smådjuren och tumla om i våra lekmiljöer. Vi har byggnaderna öppna för visning.
Grupper kan boka fäbodlunch och ni kan ha er konferens på vårt mysiga loft med plats för 20 personer.
E-post: lars.mittjas@telia.com Hemsida: www.mittjas.se
Öppettider: 15 juni - 15 augusti 2009, måndag 11.00 - 21.00, tisdag-söndag 11.00-17.00
Kontaktperson: Lars Mittjas
Adress: Mittjas Lantbruk, Norsbo 472, 828 34 Edsbyn
Tel: +46(0)271-232 43 | Mob: 070-571 52 72 | Fax +46(0)271-232 43
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Skalens gamla fäbod - natur och kulturgård
Att upptäcka, uppleva och lära om natur och kultur söder om Edsbyn.
Välkommen! Upplevelseverksamhet inom natur och kultur i restaurerat fäbodområde med betesdjur och
blommor. Upplev orrspel från gömsle med övernattning och förtäring. Guidade turer till: fäbodmiljöer,
naturreservat, fiskevatten, orkidémyrar, Pilgrimsleden, blomsterängar och fågellokaler mm.
Jag har kurser i att: Stänga gärdesgård. Slå med lie.Lära sig mer om våra matsvampar.
Enkelt boende: 2-bäddsstuga vid sjö nära till bad och fiske. Öppen spis, gasolkök och torrtoalett.
För bokning och mer info kontakta Stefan Olander.
E-post: skalastefan@yahoo.se Hemsida: www.skalens.se
Öppettider: året om
Tel: +46(0)271-180 39 , +46(0)278-15531 | Mob: 070-569 26 90

Gåsbäckens fäbod
Adress: Gåsbäcksvägen 24, 816 93 Ockelbo
Telefonnummer: 0297-40729 eller 0297-417 70
Vägbeskrivning I norra delen av Ockelbo, sväng mot Hagsta. Kör över järnvägen. Några hundra meter
längre fram finns avtagsväg norrut, Gåsbäcksvägen. Sväng in och kör cirka 3 km. Där vägen delar sig,
håll höger. Det är skyltat ute vid stora vägen och där vägen delar sig.
Drivs av: Sune Pettersson
Öppettider: Dagligen 11-19, 8 Juni - 8 september Djur: Kor, kalvar, getter, killingar, höns

Sömskars fäbodar
Egen hemsida: http://hem.passagen.se/somskars
Adress: Ytterbyvägen 10, 811 95 Järbo
Telefonnummer: 070-207 07 20, 0290-707 23
E-post: berithjarbo@hotmail.com
Vägbeskrivning Från Riks 80: Sväng av i Sandviken. Åk mot Järbo. Efter Jäderfors, sväng höger vid
skylt Hundkappsbanan, höger Österfäbodväg, sedan skyltat. Drivs av: Berith Berglund Öppettider: Ring
Berith före besök. Grupper, 15-20st, sittplats inomhus.
Hage för häst finns, åt turridande gäster.
Djur: Fjällkor, kalvar, skånska blommehöns.
Förtäring: Mat eller kaffe på beställning
Övrigt: Gäststuga med 4 bäddar, uthyres 1 dygn eller veckovis. Vandra efter fäbodleden. Bad och fiske.
Kurser i gammalt hantverk Kurs i örter.

Lumshedens norra fäbod
Adress: Lumsheden
Telefonnummer: 073-6394455, 070-6884249
Vägbeskrivning
Från Kungsgården (i Gästrikland). Åk
mot Åshammar/Svärdsjö. I Stocksbo
går liten grusväg norrut (åt höger) mot
Kungsberg. Åk den vägen ca 6 km,
sväng vänster in på Lumshedens
Fäbodväg. Åk den vägen tills den tar
slut.
Drivs av: Tomas Eriksson och Anna
Brodin från Hästbo, Torsåker
Öppettider: Ring före besök
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Slars Ollas
Adress: Hällhammarvägen, Kungsgården
Telefonnummer: Tel: 0290-379 00 Mobil: 070-593 73 79
Drivs av: Anna-Karin Modin
Öppettider: 24 juni till 12 augusti, alla dagar kl. 11.00 – 17.30.
Efter 12/8 endast lördagar och söndagar tillsvidare.
Onsdagar, fredagar och söndagar anordnas arrangemang på fäboden i samband med Emma-turerna
Djur: Kor, Får, Getter och höns
Försäljning av: Hemmaproducerat smör, ost och bröd
Förtäring: Gammaldags mat, kaffe, dryck och bröd Övrigt:Övernatta och delta i fäbodsysslorna efter
överenskommelse. Se annonsering för sommarprogrammet i juli och hantverkskurser.

JÄMTLANDS LÄN
Fäbodriket
Att förädla är en sann konst, ett genuint hantverk. Den näringsrika och livgivande mjölken från kor och
getter, fritt betandes i skog och mark, förädlas på våra fäbodar till vällagrade ostar, gulskimrande
smörklumpar, sammetslen mese och annan unik bumat.
Traditionerna förs vidare i det vardagliga arbetet på våra fäbodar. Tack vare människors arbete och
entusiasm lever detta värdefulla kulturarv än idag. Mångfalden på dagens och framtidens fäbodar är något
som enbart fantasin begränsar.
En levande fäbodkultur är en gåva som berikar vår tid!
Fäbodarnas historia och kulturmiljöer kan göras tillgängliga på en mängd olika sätt, genom att hyra ut
stugor, sälja upplevelser av natur och kulturhistoria, sälja fika, fäbodprodukter och ridturer m.m.
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturmiljö, drev 2001-2004 projekt Fäbodriket. Syftet var att på olika sätt
förstärka lönsamheten och långsiktigheten för de fungerande fäbodarnas verksamhet. Man arbetade med
nätverksskapande aktiviteter, information och lansering av fäbodprodukter för att:
– Utveckla en småskalig turism genom att kombinera denna med traditionell fäboddrift
– Arbeta för en utveckling och samordning av en hållbar besöksturism
– Påbörja arbetet med fäbodprodukternas historia, som ett led inför ursprungsmärkning (SUB)
– Underlätta rekrytering av nya fäbodbrukare
I samband med projektet skedde även en presentation av fäbodar. Fäbodkoncentrationen i Klövsjö har
ägnats särskild uppmärksamhet. En del brukare gör också egna presentationer.
Sedan mer än 20 generationer tillbaka har Klövsjös bönder bufört sin boskap från gårdarna i byn till
fäbodarnas avlägsna betesmarker. Där levde folk och fä kvar till mikaelihelgen. Hemkomsten till byn
firades alltid med stor bal.
Fäbodarna var kvinnornas värld. De kallades butöser och deras liv var ofta både arbetsamt och slitsamt.
Sådana känslor återspeglas i köukningen, de sånger och locktoner butöserna använde för att meddela sig
med andra fäbodar samt för att locka på djuren. I Klövsjö är köukningen och fäbodlivet ännu idag en
viktig och levande tradition i fjällböndernas liv.
Från åtta av gårdarna i den lilla genuina fjällbyn buförs boskapen i början av juni. Vid fäbodarna tillverkar
butöser smör, messmör och ost på det gamla sättet. På vall och i skog betar djur och håller landskapet
öppet och levande. Fäbodlivet är ett kulturarv vi i Klövsjö gärna delar med oss av. Här kan ni leva
fäbodliv och dela våra butösers vardag. Här väntar en annorlunda värld med annorlunda upplevelser.
Välkomna till Fäbodriket i Klövsjö!
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Mälens Fäbod
Fäbodbesök för den morgonpigge
Mälens fäbod ligger naturskönt vid Klövsjön och på fäboden finns
fortfarande fjällkor som enligt gammal hävd går fritt i skogen. Varje dag
ca 8.00 släpps kor och kalvar ut på bete till skogen samtidigt berättar vi
om fäbodväsendet och fjällkon. Kaffe och tilltugg.
Verksam juni-september.
Anmälan till Christer Morlind tel 070-249 66 54 senast dagen innan.

Ola-Vallen
Välkommen till Ola-vallen
En vacker levande fäbod med fjällkor och mjölkproduktion. Belägen mellan Klövsjön och Lännässjön, 5
km från Klövsjö. Möjligheter att följa med på fisketur eller hyra båt.
Öppet en dag i veckan under perioden juni-augusti.
För information kontakta Inger Thor och Kenneth Sjöstedt på tel 0682-213 16 eller 070-603 92 62.

Johankölens fäbod
Fika i en lugn och harmonisk miljö
Johankölens fäbod ligger ca 600 m.ö.h. 1.5 mil söder om Klövsjö. På Johanskölen kan du få vara med på
tillverkning av traditionella fäbodprodukter eller bara strosa runt och njuta av djur och natur.
Du kanske vill höra berättelser om vittra eller komma och ta en fika i en lugn och harmonisk miljö.
För mer information kan du kontakta Anna Svensson på tel 070-222 81 03.
Bräckvallen
Fäbod på Klövsjöfjället i väglöst land
Här tillverkas smör och fäbodost under 4-5 veckors tid. Vallen drivs
både med gammal och ny stil.
Kurs i ystning erbjuds till 3-4 personer/säsong. 2-4 personer kan under
en vecka få fördjupa sig i fäbolivet.
Var med och flytta från v6aring;rfäboden till sommarfäboden.
Kontakta Klövsjö Turistbyrå tel 0682-41 36 60 för ytterligare info.
För bokning av 1 veckas fäbodliv, kontakta familjen Olsson på tel
0682-212 42.

Jöns-Ersbuan
Levande fäbod med många djur
5 km från Klövsjö ligger Jöns-Ers buan, en levande fäbod med anor från 1700-talet.
Här på vallen finns getter, killingar, kalvar och en häst. Verksam från början av juni till slutet av augusti.
Söndagarna är vallen öppen mellan 10.00-18.00 med kaffeservering och tunnbrödstutar.
Vill du ha mer information kan du kontakta Eva-Britt Dillner tel 0682-211 36; 070-345 51 76.

Ängan fäbodar
Fäbod med naturskönt läge
Beläget på andra sidan sjön ca 9 km från Klövsjö, ligger Ängans fäbodar. Vallen har i obruten tradition
varit i bruk sedan 1750 talet. Möjligheter finns att följa med vid buföringen till och ifrån fäbodarna. Här
finns även möjligheter till fiske med notdragning och grillning.
Verksamhetstiden är från början av juni till slutet av augusti.
Svea & Signe Eriksson tel 0682-212 81.
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Zakrisbuan
Väkommen att möta gammal fäbodkultur
Efter Pilgrimsleden med bilväg fram ligger Zakrisbuan, med anor från slutet av 1800- talet.
Buvallen har sedan 1976 varit i full bruk. Här tillverkas mejeriprodukter på gammaldags vis för
försäljning. Öppet från 1 juli-4 augusti. Servering mellan 11.00 -14.00.
För information och förbokningar kontakta Ida och Marit tel 070-374 23 55 eller 070-377 15 43.

Bergbuan
Fäbod med mycket gamla anor
Bergbuan är en levande fäbod som ligger 5 km från Klövsjö mot Åsarna. Vallen är klassad med högsta
skyddsvärde av Riksantikvarieämbetet. Idag finns här en besättning med dikor av blandras, SKB/Herford.
Visning, servering och andra aktiviteter enl. överenskommelse med oss eller genom turistinformationen i
Klövsjö.
Solveig & Folke Nilsson tel 0682-213 51 eller 070-338 44 86.

Kommentar
Fäbodriket initierade tillsammans med fäbodbrukarna i Klövsjö ett pilotprojekt för en gemensam
turistsatsning. Man sammanställde informationsmaterial om den egna fäboden. Materialet bearbetades och
resulterade i en broschyr där åtta fäbodar i Klövsjö och Skålan presenterades och marknadsfördes och
olika turistattraktioner på fäbodarna lyftes fram. Varje enskild brukare öppnade sin fäbod för besökare
utifrån sina förutsättningar. Broschyren fick ett positivt mottagande bland turister och researrangörer.
Förhoppningar fanns om ringar på vattnet och liknande satsningar på andra områden i Jämtlands län.
Den praktiska verksamheten i nätverket startade i och med fäbodsäsongen 2002. Nätverket i Klövsjö
träffades sedan för utvärdering i oktober för att diskutera förbättringar till kommande säsong.
Klövsjönätverket har fungerat och fäbodbrukarna är nöjda med utfallet.Det är dock viktigt att bevara och
fördjupa sammanhållningen i ett nätverk, vilket även kan bidra till ökad öppenhet i lokalsamhället.
Turistnätverket i Klövsjö betecknades som framgångsrikt. Redan första året kom det turister till olika
fäbodaktiviteter. Många turister följde fäbodarrangemangens upplevelser under flera dagar.

Oviksfjällens fäbodar
I den kulturhistoriskt riksintressanta miljön noterar Länsstyrelsen omkring 30 fäbodställen, varav vissa
inte har varit brukade på många år. Två fäbodvallar, Östra Arådalen och Långbodarna, är fortfarande i
drift. Flera av Oviksfjällens fäbodar kan nås med bil från den s.k. "Fäbodvägen" mellan Persåsen och
Arådalen/Börtnan. Längs vägen finns skyltar till de många vallarna. Vallen Östra Arådalen tilldelades
1991 ett internationellt byggnadspris, Europa Nostrapriset, efter omfattande restaurering. I miljön ingår
även Arådalens turiststation, en av de äldsta i länet samt Ödesbölet Taksbacken i områdets östra del.
Området nås lättast ifrån den s.k. Fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan.
Motivering
Fäbodmiljö i det vidsträckta skogs- och myrlandet mellan Storsjöbygden och Oviksfjällen med ett 30-tal
fäbodställen för gårdarna i byarna på båda sidor om Storsjöns södra del.
Uttryck
Öppna vallar med ofärgade, timrade byggnader som bustugor, ladugårdar, kokhus, härbren, källare och
lador. Gamla buföringsvägar från byarna och mellan fäbodställena. Östra Arådalen och Långbodarna är
fortfarande i drift.
ärmare beskrivning
Det stora glest befolkade området mellan västra Storsjöbygden och Oviksfjällen fungerade tidigare som
utmark till bönderna från de södra Storsjösocknarna. Området utgörs av fjällnära skog, berg och stora
myrmarker och hade ända in på 1900-talet enormt stor betydelse för bönderna inte minst på grund av
tillgången på rikt skogs- och fjällbete och goda möjligheter till myrslåtter.
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Långbodarna är fortfarande i drift
Fäbodarna låg ofta på kronans avradsland. Avstånden
från hemgården vid Storsjön till fäbodarna, speciellt de
som låg uppe mot fjällen, var ofta flera mil, och
buföringen fick delas upp på flera dagar. Från Östra
Arådalen till hemgården i Näs är det t.ex. fågelvägen en
sträcka på fem mil.
På vissa vallar finns flera av de ursprungliga
byggnaderna kvar medan andra ligger öde med endast
husgrunder och källargropar synliga. Åter andra är ombyggda och har fått nya funktioner som
fritidsbostäder. Typiskt för fäbodvallarna är det stora antalet små omålade timmerbyggnader, varje
funktion hade oftast sitt eget hus.
Samband
Mellan byarna och de olika fäbodvallarna fanns ett väl utvecklat kommunikationsnät med buföringsvägar
och stigar, många av dem ännu fullt synbara. Över de många myrarna finner man ibland rester efter
kavelbroar. Naturen i området bär ännu prägel av att under flera hundra år varit nyttjad av människor och
betande djur. Den öppna vallen runt fäboden brukar inte växa igen på åtskilliga år efter avslutad hävd, och
kulturgynnade växter som mjölkört, smörblommor och hallonsnår avslöjar ofta äldre fäbodställen.

Långbuan
http://www.gala-fjallgard.com/index.php?lang=se&cls=2&rank=3300&mid=70&tid=94&ht=700
Utmed den kulturrika fäbodvägen från Persåsen till Börtnan ligger fäbodvallen Långbuan mitt i det
natursköna Oviksfjällen. Medan gästerna sitter och mumsar på frasiga våfflor som lagas över öppen eld
kan man njuta av att titta på busiga killingar som studsar omkring eller riktiga fjällkor som idisslande
ligger och vilar utanför gärdsgården.
Vallen har gamla anor ända sedan slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal och ägs av en by i Myrviken
som heter Häggen. Här går korna helt fritt och vissa dagar kan de gå flera kilometer men ändå kommer
hem till kvällen när de vill bli mjölkade. Av mjölken görs traditionell ost, smör och messmör som finns
till försäljning liksom olika typer av hantverk.
Brukare: Fäbodvallen drivs idag av Maja Karlsson som har fått detta kulturarv och kunskap av sin
mamma Stina som fortfarande efter 20 år som "butöus" finns med och är delaktig både i drift men också
som mentor.
Övernattning: Det finns möjlighet till övernattning i enkla stugor utan el eller vatten men med härliga
öppna spisar. Vattnet finns utomhus liksom utedass. Som gäst får man också vara delaktig i
morgonsysslorna. Fäbodvallen används också till att arrangera fest och då serveras enklare sopplunchar
eller lite lyxigare varianter.
Kontakt: Galå Fjällgård AB, Miriam och Christoph Schenk,
Galåbodarna 810, S - 840 40 Svenstavik
Telefon: +46 (0)687 14008 På telefonen nås vi bäst på kvällarna.
Email: kontakt@gala-fjallgard.com

Bruksvallarna
Säterturen är en vandring arrangerad genom Bra Fjäll AB som ägs av näringen i Bruksvallarna &
Ramundberget och är till för att främja intressen i området, spår & drift, samt marknadsfrågor.
För frågor ring: Destination funäsdalen. Tel: 0684-155 80 Mail: info@funasdalen.com
Eller besök www.funasdalen.com
Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB, Wallesvägen 3, 840 97 Bruksvallarna
Grön. 5 km. 80 meter höjdskillnad. 2 timmar. Lätt kulturvandring i välbevarat säterområde i fjällterräng.
Säterturen startar vid Djupdalsvallens säter (fäbod). Ta vägen mot Mittåkläppen som är en privat
betalväg från Bruksvallarna (mitt i övre byn). Vägen är i sig en utflykt med vackra vyer, men parkera vid
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Djupdalsvallen. Turen är en mycket vacker och välskyltad vandring genom ett välbevarat säterområde i
fjällterräng - unikt genom sin storlek. Markeringen är grå träskyltar med röda älgar kompletterade med
Guldtursmärken, och på flera ställen finns det informativa skyltar om säterlivet. Turen är lättgången och
oftast torr.
edre Hågnvallen är en levande säter som ligger längs med stigen. Var vänlig och respektera att sätrarna
är privata. Betesdjuren håller det gamla säterlandskapet i hävd. Ungefär halvvägs, vid övre och nedre
Torrbergsvallen, når du en rullstensås som kallas Vitäggen. Den ringlar sig likt en orm längs Mittåns
dalgång. Åsen bildades av det kraftigt strömmande vattnet i en älv när inlandsisen smälte. Längs Vitäggen
har du bra chanser att höra och se olika vadarfåglar. Tranan brukar söka mat här. Djupdalsbäcken erbjuder
mycket gott kallt dricksvatten. Vandringen passerar Kuppvallen och Storkläppsvallen. Området är
botaniskt intressant, och det kan löna sig att hålla ögonen öppna för vackra blommor.
Avsluta turen med nygräddade frasiga våfflor vid Djupdalsvallens servering.
Fjällost

Kunderna hittar med lätthet till butiken som ligger alldeles intill vägen i
Bruksvallarna. Det är två familjer som driver mejeriet Fjällost i Bruksvallarna.
Getterna har de på sina fäbodar i närheten. Här görs vanlig chevré, vit- och
grönmögelost, vit caprin, härjedalsost, völlerost, blandost från både ko och get
och den klassiska opastöriserade getosten.
Tel: 0684-20320

Myhrbodarna i Valsjöbyn
Levande fäbod med fjällkor som går på skogen på dagen, getter, killingar, kalvar och får. "Bustugan" är
K-märkt byggnad. Ost och smörtillverkning.
Boende i stugor sommartid intill fäboden med utedass och duschmöjligheter, i en gammal fäbodstuga på
gränsen till Norge invid sjön Rengen med dusch och WC samt i flera stugor i Valsjöbyn, varav en för året
runt bruk.
Datum/Period: 2008-09-30 ~ 2009-06-10 Ring för mer info
Bokning: 0645-320 18
Arrangörer: Myhrbodarna, Valsjöns 4737, 830 67 VALSJÖBYN
Telefon: 0645-320 18

Brunkulla gård
Fannbyn 120, 832 93 FRÖSÖN. Brunkulla gård är ett familjeföretag som ägs och drivs av Niklas och
Camilla Persson-Landgren, på en av Jämtlands äldsta gårdar, E-post camilla.landgren@brunkullagard.se ,
hemsida www.brunkullagard.se , mobil 0705 - 70 43 82. Familjeföretaget kombinerar ekologiskt jordbruk
med turism, där mat & fäbodkultur med häst, vedeldad bastu och ostproving hör till attraktionerna.
Gården ligger med Storsjön utanför fönstret och de böljande Oviksfjällen i fonden. Mjölkkorna går ute på
sommarbete fyra månader om året, åkrarna gödslas endast med naturgödsel och inga gifter används mot
ogräs. Frukostäggen kommer givetvis från gårdens egna Hedemorahöns, en hotad hönsart som funnit en
fristad här. Verksamheten är märkt ”Naturens bästa”. Märkningskommitténs motivering är:
En gård där gamla bondetraditioner och modernt miljötänk förenas i kreativt företagande. En plats där
man kopplar av och njuter av jämtländsk natur, god mat och genomtänkta detaljer. Ett hem där Camilla
och Niklas varma värdskap är basen för både stora och små äventyr.
Naturens Bästa. Ekoturismföreningen Prästgatan 31B, 831 31 ÖSTERSUND
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Gammalbuan i Rismon
En levande fäbod. Guidad vandring längs fäbodled ca 1 mil. Gammalbodarna ligger inom Landöns
skifteslag. Fäbodarna anlades på 1600-talet och kallades i tidigare skrifter Gammalvallen. Fäboden var i
drift till de sista åren på 1940-talet. De sista sju åren har nötkreatur betat vallen. Logi i fäbodstugor. Tar
endast emot bokade grupper. Finns även en 3 bäddstuga ner i byn i Brattmon, med kallvatten och el och
utedass.

Hovde Fäbod, Hovdebuan
En fjällfäbodvall med vita fjällkor, killingar och kattungar. Serverar nygräddade våfflor med sylt och
vispgrädde. Här visar buståschan (fäbodjäntorna) också hur man kardar och spinner ull, typiska sysslor
senare på året, hösten, under det jämtländska jordbrukaråret. Belägen i den djupa dalgången mellan
Drommen och Västfjället. Tipsrunda, ponnyridning, getter och kalvar.

Lillsandsvallen
Vid sjön Norn ligger Lillsandsvallen. En fäbodvall i mycket naturskönt läge med restaurerade hus och
lador mm.
Kontakt: Rissnaortens Hembygdsförening
Boggsjö
840 50 GÄLLÖ
Tlefon: 0693-60044

Storgräftåns fäbod
Fäbodvall med vackra blomsterängar och grillplats vid ån. Leden till flera av gamla "buvallar" via
hängbron går över vallen. Även skidspår når man via bron.

Språtaberget
- Besök en levande fäbod
Upplev en äkta jämtländsk fäbodvall. En gång i tiden genljöd fäboden av råmanden, bräkanden och
bjällerklang. Under sommartid har du möjlighet att vistas bland kor och killingar. Fäbodvallen är
kulturminnesmärkt!
Kontakt: Ulla Ma Gettran (Uttaberga Gårds Mejeri), Lien, 840 70 HAMMARSTRAND , 0696-52073

Bildhöst fäbodvall var till 2007 en levande säter i skogsmarkerna väster om Lillhärdal. Fortfarande är
den ett charmigt besöksmål Ni inte bör missa.
Ragundadalen Turism
Centralgatan 13
840 70 HAMMARSTRAND
Telefon: 0696-68 20 90, E-post: info@ragundadalenturism.se Hemsida: http://www.ragunda.se/turism
Lillhärjåbygget - landets enda kvarvarande levande fjälljordbruk med fäboddrift i väglöst land
Gården är högt belägen (710 möh) och ligger i sydvästra Härjedalen, omgiven av vidsträckta myrar, gles
skog och fjälltoppar. Gården togs upp som nybygge i början på 1800-talet och brukas numera av femte
generationen av samma familj. På gården finns en besättning med renrasiga fjällkor (fjällnära kor), får,
häst och höns som tillsammans med jakt och fiske möjliggör ett stort mått av självhushållning.
År 2002 blev gården förklarad som kulturreservat av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Syftet med
kulturreservat är att skydda hotade landskap som präglats av mänsklig aktivitet och som är
beroende av fortsatt hävd och brukande för att bevaras.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/amnen/kulturmiljo
eller kontakta Eva Karlsson på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för mer information.
Telefon: 063-14 63 09, eller e-post: eva.e.karlsson@lansstyrelsen.se
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Östvallen
Vårt paradis på jorden
Ägare och brukare: Ingegerd & Karl-Olof Sundeberg, Sundebergs Lantbruk
Östra Åsvägen 3304, 840 93 Hede. http://www.foodofjamtland.se/matproducenter/2434.ostvallen.html
Tel 0684-109 69 E-mail: karlolof.sundeberg@telia.com
Familjen Sundeberg hälsar er välkomna till ett besök på Östvallen, vid
Västsätern. Upplev själva denna fantastiska miljö för djur och människor i
samspel med natur och kultur. Ni får ett minne för livet. Här förädlas osten
på den mjölk som korna producerar av den föda som finns i skogen runt
Östvallen. Ett paradis att samla kraft för kropp och själ, något som gäller
både folk och fä.
I Östvallens kokhus fyller Ingegerd ostformen med kesmus (ostmassa) som
formas till vackra runda, gula ostar som sedan saltas och torkas inför
lagringen i den gamla jordkällaren. Här blandas gamla, väl beprövade
tillverkningsmetoder med moderna inslag såsom en noggrann egen kontroll
för att säkerställa högsta kvalitet på slutprodukten. Efter att ostmassan är
borttagen kokas vasslen till messmör – en procedur som tar hela dagen i
anspråk. Messmöret har fantastiska hälsoegenskaper – inga tillsatser, fettfri
och järnrik vilket gör messmöret till en mycket god naturprodukt.
Osten lagras i minst 60 dagar i jordkällare där den lever sitt eget liv. Smaken tilltar med tiden och lagom
till jul är det dags att smaka på denna unika naturprodukt som kan vara guld värd.
Fredagar i juli och i början av augusti säljs våra produkter på marknaden i Hede hembygdsgård.

yvallens fäbod
Porten till Sonfjällets Nationalpark
Överst under fjällen låg Nyvallen, och den var sådan som man drömmer sig en fäbodvall - högt ovan
bygden och med utblick över tiomila skogar" ur boken Skog, Land och Fjäll av Carl Fries.
Ägare och brukare: Alf-Erik och Margareta Kristoffersson
Adress: Sörviken 300 840 93 HEDE Tel: 0684 - 120 22 Fax: 0684 -120 22
Mobil: 070 - 552 71 99 , 070 - 647 31 43 E-post: info@nyvallen.com
Studiepraktik på levande fäbod - en erfarenhet som
berikar yngre eller äldre studerande
Vi behöver praktikanter under fäbodsäsongen på
Nyvallens fäbod. Fäbodsäsongen varar från
midsommarhelgen till mitten av augusti. Vi skräddarsyr
praktiken beroende på önskemål och intresse. Behöver
praktik inom exempelvis djurskötsel eller inom
turismområdet är Du välkommen att ta kontakt med oss.
Vi kan ta emot praktikanter som stannar hela sommaren,
men det går också att dela på sommaren och stanna halva
tiden. Vi ser gärna två kamrater, som då får dela bostad.
Praktiken är oavlönad, men det ingår mat och husrum och
bemötande som familjemedlem. Du får specificerat intyg
med omdöme efter avslutad praktik.
Du måste vara lägst 18 år och det är en fördel om körkort
finns, då fäboden är belägen 14 km från Hedeviken.
Referens: Fil. dr. Åsa Morberg, Årsundavägen 8B, 811 61 Sandviken. E-post: amb@hig.se
Docent i didaktik, Högskolan i Gävle. tel. arb: 026- 64 85 23, mobil: 070-329 85 23
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VÄSTERNORRLANDS LÄN
Fjärdbottens fäbodvall med fem timrade fäbodstugor med enkla sovbritsar ligger i anslutning till
bryggorna vid gästhamnen i Fjärdbotten, Norafjärden. Det finns ett utedass men inte dusch. Två av dem
är nybyggda. Dessutom finns en större timmerbyggnad med långbord och bänkar lämplig för träffar eller
fester. På fäbodvallen finns också en grillplats. Sopor får lämnas i en behållare. Stugor och grillplatsen får
även nyttjas av båtfolk, men kan ej förbokas.
Plats: Norafjärden
Kontakt: Fjärdbotten, Norafjärden, Nya Kooperativet Nordvik
Adress: 87298 Noraström Telefon: 070-608 44 12, 0613-303 15
E-post: britta.lundgren@telia.com

Ytterbodarna i Lännäs
http://www.baranu.se/skorped/turism.htm
De i jordbruket så viktiga fäbodarna har på många håll försvunnit. Det finns dock undantag. Ytterbodarna
är en ovanlig fäbodvall, på grund av att alla tio stugorna står på linje, med en inhägnad runt den
gemensamma gårdsplanen. Utanför fanns alla ladugårdarna.
Stugorna är väl underhållna, medan några ladugårdar har jämnats med marken. Numera är fäbodvallen
kulturminnesmärkt.

VÄSTERBOTTEN
Aspeå Fäbodar
I slutet på 1800-talet försvann all verksamhet i Aspeå Fäbodar. Fäbodarna hade en gång i tiden 18 olika
byggnader, vilka lämnades öde då jordbruket rationaliserade bort systemet att ha korna på sommarbete i skogen.
Nils Hörnsten, född 1814 i Hörnsjö anses ha odlat upp marken i anslutning till fäbodarna fram till mitten av
1800-talet. Från en generalstabskarta från 1900 återfinns endast två byggnader av de ursprungliga 18. Några
dagar före midsommar flyttade "buffrade bönderna" upp sina kor till fäbodarna. Någon vecka innan hade korna
fått vara ute för att träna sig inför den långa vandringen. Tidigt på buffringsdagens morgon klövjades hästarna
med matvaror, husgeråd, kläder m.m. Alla som kunde samlades för att tillsammans färdas efter stigen cirka sju
kilometer upp till sommarbetet.
Vägen gick via Slettmon, Förstvilarställe, Lenaberge, Träskoskravle, Halvbergsväge, Annervillarställe,
Långsprängren och vidare mellan Fäboberge och Fäbobacken, förbi Lövladeberge, innan de kom fram. Först
gick "fäbojänterna" och lockade med sig korna och sist gick mansfolket som ledde hästarna med sin packning.
På kvällen lämnades "fäbojänterna" ensamma att sköta korna, medan de andra återvände ner till byn. Till sin
hjälp hade de en getarpojke, som följde med korna och visade dem var det fanns bete.

http://gronareskog.nu/episerver4/dokument/ac/Skoglig%20Vattenmilj%C3%B6/Aspan.pdf

Gammelbyns fäbodar
Fäbodskogen är ett skogsskifte intill Gammelbyns fäbodar, 4 km söder om Burträsk. Området är 9 ha stort
och skogen inom reservatet hör till de älsta i Burträsk-trakten. Barrblandskogens ålder är i genomsnitt ca
150 år, men enstaka äldre tallar på ca 250 år förekommer. Området har på senare år börjat attanta en
kraftigt naturskogsliknande struktur, med torrakor, hålträd och ovanligt rikligt med lågor. Några av de
vanligaste naturskogsarterna förekommer. Den skogliga kontinuiteten är emellertid tidigare bruten och
eftersom området är så litet påverkas det tydligt av
skogsbruksåtgärder som utförs i intilliggande bestånd.
http://www.skelleftea.naturskyddsforeningen.se/skogsgrupp/kartbesk.html
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NORRBOTTEN
Alviks fäbodar
En resa i förändringens landskap
Alviks Hembygdsförening har sedan starten 1977 renoverat och byggt upp fäbodarna. Fäbodvallen
uppfördes under 1700-talet. Under 1930-talet var fäbodarna en av Norrlands största i sitt slag. Den kallas
för halvfäbod och sköttes av kvinnorna i byn som pendlade mellan fäbodvallen och byn några gånger i
veckan. De skötte korna under dagarna, de mjölkade, satte fil och skummade grädde som sedan fraktades
hem i bodbåtar för vidare bearbetning till smör och ost. Det var ett stort och imponerande
miniatyrsamhälle. Fäbodarna utplånades och förbuskades till 95% efter kriget. Rekonstruktionen av
fäbodarnas ursprungliga miljö har blivit möjlig tack vare byfotografen Adolf Hjorts bilder från 1930-talet.
1977-1979 uppfördes fyra timrade byggnader i form av stuga, ladugård, lada och dass vilka tillfogades de
två fäbodstugor som redan tidigare fanns på plats och tjänat som sommarbostäder.
1982 anlade kommunen en badplats vid Bodbäcken som flyter genom området. Åren 1997-99 inköptes tre
timrade byggnader varav en slåtterstuga samt två härbren. En ny rejäl bro har byggts över Bodbäcken. En
stor parkeringsplats har anlagts. Sedan millenniumskiftet har arbetet på vallen fortsatt. Ytterligare en
timrad stuga samt en ladugårdsboda har köpts. Runt fäbodarna har byggts gärdsgårdar. Markområdet på
ca 11 ha och allmänning tillhörande Alviks byalag där fäbodarna är placerade används numera som
rekreationsområde. Första helgen i juli firar hembygdsföreningen varje år fäbodagen.
När turistgrupper som är anmälda i förväg kommer på besök kan mat eller kaffe serveras samt en guidad
tur runt anläggningen ordnas tillsammans med hembygdsföreningen. Många resande turister söker sig till
den här stämningsfulla platsen som ligger 5 km nordost om byn i närheten av väg 375 mot Älvsbyn och
Bodö. http://www.albuf.nu/foreningar/hbf/hbf-start.htm
Kontaktperson: Bengt Sehlberg Telefon: 0920-801 94

Brändö fäbodar
Den upptimrade fäbodstuga som finns på fäbodvallen, står på, eller
näst intill, den plats där Anna - Ruben Öhmans fru från Brändön
tillbringade sommaren med djuren.
Fäbodvallen finns i Örarna. Man svänger dit från småstad i Örarna.
Här finns grillplatser och är ett fint utflyktsmål. Här kan man lyssna
till en guide och se hur man utnyttjade skogsbetet för kreaturen förr i
tiden. På sommaren brukar
det även hållas sommargudstjänst
vid fäbovallen.
Se senare under evenemang
när det blir.
Öppet: Året runt
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Hanhivittikko Fäbod
076 – 10 44 770

Denna fäbodfastighet omfattar 35 ha, varav tre ha är öppen äng. Här finns sju originalbyggnader: två
fäbodstugor, två ladugårdar, en mjölkkällare samt en rökbastu. Övertorneå Naturskyddsförening har sedan
1994 bedrivit slåtter på fäboden, och sedan 1995 har naturskyddsföreningen arbetat med ett
restaureringsprojekt: restaureringen har skett i enlighet med den arbetsplan som Norrbottens Museum
upprättat. Nu kulturreservat. Området har höga naturvärden i form av en sällsynt, hävdgynnad flora. Här
finns parkering och skyltning; målgruppen är kommuninvånare, skolgrupper samt turister.
En bild av idyll. Små rödmålade stugor i en prunkande sommaräng, gläntan i skogen lockar inbjudande;
man vill stanna till och låta sina ögon och sin själ uppleva friden, välbefinnandet.
Hanhivittikko fäbod är idag unik. Ängs- och betesmarken är en av de mest värdefulla i Norrbotten. Här
finns en artrikedom som få andra fäbodar kan uppvisa, dessutom spirar ännu växter som är
utrotningshotade i Sverige.
Under sommaren driver man Levande Fäbod på kulturreservatet; fäbodvärdar, fjällkor, får och höns gör
alla sitt bästa för att du ska uppleva och förstå Hanhivittikkos själ.
Kontakt: Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ
Telefon: 0920-960 00
Fax: 0920- 22 84 11
E -post : norrbotten@lansstyrelsen.se

Koivumaa fäbodvall
Övertorneå Lions är den drivande kraften bakom denna fäbodvall. Här finns drygt 30 byggnader.
Koivumaa bjuder på lokal kultur: fäbodliv, skogsbruk, jakt och fångst. Här finns en äkta rökbastu och man
ordnar även olika kulturaktiviteter. Koivumaa erbjuder mat,boende samt middagar med specialiteter från
orten. Dessutom ordnas olika incentivearrangemang i unik miljö. Koivumaa är öppet enligt beställning
Boende i enkel skogsmiljö, mindre konferenser, middagar, bastubad, guidad promenad efter fångststig,
m.m.
Bokas på telefon: 0927-10257, 010-6783439, 010-2727978, 0927-10330,
E-post: lions@home.se
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Slutord
Vi säger att vi reser för att vidga våra vyer
– hur kommer det sig då att det inte är vi utan de platser vi besöker som förändras mest?
Fäbodskogen i mars 2010
Fäbodbruket är både direkt och indirekt en intressant resurs för utveckling av en framgångsrik
besöksnäring. Fäbodbruket bildar en attraktiv och iögonfallande del av den regionala särarten och
kulturella identiteten. Kaféverksamhet i en idyllisk fäbodmiljö med gamla, gråa timmerbyggnader och
med en ko och ett par getter som kuliss kan accepteras som avsteg från det traditionella om det
presenteras ärligt, det vill säga som ett arrangemang där man utnyttjar en tidigare arbetsplats i jordbruket
för att nu ge besökare en stunds trivsam avkoppling. Arrangemanget måste emellertid ske med en
uppriktighet, som bidrar till att ge en sann bild av vad fäbodbruk är och har varit – inte vara en romantisk
historieförfalskning.
Småjordbruken med fäboddrift i någon form är ofta de sista kvarvarande djurföretagen med betesdjur i
bygderna, och inom fäbodbruket förvaltas också en stor del av de svenska lantrasdjuren på ursprunglig
plats och på traditionellt sätt, vilket ytterligare höjer intresset.
Ett livskraftigt fäbodbruk förutsätter öppenhet för förändringar. I verksamhetens idé ingår att på bästa
sätt dra nytta av sådana insatser som är gjorda i rörelsen för en god avkastning. Diversifiering av en
verksamhet är ett sätt att ge den flera ben att stödja på – den blir stabilare.
Till turismens fördelar kommer stärkta möjligheter för avsättning av produkter tillverkade på fäboden
direkt till kund och utan mellanhänder, som annars kräver del i vad konsumenten betalar.
Verksamheten bör ha goda möjligheter att utvecklas genom system som exklusivt binder erbjudna
produkter till aktuell fäbod och tillverkare. Det är inget fel i att fäbodbrukare utökar den turistiska
verksamheten genom att exempelvis bygga övernattningsstugor i anslutning till fäbod och fäbodvall. Ett
annat sätt är dra nytta av överloppsbyggnader genom att upplåta dem för boende på fäbod. Det kan ske
genom att ägare bildar fäbodlag, som på sina speciella egna villkor samverkar för att tillgodose det
gemensamma ekonomiska intresset, det vill säga att utveckla fäbodturism och boende i fäbodmiljö.
Dock finns skäl att understryka att dragningskraften eller lockelsen, som är förutsättningen för denna
sidoform av fäbodbruk, finns nedlagd i det markutnyttjande som den norske forskaren Lars Reinton ger i
sin klarsynta definition: ”Fäbodbruk karaktäriseras av att en gård har sina kreaturs sommarbete på en
plats så långt ifrån gården att där krävs både byggnader och fast personal. Syftet är att öka betes- och
slåtterarealerna och därmed kunna föda fler kreatur över vintern.”
Reinton grundade sin definition på – att vidga och stärka villkoren för brukarens försörjning. Turism kan
ge den möjligheten.
En kooperativ verksamhet inom ett fäbodlag kan vara lösningen för en rättvis fördelning mellan
fäbodlagets medlemmar av utbytet från olika samverkande inriktningar i fäbodbruket.
Eftersom fäbodbruket är en mångskiftande del av traditionella småbruk rymmer det kunskap om allt från
djurskötsel till livsmedelsproduktion. Lokal livsmedelsproduktion med djur på naturbete och med
insamlat vinterfoder har en mycket positiv balans vad gäller insatt respektive uttagen energi. Samtidigt är
näringen kulturhistoriskt förankrad och turistiskt intressant samt har en stor potential som pedagogiskt
verktyg för exempelvis skolor att visa på hållbar utveckling. Det med fäbodbruket förenade fria
utmarksbetet och i många fall också fodertäkten har en odiskutabelt gynnsam inverkan på den biologiska
mångfalden. Dessutom är skogsbete intressant för balansen mellan olika hävdgynnade arter, hotade
lantraser och stora rovdjur. Hur värderar man dessa olika delar för att bedöma vikten hos olika
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naturvärden? Fäbodbruket har förutsättningar att vara ett intressant exempel för att utreda hur och på vilka
bevekelsegrunder man kan upprätthålla ett helt kunskapssystem. Dessutom finns den kinkiga frågan om
fäbodbruk sker på ett för den biologiska mångfalden gynnsamt och hållbart sätt? Kunskapsturism?
Regeringen har bedömt att bevarande och användning av traditionell kunskap i förbindelse med bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är viktig för att nå målet om ett rikt växt- och djurliv samt de
andra miljömål som behandlar levande resurser. Lokal delaktighet och förvaltning där hänsyn tas till lokal
och traditionell kunskap kan gynna både biologisk mångfald och ge möjlighet till långsiktig ekonomisk
utveckling (prop. 2004/05:150 s. 225).
Det viktigaste internationella styrdokumentet för bevarande av biologiska värden i Sverige är
Konventionen om biologisk mångfald, som bygger på bevarande av livets myckenhet, hållbart bruk av
dess delar och rättvis fördelning av nyttan från förfogande av genetiska resurser.
Till konventionens uppmaning att bevara biologisk mångfald hör att värna befolkningsgrupper eller
kunskapssamhällen med ett gemensamt vetande (artikel 8j). Det handlar om insjöfiskare, hemslöjdare och
fäbodbrukare…
Efter en tid faller gammal kunskap i glömska. Ju mindre en grupp blir desto svårare blir det att få det
kollektiva minnet att fungera utan stöd. Det projekt som nu redovisas kom till därför att vi visste att man
sedan ett kvarts sekel arbetat för att stärka fäbodbrukares möjlighet att fungera i ett förändrat samhälle,
bland annat genom att ta vara på de möjligheter turismen kan erbjuda. Vi blev förfärade när vi såg hur
man omedvetet förlorat den gedigna kunskap och erfarenhetsbank på området som stiftelsen
Turismutveckling organiserade uppbyggnaden av för 25 år sedan. En god cirkel. Turismutveckling
fungerade som en minnesbank i tio år. Sedan skulle fäbodbruket stå på egna ben, men den sociala
gemenskapen räcker inte. Nu som då behöver fäbodbrukarna ett ideellt och samhälleligt stöd för att kunna
fungera på traditionell grund men också i nya roller. Ordet “Kunskapssamhälle” skorrar falskt. Kunskap
förstörs. Det krävs fungerande kopplingar mellan teori och praktik, mellan forskare och praktiker. I båda
riktningarna. Forskningsresultat ska tas ned till en praktisk nivå. Kunskap måste testas, utvecklas och
testas igen.
Fäbodkulturen är en lockande bild av Sverige. En bevarad och stärkt fäbodkultur enligt kraven i
Konventionen om biologisk mångfald bidrar till fortsatt nationell turismutveckling. Det krävs
transfereringar för att ersätta fäbodbrukare för de tjänster de gör samhället utan att själva kunna fakturera
enskilda turister. Ersättningen kan ske i olika former. Det krävs en strategi som visar samhällets insikt om
turismens värde som viktig näring och fäbodkulturens betydelse för en lockande Sverigebild.
Vad skulle exempelvis ett kunskapscentrum för fäbodbruk eller utmarksbruk kunna betyda; en brygga
mellan forskarsamhällena och vardagens utformare, inte bara till gagn för fäbodbrukare utan också för
hela samhället. Uppfyllda miljömål och upplevda berättelser. Ett trivsamt och ett hållbart samhälle.
Turism är inte bara turism. Den är väldigt mycket mer.
Det finns många verk och organ som fäbodnäringen berörs av, t. ex. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen,
Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Veterinärmedicinska anstalten,
Livsmedelsverket, Vägverket, Arbetsförmedlingen, ALMI, SOFI, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Visit
Sweden, Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Så finns ansvarsmuseer och lärosäten. Med en liten slant och
positiv uppmärksamhet från vardera kan en utmarkens erfarenhetsbank lätt formas, ett resurscenter för
bevarad och tillämpad kunskap.
Snälla regeringen ge dem i uppdrag att i samförstånd med fäbodbrukarna jämka samman resurserna!
För Gävleborgs fäbodförenings projekt ”Manual för fäbodturism”
Calle Höglund
Ordförande i Gävleborgs fäbodförening
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Föreningen arbetar i Gävleborgs län med länsbundna institutioner som främsta
samarbetsparter. För att målsättningen skall nås krävs emellertid såväl nationella som
internationella överblickar och kontakter.
Alla som är intresserade av fäbodbruk och stöder målsättningen kan bli medlemmar.

Målet är att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta för en sund och livskraftig utveckling av fäbodbruket,
ta tillvara och främja fäbodbrukets intressen,
bistå fäbodbrukarna genom marknadsföring och konsumentupplysning,
ge råd och sprida information som är till nytta för fäbodbruket,
verka för bibehållen djurhållning på fäbodar,
verka för att fäbodbrukets gamla lantrasdjur kan fortleva i sin typiska miljö,
ta tillvara traditionell kunskap,
främja och stödja nya lösningar i fäbodbruket,
svara på remisser från myndigheter och organisationer då de rör fäbodbrukets intressen.

Projekt ”Manual för fäbodturism”
Denna skrift redovisar resultatet av projekt ”Manual för fäbodturism”. Detta material har delvis
finansierats med EU-medel genom Statens Jordbruksverk. Rapporten kan rekvireras från
Gävleborg fäbodförening, c/o Ljusdalsbygdens museum, Museivägen 5, 827 30 LJUSDAL
Den kan även läsas på och laddas ner från Gävleborgs fäbodförenings hemsida
www.xfabodar.se

Den moderna fäbodturismens tillblivelse ägde rum i jämtländska Östra Arådalen. Nils Thomasson hör till
dem som förevigade tidens turistmål. Hans foto, troligen från 1907, finns i Jämtlands läns museums arkiv.

