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H E N VÅ L E N

Särvfjället

1170 möh
Särvfjället, som ligger mitt i landskapet Härjedalen, är en knutpunkt
av vandrings- och skoterleder. Här
finns spännande historia med
gamla bosättningar norr om fjället.
Dessa fjällgårdar är ett välbesökt
utflyktsmål, både sommar och vinter. Nordost om Särvfjället breder
enorma myrkomplex ut sig, vilka
numera ingår i ett naturreservat.
Inom reservatet hittar du även
områden med urskog. Under fina
vårdagar vallfärdar skoter- och
skidåkare upp till fjället.
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Lillfjället
1130 möh
Lillfjället ligger längst västerut i
Sonfjällsbygden och gränsar mot
Anåfjället i norr. Genom fjället går
en av pilgrimslederna till Trondheim,
den så kallade Romboleden, vilket
gör området intressant även ur ett
historiskt perspektiv.
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Bad
Björnvandring
Curling
Cykling
Djursafari
Fiske
Fjällridning
Fjällvandring
Fäbodtur
Golf
Häst & släde
Marknad
Motion/Hälsa/Gym
Motorsport
Paddling
Samisk vardag
Skidåkning
Skidskytte
Skoter
Snöskovandring
Tennis

I Sonfjällsbygden finns Hede Företagargrupp. En förening som bildades redan
1964 och som fungerar som navet vid
frågor som rör näringslivet i Sonfjällsbygden. Föreningens uppgift är att stödja
och informera nya och befintliga företag
i bygden och att tillvarata deras intressen
vid etableringar, mentorskap, samhälls
och lokalfrågor. Föreningen är engagerad
i utvecklingen av bygden när det gäller
samverkan skola-näringsliv, inflyttarservice och inom turistfrågor. HFG har för närvarande det övergripande ansvaret över
Hede Turistbyrå och samarbetar med olika
aktörer både lokalt och regionalt inom olika utvecklingsfrågor samt är aktieägare i
Destination Vemdalen.
Inom HFG finns sedan hösten 2010 en
turistgrupp som jobbar specifikt med turistfrågor och den här broschyren är ett resultat av höstens arbete. Det är
en reviderad upplaga från den första som Sonfjällsbygdens Turistråd gav ut
2005. Under hösten har turistgruppen bearbetat materialet och uppdaterat
befintliga artiklar. Arbetet i turismgruppen sker i samverkan med Destination
Vemdalen som i sin tur jobbar med marknadsföring av hela området så att du
som besökare enklare ska hitta allt som finns att göra här.
Sonfjällsbygden har mycket att erbjuda och vi hoppas att du med hjälp av vår
broschyr kan upptäcka just dina guldkorn. Här kan du finna ditt önskeboende
bland hotell, campingplatser, stugor och vandringshem. Läs gärna Emils dagbok här nedan så får du se vad mycket det finns att göra, både för små och
stora. I vår broschyr finns även information till dig som kanske har funderingar
på att flytta hit.
Vi önskar och tror att du kommer att trivas i vår bygd och att du får uppleva
den kärlek som många beskriver att de känner för området. Vi i Sonfjällsbygden vill gärna spetsa till det ännu mer genom att säga att vi upplever en
passion här, en ren passion som är fri från alla vardagens måsten. Vi hoppas
att du känner likadant.
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Ansvarig utgivare: Hede Företagargrupp
Reviderad upplaga av tidigare utgiven broschyr.
Tack till alla som deltagit i framställningen genom information, fotografier och textmaterial. Tack till alla som hjälpt till vid fotografering och lån av material. Tack till annonsörer och bidragsgivare.
Grafisk form och produktion: Peder Persson Produktion, Hede

Text: Peder Persson, Vivi-Ann Dahl, Eva Nordström, Annika Eriksson, Ewert Ljusberg, Gunnar Nordström.
Foto: Jocke Lagerkrantz, Oliver Schulz, Leif Östergren, Peder Persson, Bo Magnusson, Stefan Kolb,
Andreas Willems, Bosse Hjalmarsson, Stig Aggevall, Matti Olsén, Erik Flodberg, Bo Kristiansson, Håkan Persson,
Camilla Flodberg, Åke Cederwall, Jonas Sima, Vivi-Ann Dahl, Bengt-Inge Thagg, Horst Kuehne, Bo Arnesson,
Bosse Johansson, Harry Holm, Tina Stafrén, Hede Hembygdsförening.
Omslagsfoto: Håkan Persson

990 möh
Kölsjöfjället
Enklast tar man sig upp till detta område från Ransundet, Råndalen, eller
från Lofsdalen efter markerade och
väl preparerade skoterleder. Det finns
en raststuga och fina fiskevatten längs
lederna upp mot fjället.

Skärsjövålen

892 möh
Skärsjövålen med Brovallvålen, Nesjövålen,
Storåsen, Leveråsen och Gubbhögen är ett
lågfjällsområde väster om Sonfjället. I området
finns fina rödingvatten och en större raststuga.
I de numera naturskyddade södra delarna av
området breder en trolsk canyon ut sig.
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Sonfjället

1277 möh
Sonfjället är Jämtland och Härjedalens
enda nationalpark. I denna orörda natur,
sedan 1907, är endast skidåkning,
snöskovandring eller vandring tillåtet. Vill
man uppleva en fjälltur utan skotertrafik
är Sonfjället som utflyktsmål idealiskt.
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Sonfjällets nationalpark
Sonfjällets Nationalpark med Nyvallens och
Nysäterns Naturreservat är ca 113 km2 stort.
Parken når man enklast via 3 “portar”. Nyvallen
som ligger på den norra sidan, där man även
kan besöka ett litet naturrum med information
om parken, Nysätern som ligger på den västra
sidan och Dalsvallen som ligger på den södra
sidan av parken.
Det finns informationstavlor vid varje “port”
och lederna i parken är välmarkerade. Du behöver inte gå eller skida länge förrän du är mitt
i nationalparkens hjärta. Det finns en tur för alla
oavsett fjällvana. Det finns en raststuga i Sododalen, men den är inte till för övernattning. Det
råder skoterförbud både i nationalparken och i
de två naturreservaten.

Hede urskog
Hede Urskog är en litet naturreservat på 15
ha som är undantaget på grund av att skogen är
helt orörd. Vissa högresta tallar är upp till 400
år gamla. Vad som är unikt inom reservatet är
den stora andelen torrakor och vindfällen. I den
fuktigare delen med granskog kan man finna en
stor del rödlistade svampar och lavar. Man kan
även se spår efter den senaste skogsbranden
för ca 180 år sedan. Genom reservatet går en
2 km lång stig.
Att besöka Hede Urskog är lämpligt både för
familjen och för den som vill göra en kortare
vandring och samtidigt känna på urskogens
trolska magi. Från Hede kör man vägen mot
Råndalen och svänger av till vänster efter ca 10
km. Väl framme finns vindskydd med eldstad,
toalett och information om urskogen.

Storåsen

Den skogklädda dalgången Lill-Råndan och
större delen av fjället Brovallvålen ingår i det
här reservatet. Lill-Rånddalen är kuperad och
blockrik och har en särpräglad karaktär. I reservatets södra del är dalgångens sidor branta
och med en trappliknande botten, där avsatserna kan vara upp till tio meter höga.
Skogen domineras av tall, med vissa bestånd
av välvuxen gran. Andelen torrskog är påfallande stor, särskilt nära fjället. Många av träden
bär spår av brand, så kallade brandljud.
Där Lill-Råndans dalgång är som djupast
och brantast ligger Lillråndafallets kanjon - en
vacker och vild plats med säregen natur. Stigen
som går upp till vattenfallet söderifrån är en
gammal basväg för timmerkörning. Här i den
branta sluttningen cirka 40 meter ovanför ån
körde man timret med häst, på den smala och
farliga vägen.

Nationalparken inrättades redan 1909 och
var en av de första i Europa. En av anledningarna var att skydda den då utrotningshotade
björnen. Idag har Sonfjället och dess omgivning en av Skandinaviens starkaste och största
björnstam. Dessutom är området känt för de
andra stora rovdjuren – järv, varg och lo. Nationalparken är också Jämtlands läns enda.
Sonfjället, vars högsta topp är 1.278 m.ö.h.,
har en säregen och karaktäristisk form skapad
av den senaste istidens tillbakagång. Den har
också satt sina spår i form av skvalrännor och
sadelskåror. Fjället har en ofantlig rikedom på
stenblock. Blocken har ofta ordnats i rutmönster, så kallade stenringar. Marken är näringsfattig som i sin tur ger en artfattig växtlighet.

Istället breder stora lavmattor ut sig, främst
med vitlav och renlav. Bäckdalarna runt fjället
är dock frodiga med tät granskog som sedan
övergår till gles gammal tallskog.
En av världens äldsta granar, ”Old Rasmus”,
finns på Sonfjället och med sina minst 9500 år
delar den förstaplatsen som världens äldsta
träd med en liknande fjällgran på Fulufjället.
Nyvallens naturreservat är ett reservat som
ligger invid Sånfjället i Härjedalens kommun,
som liksom Nysäterns naturreservat tillhör
Sonfjällets nationalpark. Nyvallens reservat består av en fäbodvall som har varit i bruk sedan
början av 1700 talet.

Ridning
Vem har inte legat framför TV:n och drömt sig in i vilda västern när John Wayne i långsam
skritt rider in i Rocky mountain, slår läger och kokar sitt kaffe medan syrsorna spelar. Att få
uppleva fjällets tjusning från hästryggen är en storslagen upplevelse för den ridintresserade.
Men även den som aldrig suttit på en häst förut kan få en fantastisk dag. Förutom de otroliga
utsikterna från fjälltopparna man rider över, får man känna på det magiska samspelet mellan
häst och ryttare. Inom vårt område har vi hästföretagare som rider både islandshästar och
nordsvenska hästar.

Cykling
Cykling är väl den aktivitet som kan tillgodose alla sinnen på samma gång. Och dessutom,
samtidigt ge sinnesro. En cykel, en matkorg, ett metspö, badbyxor och man får en sinnesfylld
dag i Sonfjällsbygden. Längs många mil av vägar i karaktäristisk miljö finns fina rastplatser,
fiskrika åar och badplatser. Ett omvänt strandhugg kan man säga. Det är bara impulsen som
bestämmer. Man kan följa Sonfjällsleden runt Sonfjället och dess nationalpark, längs gamla
skogsbilvägar i viltrika skogar med hjortronrika högmyrområden. Särvdalsleden som är en
riktig bad- och fiskeled går längs Särvån över Vålungsberget ner till Mittån och Mittåfallet.

Kilbergsskiftet
Reservatet kom till 2002 för att bevara
ett relativt ostört skogs- och fjällområde på
Särvfjällets sydostsluttning. Reservatet består
av ungefär lika delar kalfjäll, myr och skogsmark. Granen är det dominerande trädslaget,
men här och finns också ett stort inslag av
björk och rönn.
De låga fjällen tillhör fjällkedjans östliga utpost mot myr- och skogslandet. Hållfjället och
Fjällskaftet byggs upp av näringsfattig kvartsit
med gångar av hård diabas. I de lägre liggande delarna består berggrunden av graniter
och däremellan löper ett tunt stråk av Tännäsögongnejs, Härjedalens landskapssten.
Myrarna öster om Hållfjället ligger i utkanten
av ett stort myrlandskap som sträcker sig norrut mot Henvålen. I reservatets södra delar

varvas myrmark och skogsholmar. Myrarna
består av sluttande kärr, strängblandmyrar
och torrare mossepartier.
I slutet av 1960-talet hittade en vandrare en
spjutspets av järn på Hållfjällets topp. Spjutspetsen var 16 centimeter lång och troligen
från sen vikingatid eller tidig medeltid.
Den lilla myren väster om vägen mot Kilbäckvallen har namnet Malmtäktmyren och har
troligen använts för framställning av myrmalm
någon gång mellan 1600- och 1800-talen.
Stigarna i området leder från fäbodvallarna
Västerhållan eller Kilbäckvallen, genom gammelskog och myr upp mot Fjällskaftet och
Hållfjället. Stigen från Västerhållan leder också
vidare upp genom Henvålens naturreservat.

Vandring
Några timmars vandring, en dagstur, två dagar eller flera dagar? Vad man än bestämmer
sig för så ger fjället alltid ett bestående intryck. Varje vandring, kort eller lång, upp på en
topp eller nere i en dal, blir unik. Varje gång fascineras man av hur vädret förändrar fjällets
utseende och hur fjället påverkar en själv.
Varje vandring är unik och varje gång ger fjället det vi så väl behöver; djupa andetag, en
storslagen upplevelse fylld av frid samt en stund av eftertanke. Och vi har det nära! Här ligger
närmsta fjäll precis runt hörnet.

Snöskovandring

Henvålen

Henvålens naturreservat omfattar bland annat fjällområdena Henvålen, Lövkläppen och
Graftruet, samt delar av myrområdena Aloppkölen och Käringsjökölen.
Den dominerande naturtypen är myrmark
med sumpskogar, källor och olika typer av
myrar. Det fågelrika myrkomplexet Käringsjökölen och Aloppkölen är ett av de största
och mest värdefulla våtmarksområdena i regionen. De lavbehängda skogsområdena är

Brovallvålen

Storåsens barrskogsklädda sluttning samt
en del av kalfjället och några myrområden innefattas i detta 1057 hektar stora reservat.
Större delen av reservatet täcks av barrblandskog. I de mer sluttande partierna blir marken
mer näringsrik. Här dominerar granen och
skogen blir bördigare. Vid Västvallstjärn, strax
utanför reservatet, ligger flera fäbodar. En av

För dig som besöker naturreservaten är det förbud mot att:
-klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
-göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
För nationalparken tillkommer särskilda föreskrifter. Sök information.
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Snöskor har använts sen urminnes tider. Både människor och djur har försetts med bredare
skodon för kunna förflytta sig i lös snö. Vilda djur, som harar och renar har anpassats med
breda fötter för att lättare fly i djupsnö.
Det är en skön känsla att vandra över ett lössnötäcke och ändå inte sjunka ned. Man tar sig
lätt fram och jämfört med skidor blir det aldrig bakhalt.
Snöskor finns att hyra om man vill ge sig ut i det orörda.

klassade i näst högsta skyddsklass i Naturvårdsverkets fjällurskoginventering.
Inom reservatet finns två äldre och numera
övergivna bosättningar, Lövkläppen och Henvålen. Båda är nybyggarhemman från slutet av
1700-talet respektive tidigare delen av 1800talet. Lövkläppens två gårdar är så kulturhistoriskt värdefulla att de förklarats som riksintresse för kulturmiljövården.

dem - Östvallens fäbod - brukas fortfarande
traditionellt. Hit tar man djuren varje sommar
den 12 kilometer långa vägen från hemgården
i Hede. Korna mjölkas morgon och kväll och
betar fritt i skogen på dagarna. Under natten
stallas djuren in. Mjölken förädlas till ost och
messmör på plats i fäbodens kokhus och jordkällare.

Häst & Släde
Till skillnad från skoterns alla, kan man ta sig fram med bara 1 hästkraft. Som forbönderna
förr tog sig till marknaden, eller som dagens medlemmar i forbondeförening tar sig till Röros
kan man även ta en kortare tur med häst & släde.
Att få krypa ned under varma ren- och fårskinn och låta hästen dra en fram i klangen av
mässingsklockor är en stark upplevelse. Det sämsta är att man har svårt att hålla sig vaken
bland varma fällar och vaggande gång.
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Sonfjällets nationalpark
Sonfjällets Nationalpark med Nyvallens och
Nysäterns Naturreservat är ca 113 km2 stort.
Parken når man enklast via 3 “portar”. Nyvallen
som ligger på den norra sidan, där man även
kan besöka ett litet naturrum med information
om parken, Nysätern som ligger på den västra
sidan och Dalsvallen som ligger på den södra
sidan av parken.
Det finns informationstavlor vid varje “port”
och lederna i parken är välmarkerade. Du behöver inte gå eller skida länge förrän du är mitt
i nationalparkens hjärta. Det finns en tur för alla
oavsett fjällvana. Det finns en raststuga i Sododalen, men den är inte till för övernattning. Det
råder skoterförbud både i nationalparken och i
de två naturreservaten.

Hede urskog
Hede Urskog är en litet naturreservat på 15
ha som är undantaget på grund av att skogen är
helt orörd. Vissa högresta tallar är upp till 400
år gamla. Vad som är unikt inom reservatet är
den stora andelen torrakor och vindfällen. I den
fuktigare delen med granskog kan man finna en
stor del rödlistade svampar och lavar. Man kan
även se spår efter den senaste skogsbranden
för ca 180 år sedan. Genom reservatet går en
2 km lång stig.
Att besöka Hede Urskog är lämpligt både för
familjen och för den som vill göra en kortare
vandring och samtidigt känna på urskogens
trolska magi. Från Hede kör man vägen mot
Råndalen och svänger av till vänster efter ca 10
km. Väl framme finns vindskydd med eldstad,
toalett och information om urskogen.

Storåsen

Den skogklädda dalgången Lill-Råndan och
större delen av fjället Brovallvålen ingår i det
här reservatet. Lill-Rånddalen är kuperad och
blockrik och har en särpräglad karaktär. I reservatets södra del är dalgångens sidor branta
och med en trappliknande botten, där avsatserna kan vara upp till tio meter höga.
Skogen domineras av tall, med vissa bestånd
av välvuxen gran. Andelen torrskog är påfallande stor, särskilt nära fjället. Många av träden
bär spår av brand, så kallade brandljud.
Där Lill-Råndans dalgång är som djupast
och brantast ligger Lillråndafallets kanjon - en
vacker och vild plats med säregen natur. Stigen
som går upp till vattenfallet söderifrån är en
gammal basväg för timmerkörning. Här i den
branta sluttningen cirka 40 meter ovanför ån
körde man timret med häst, på den smala och
farliga vägen.

Nationalparken inrättades redan 1909 och
var en av de första i Europa. En av anledningarna var att skydda den då utrotningshotade
björnen. Idag har Sonfjället och dess omgivning en av Skandinaviens starkaste och största
björnstam. Dessutom är området känt för de
andra stora rovdjuren – järv, varg och lo. Nationalparken är också Jämtlands läns enda.
Sonfjället, vars högsta topp är 1.278 m.ö.h.,
har en säregen och karaktäristisk form skapad
av den senaste istidens tillbakagång. Den har
också satt sina spår i form av skvalrännor och
sadelskåror. Fjället har en ofantlig rikedom på
stenblock. Blocken har ofta ordnats i rutmönster, så kallade stenringar. Marken är näringsfattig som i sin tur ger en artfattig växtlighet.

Istället breder stora lavmattor ut sig, främst
med vitlav och renlav. Bäckdalarna runt fjället
är dock frodiga med tät granskog som sedan
övergår till gles gammal tallskog.
En av världens äldsta granar, ”Old Rasmus”,
finns på Sonfjället och med sina minst 9500 år
delar den förstaplatsen som världens äldsta
träd med en liknande fjällgran på Fulufjället.
Nyvallens naturreservat är ett reservat som
ligger invid Sånfjället i Härjedalens kommun,
som liksom Nysäterns naturreservat tillhör
Sonfjällets nationalpark. Nyvallens reservat består av en fäbodvall som har varit i bruk sedan
början av 1700 talet.

Ridning
Vem har inte legat framför TV:n och drömt sig in i vilda västern när John Wayne i långsam
skritt rider in i Rocky mountain, slår läger och kokar sitt kaffe medan syrsorna spelar. Att få
uppleva fjällets tjusning från hästryggen är en storslagen upplevelse för den ridintresserade.
Men även den som aldrig suttit på en häst förut kan få en fantastisk dag. Förutom de otroliga
utsikterna från fjälltopparna man rider över, får man känna på det magiska samspelet mellan
häst och ryttare. Inom vårt område har vi hästföretagare som rider både islandshästar och
nordsvenska hästar.

Cykling
Cykling är väl den aktivitet som kan tillgodose alla sinnen på samma gång. Och dessutom,
samtidigt ge sinnesro. En cykel, en matkorg, ett metspö, badbyxor och man får en sinnesfylld
dag i Sonfjällsbygden. Längs många mil av vägar i karaktäristisk miljö finns fina rastplatser,
fiskrika åar och badplatser. Ett omvänt strandhugg kan man säga. Det är bara impulsen som
bestämmer. Man kan följa Sonfjällsleden runt Sonfjället och dess nationalpark, längs gamla
skogsbilvägar i viltrika skogar med hjortronrika högmyrområden. Särvdalsleden som är en
riktig bad- och fiskeled går längs Särvån över Vålungsberget ner till Mittån och Mittåfallet.

Kilbergsskiftet
Reservatet kom till 2002 för att bevara
ett relativt ostört skogs- och fjällområde på
Särvfjällets sydostsluttning. Reservatet består
av ungefär lika delar kalfjäll, myr och skogsmark. Granen är det dominerande trädslaget,
men här och finns också ett stort inslag av
björk och rönn.
De låga fjällen tillhör fjällkedjans östliga utpost mot myr- och skogslandet. Hållfjället och
Fjällskaftet byggs upp av näringsfattig kvartsit
med gångar av hård diabas. I de lägre liggande delarna består berggrunden av graniter
och däremellan löper ett tunt stråk av Tännäsögongnejs, Härjedalens landskapssten.
Myrarna öster om Hållfjället ligger i utkanten
av ett stort myrlandskap som sträcker sig norrut mot Henvålen. I reservatets södra delar

varvas myrmark och skogsholmar. Myrarna
består av sluttande kärr, strängblandmyrar
och torrare mossepartier.
I slutet av 1960-talet hittade en vandrare en
spjutspets av järn på Hållfjällets topp. Spjutspetsen var 16 centimeter lång och troligen
från sen vikingatid eller tidig medeltid.
Den lilla myren väster om vägen mot Kilbäckvallen har namnet Malmtäktmyren och har
troligen använts för framställning av myrmalm
någon gång mellan 1600- och 1800-talen.
Stigarna i området leder från fäbodvallarna
Västerhållan eller Kilbäckvallen, genom gammelskog och myr upp mot Fjällskaftet och
Hållfjället. Stigen från Västerhållan leder också
vidare upp genom Henvålens naturreservat.

Vandring
Några timmars vandring, en dagstur, två dagar eller flera dagar? Vad man än bestämmer
sig för så ger fjället alltid ett bestående intryck. Varje vandring, kort eller lång, upp på en
topp eller nere i en dal, blir unik. Varje gång fascineras man av hur vädret förändrar fjällets
utseende och hur fjället påverkar en själv.
Varje vandring är unik och varje gång ger fjället det vi så väl behöver; djupa andetag, en
storslagen upplevelse fylld av frid samt en stund av eftertanke. Och vi har det nära! Här ligger
närmsta fjäll precis runt hörnet.

Snöskovandring

Henvålen

Henvålens naturreservat omfattar bland annat fjällområdena Henvålen, Lövkläppen och
Graftruet, samt delar av myrområdena Aloppkölen och Käringsjökölen.
Den dominerande naturtypen är myrmark
med sumpskogar, källor och olika typer av
myrar. Det fågelrika myrkomplexet Käringsjökölen och Aloppkölen är ett av de största
och mest värdefulla våtmarksområdena i regionen. De lavbehängda skogsområdena är

Brovallvålen

Storåsens barrskogsklädda sluttning samt
en del av kalfjället och några myrområden innefattas i detta 1057 hektar stora reservat.
Större delen av reservatet täcks av barrblandskog. I de mer sluttande partierna blir marken
mer näringsrik. Här dominerar granen och
skogen blir bördigare. Vid Västvallstjärn, strax
utanför reservatet, ligger flera fäbodar. En av

För dig som besöker naturreservaten är det förbud mot att:
-klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
-göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
För nationalparken tillkommer särskilda föreskrifter. Sök information.
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förr tog sig till marknaden, eller som dagens medlemmar i forbondeförening tar sig till Röros
kan man även ta en kortare tur med häst & släde.
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Våra vattenfall

Djursafari

Våra tre mest vidunderliga vattenfall ligger i naturskön
miljö. De är lättillgängliga och nås efter markerade
leder. Vid fallen finns det vindskydd och grillplats.

Rändåfallet

Rändåfallet är ett lättåtkomligt
vattenfall men inte desto mindre värt ett besök. Fallet är
vid normal vattenföring imponerande med sin totala höjd av
60 meter.

Mittåfallet

Vill man bada i ett vattenfall är Mittåfallet
det perfekta fallet med en stor djuphölja
nedanför det högsta fallet och små badvänliga höljor vid de övre fallen. Klipphällarna vid fallet gör sig utmärkt för en picknick. Fallet ligger invid bilväg.

Bad

På Hede Camping finns en nybyggd vattenrutchbana intill den stora poolen. Förutom
uppvärmda pooler och inomhusbassäng finns ett antal friluftsbad i området. I Hede,
Långå och Hedeviken finns badplatser med bryggor och hopptorn, och dessutom
fina sandstränder vid Ortholmen och Halvfaridammen. Vill man ha det där lilla extra
kan man doppa sig vid något av våra vattenfall.

Området har duktiga guider som tar Er
med på olika upplevelser där ni har möjlighet att se våra vilda djur. I Norrlands
mest spännande vildmark finns givetvis
Norrlands mest spännande djurliv. Vi har
en mycket stor andel vildmark jämfört
med samhällen. Det är alltså mycket stor
chans att möta ett djur, särskilt med tanke
på att folkmängden i Härjedalen är 0,9
personer/km2.
Djurlivet i Sonfjällsbygden består av rovd-

Lillråndafallet

Lillråndafallet är ett vackert och vilt område i
Härjedalen med djupa raviner, lodräta stup och
många vattenfall efter varandra. Man når fallet
efter en lättare vandring på 2 km. Lillrånda är
intressant ur historiskt perspektiv då man använde ån för flottning av timmer.

hede camping

Björn

jur, gräs- och allätare. Det är av stor vikt
i ett djursamhälle att det finns representanter för varje grupp. Att det finns rovdjur
tyder på ett fungerande ekosystem.
Här finns också indikatorarter som tyder
på ett bra vattenekosystem. Strömstaren
och harren, som uteslutande lever av försurningskänsliga insekter och snäckor. Uttern, som tidigare nästan utrotades p.g.a.
miljögiftet PCB, har sedan 1990-talet ökat
och är en vanlig invånare i våra vatten.

Mängden rovfåglar tyder på en god
tillgång av gnagare. Fastän vi ofta blir utskälld av lämmeln utanför sitt bo är den
en mycket viktig basföda för våra fjällrovfåglar. Den nu ökande stammen av fjällräv är också beroende av sorktillgången.
Tjädern kräver ett långsiktigt skogsbruk.
Gammal tallskog och skyddade spelplatser finns det gott om här. De stora fjällområdena är också en förutsättning för
att ripan ska trivas.

Härjedalens Landskapsdjur

Som med alla andra djur ska man visa respekt för björnen. Men man behöver inte
vara rädd. Björnen, som är ett skyggt djur med mycket bra hörsel och luktsinne,
flyr hellre människan. Ett möte med vårt landskapsdjur är därför ganska sällsynt,
men mycket uppskattat.
I absolut undantagsfall kan björnen göra ett låtsasanfall. Den rusar ett par meter,
men tar sen till flykten. Vid möten med björn ser man att den ofta reser sig upp.
Det gör den för att se och lukta bättre. Ibland hörs en vissling när den fnyser ut
luft ur näsborrarna för att känna vittringen bättre.
Sonfjällets Nationalpark och dess omgivning är skandinaviens mest björntäta
områden. Under hösten kan man ofta se björnar betandes bär längs fjällsidan för
att lägga på sig de sista fettlagren inför vinterdvalan. På vårvintern, när björnarna
går ur idet, kan man få se hur björnungarna leker i snölegorna.

Ljusnan

Ljusnan är en av de större norrlandsälvarna. Från sin källa i
nordvästra Härjedalen rinner
den ut i Bottenhavet vid Ljusne.
Den totala längden är ca 440
km varav ca 40 km flyter genom
Sonfjällsbygden. Tidigare var
Ljusnan en viktig flottled när
timret skulle transporteras från
våra skogar ner till de stora
sågverken vid kusten. Numera
är dock älven utbyggd med ett
flertal kraftverksdammar. Detta
hindrar dock inte Ljusnan från
att vara ett eldorado för paddling. Det har under åren anlagts kanotleder längs hela
älven med fina rastplatser.
Älvsträckan i vårt område består av lättare forsar, lätt strömmande och större lugnflytande
sjöar. Som biflöden till Ljusnan
kan nämnas Rändån, Mittån,
Särvån, Lunån och Kvarnån.

Fastän all intygelse om att björnen inte är farlig är det oftast
tryggt att ha sällskap när man vill spana efter björn. En rutinerad
guide är också en trygghet, dels av säkerhetsskäl, men också till
chansen att verkligen få se en björn.
Guiden kan också informera och undervisa om björnens
beteende. Det finns ingen garanti för björnobservationer, men
man får alltid se spår och spillning efter björnen.
Vill ni följa med i björnskogen hjälper vi gärna till.

Rånden

Rånden sträcker sig från
Brändåsen till Linsell, där den
mynnar ut i Ljusnan. Friskt
strömmande och faller 114 m
eller i genomsnitt drygt 3 m per
km på sin väg ner till Ljusnan.
Inget lättpaddlat vattendrag
således, men naturskönt i en
djup dalgång med raviner, kanjonbildningar och vattenfall.

Särvån

Särvån sträcker sig från Nedre
Särvsjön till Halvfaridammen
och är 26 km lång. Åns flöde
regleras via en damm i sjöns
utlopp och rinner genom viltrika
områden. Lätt att nå från bilväg
som följer hela sträckan.

Oändligt av vattendrag, stora älvar, smala åar och i labyrinter
av fjällsjöar. Du rör dig i din egen takt samtidigt som du sitter
och vilar. Du uppslukas av närheten till naturen, av vattnets ljud
och rörelse. Skog, ängar, stränder och fjäll passerar och finns
omkring dig. Du känner friden i vågorna och vinden. Du glider
långsamt jämsides en bäver. Nyfikna fåglar flyger nära dig. Du
går iland där du önskar för att rasta och luncha. Du är upptäcktsresande i Sonfjällsbygdens farvatten.

6

Lunån

Lunån rinner ut i Ljusnan vid
norra Hede. Ån är 16 km lång
och består både av lugnflytande
sträckor och mer strömmande.
Vindskydd med grillplats finns
efter ån. Nås enkelt med bilväg.

Förutom vårt landskapsdjur är det många av landets djurarter som trivs i området. Bland hjortdjuren är det främst älg och rådjur man stöter på.
Småviltstammen är mycket god, och under paddelturerna får man ofta sällskap av bävern.
Myskoxen kan passera området, om någon har
förirrat sig från fjällen i västra Härjedalen. Men
inte långt från Sonfjällsbygden finns världens enda
myskoxhägn. Där strövar några av våra urtidsdjur
som man kan få besöka genom guidade turer.
En annan sällsynt art som verkar trivas i våra
vattendrag här är uttern.

Bäver
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I absolut undantagsfall kan björnen göra ett låtsasanfall. Den rusar ett par meter,
men tar sen till flykten. Vid möten med björn ser man att den ofta reser sig upp.
Det gör den för att se och lukta bättre. Ibland hörs en vissling när den fnyser ut
luft ur näsborrarna för att känna vittringen bättre.
Sonfjällets Nationalpark och dess omgivning är skandinaviens mest björntäta
områden. Under hösten kan man ofta se björnar betandes bär längs fjällsidan för
att lägga på sig de sista fettlagren inför vinterdvalan. På vårvintern, när björnarna
går ur idet, kan man få se hur björnungarna leker i snölegorna.

Ljusnan

Ljusnan är en av de större norrlandsälvarna. Från sin källa i
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Den totala längden är ca 440
km varav ca 40 km flyter genom
Sonfjällsbygden. Tidigare var
Ljusnan en viktig flottled när
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våra skogar ner till de stora
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hindrar dock inte Ljusnan från
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Fastän all intygelse om att björnen inte är farlig är det oftast
tryggt att ha sällskap när man vill spana efter björn. En rutinerad
guide är också en trygghet, dels av säkerhetsskäl, men också till
chansen att verkligen få se en björn.
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beteende. Det finns ingen garanti för björnobservationer, men
man får alltid se spår och spillning efter björnen.
Vill ni följa med i björnskogen hjälper vi gärna till.
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Särvån sträcker sig från Nedre
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och är 26 km lång. Åns flöde
regleras via en damm i sjöns
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Oändligt av vattendrag, stora älvar, smala åar och i labyrinter
av fjällsjöar. Du rör dig i din egen takt samtidigt som du sitter
och vilar. Du uppslukas av närheten till naturen, av vattnets ljud
och rörelse. Skog, ängar, stränder och fjäll passerar och finns
omkring dig. Du känner friden i vågorna och vinden. Du glider
långsamt jämsides en bäver. Nyfikna fåglar flyger nära dig. Du
går iland där du önskar för att rasta och luncha. Du är upptäcktsresande i Sonfjällsbygdens farvatten.
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Lunån

Lunån rinner ut i Ljusnan vid
norra Hede. Ån är 16 km lång
och består både av lugnflytande
sträckor och mer strömmande.
Vindskydd med grillplats finns
efter ån. Nås enkelt med bilväg.

Förutom vårt landskapsdjur är det många av landets djurarter som trivs i området. Bland hjortdjuren är det främst älg och rådjur man stöter på.
Småviltstammen är mycket god, och under paddelturerna får man ofta sällskap av bävern.
Myskoxen kan passera området, om någon har
förirrat sig från fjällen i västra Härjedalen. Men
inte långt från Sonfjällsbygden finns världens enda
myskoxhägn. Där strövar några av våra urtidsdjur
som man kan få besöka genom guidade turer.
En annan sällsynt art som verkar trivas i våra
vattendrag här är uttern.

Bäver
7
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På fjället lägger man mest märke till
ljungpiparen, fjällpiparen, blåhaken, och
fjällripan. Om man skådar mot himlen
kan man också få se fjällvråk, kungsörn
och fiskgjuse och med lite tur får man en
glimt av den sällsynta berguven. Kungsörnen är dessutom utnämnd som Härjedalens landskapsfågel.
I skogslandet finns täta bestånd av
våra hönsfåglar, som tjäder, orre, dalripa och järpe.
Utmed Ljusnan och våra mindre åar
kan man se ett flertal andfåglar som
knipa, storskrake, småskrake, storlom,
vigg, skäggdopping, smådopping, kricka,
gräsand, mm. Längs stränderna kan
man ofta se den trevliga strömstaren,
som vittnar om fin vattenkvalitet.
Bland hackspettarna kan nämnas
spillkråka, tretåig och mindre hackspett.

Mosippa

Växtlivet
Växtlivet i Sonfjällsbygden är av varierande slag. Eftersom landskapet består
av så olika berggrunder och jordarter
skapas en stor diversitet inom floran. Vi
har stora våtmarksområden, fjällhedar,
djupa granskogar och torra tallhedar.
Artrikedomen styrs ofta av berggrunden
och ökar ju mer kalk den innehåller. I kalkrika marker har man störst chans att
finna orkidéer.
I vårt södra område finns ett kalkförande stråk där den egendomliga
Guckuskon växer. Guckuskon som är vår
största och mest avvikande orkidé blommar i maj-juni.
Våtmarkerna är viktiga inslag i vårt ekosystem. De fungerar både som vattenreservoar och filter. I våra våtmarker
växer bl.a. Tätörten. En liten spenslig
växt kan tyckas, men den är ändå en
av våra köttätande blommor. Den har
ett klibbigt slem på bladen som fångar
insekter som sedan bryts ned av utsöndrande enzymer. Från Tätörtens blad får

man dessutom den bakterie som förr användes när man gjorde tjockmjölk.
På våra torra tallhedar kan man hitta vår
landskapsblomma Mosippan. Den förekommer mycket sparsamt men är desto
ljuvligare att se när den blommar, redan
i maj-juni. En mjuk hårig stjälk bär upp
den stora vita blomman med luden violett
utsida. I mitten lyser de gula ståndarna
som små vårsolar i tallbacken.
Vi har två svampsäsonger här. Den
första inträffar på senvåren när Murklan
ska sprida sina sporer. Murklorna växer
gärna på markberedda hyggen som är
ca 3-5 år. Vid gynnsamma år kan man på
vissa platser fylla kassar med den goda
svampen. Måste dock torkas och förvällas flera gånger eftersom den är mycket
giftig.
Den andra inträffar på hösten när
vi frossar i Kantareller, Karl-Johan,
Blodriskor, Rynkad Tofsskivling och vår
landskapssvamp förstås, Gulkremlan.

Härjedalens
Landskapsblomma

använda skidorna i jakten. Att bara nämna
ordet toppjakt kan få vilken jägare som
helst att se syner. Det är ju under vintern
som man ofta träffar på tjädern i trädtopparna och därav namnet.
De flesta jägare har sina favoritjakter. Det
är ofta den jakt som man växt upp med eller den jakt vars marktillgången styr. Men
den som en gång börjat med jakt med
trädskällare har fastnat för evigt och kan
åka flera mil för att finna tjädermarker.
En trädskällare gör korta sök, vilket gör
att man har full uppsikt över hunden hela
tiden. Det är en fröjd att se en trädskäl-

lare söka i vittringen från morgonbetande
fåglar. Hur den till slut skrämmer upp en
tjäder och sen tvärstannar för att lyssna
vart fågeln slår. När hunden hittat trädet
markerar den fågeln med ett ståndskall
och man kan smyga sig fram till skjutläge.
Vi har ypperliga marker för jakt med trädskällare. Frodiga bärskogar och tallmarker
karaktäriserar vårt område så här finns
goda möjligheter till jakt på småvilt. Stora
fjällområden för ripjakt och skogsland för
jakt efter tjäder och orre.
Vi kan hjälpa er med kontakten till våra
jaktguider i området.

Ripjakt
Ripjakt med stående fågelhund är för många jägare en av de
finaste jaktformerna. Att en tidig höstmorgon vandra upp genom
fjällbjörkskogen, se fjällhedarna öppna sig med det blodröda ripriset
täckt av vit rimfrost. Att andas en så klar luft, i vilken man kan se
kristallklart i många mil är en upplevelse bara det. Att dessutom se en
fågelhund fara fram genom det frostnupna riset tills den stelnar och
helt orörlig står i vittringen av någon ripa kryddar upplevelsen till det
nästan obetalbara.

Älgjakt
Jakten på skogens högvilt, älgen, är här i hjärtat av Härjedalen en viktig
period för många. Året indelas i före och efter älgjakten för den mest
inbitne jägaren. Att man kan bli så inbiten förstår man sedan man fått följt
med fram på ett ståndskall där älghunden ivrigt skäller på storoxen. Den
gemenskap jaktlagen erbjuder är förutom spänningen med själva jakten det
många älgjägare uppskattar mest. Här mitt i Härjedalen har du möjlighet
att få följa med på älgjakt.

Hede-hunden

Oljemålning av Sigrid Svensson, Hede 2011
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Så länge vi människor har funnits har vi
varit jägare. Vi har spårat, jagat och fångat
vårt byte. Vanligtvis har orsaken varit för
att skaffa föda. Med den odlingskultur som
finns idag har jakten mer och mer blivit en
fritidssysselsättning. Man jagar helt enkelt
för upplevelsen i själva jakten. Har man
någon gång varit med om att överlista
bytet efter en noggrann spårning, tidlös
väntan eller genom en vältränad jakthund
kan man förstå de som följer Dianas stigar
mil efter mil, år efter år, höst som vinter.
Just vintern har ju sin tjusning när man
lättare kan spåra viltet och dessutom kan

Provinsialläkare Wemer hade varit på
sjukbesök i Mittådalens Sameby. Med sig
tillbaka till sitt arbete i Hede hade han en
vit liten hundvalp. Doktorn hade kanske
fått hunden i utbyte mot någon medicin eller annat. Ingen visste med säkerhet vilka
raser som valpen avlats från, men den
hade troligen en stor del lapphundsblod
i sig, blandat med en del vit samojedspets.
På den tiden detta bedrog sig, 1920-talet,
var det inte så vanligt med hundgårdar och

hundarna sprang fritt på bygden. Detta resulterade oftast till blandraser, där vissa
idag har renats och registrerats hos Svenska Kennelklubben.
Den vita valpen från samebyn som sedermera lystrade till namnet Roy, var således
en blandrashund som blev far till en valpkull med en gråhundstik. I kullen föddes en
hanhundsvalp med den gula färgteckningen som kom att bli rasens speciella kännetecken. Hedehunden var född.
En av valparna, Spring, visade sig bli en
ypperlig älghund med en brinnande jak9

tlust. Gästgivare Holm, som var en välkänd
jägare köpte hunden och fostrade den till
en utmärkt löshund. Spring blev parad med
de bästa älghundstikar ur den lokala stammen och den gula rasen började formas.
Hos gästgivare Holm fanns då även en
dräng anställd som bl.a hade till uppgift att
sköta om hunden. Hans namn var Konrad
Nordström, som blev Hedehundens beskyddare och andlige fader.
I dagsläget anses den svenska stammen
av Hedehunden ligga mellan 150-200
hundar spridda över hela landet.
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Flugfiske
Här finns ett av länets bästa flugfiskevatten. Den legendariska Råndan med sitt
bestånd av grov öring och mycket stor
harr. Den 17 juni 2003 drog en fiskare
upp en harr på 1.995 gram och 59,5
cm. Råndan med många mil av oreglerat
vilt vatten är bara en av många mindre
älvar och åar. Ljusnan, som korsar området, har också många fina sträckor för
flugfiske. Där finns, förutom fin harr och
öring, även ett starkt bestånd av stor
sik.
Flugfisket är, när vattenståndet är det
rätta, en upplevelse för både nybörjaren
och den erfarna flugfiskaren. Höjdpunk-

ten är när den större dagsländan, den
s.k. rocken, kläcks och svärmar över
vattenytan.
Det finns flera här i trakten som binder
specialflugor. Förutom den populära
Hede-flugan, bör man prova den säkra
”Svärmor”. Eller som upphovsmannen
Sonny Brännström sa: ”-Tänk bara att få
spotta på svärmor och slänga ’na i ån!”
De senaste åren har fiskevårdsföreningarna i Sonfjällsbygden jobbat intensivt
med att förbättra fisket för flugfiskare
med biotopvårdsåtgärder och även röjningar av utvalda flugfiskesträckor. Det
ordnas även nybörjarkurser i flugfiske.

Harr

Härjedalens
Landskapsfisk
Nu smyger kalldimman ned från stränderna,
nu sluter vassen sig mjukt kring änderna
Nu kyler luften, nu faller dagg,
nu svartnar bergen och reser ragg
Och rymden djupnar och blir så stor
vad du är vacker där du ror, min bror...

Hede-flugan

Ur Kväll vid Västvalltjärn av Ewert Ljusberg

Sommarfiske

Fiske fängslar alla. Vare sig man är sportfiskare som inte gör annat än betesval och
studerar fiskeutrustning. Eller en glad amatör som njuter av både spänning och naturupplevelse. Åldern spelar ingen roll, de yngre är minst lika entusiastisk som de äldre
och har lika stor chans att få fisk.
Att få sitta i en båt en ljus försommarnatt
med ett långdrag sakta släpande efter båten
är det mest rofyllda man kan tänka sig. Men
snabbt går stillheten över i en spännande
kamp mot rödingens tappra försök att slita

Oscar Fick under flugfiske i Ljusnan.
Till höger står trappern Swan Carlsson.

sig. Otaliga sjöar och tjärnar inom Sonfjällsbygdens sju fiskevårdsområden erbjuder ett
bra fiske efter både öring och röding.
Den som vill pröva storgäddans list finner
sitt lystmäte tillgodosett. Gäddor runt 10 kilo
är ingen ovanlig fångst här. Det klassiska
abborrmetet finns det också tjärnar för. En
midsommarnatt med bambuspö och rödvitt
flöte har lugnat många själar.
Guidade fisketurer och kurser anordnas
hela året i området. Vi hjälper er gärna med
information.

Det finns en växande skara fiskare som vill fånga
riktigt grov fisk. De använder ofta trolling som
fiskemetod. I låg fart släpar man ett skeddrag
eller en wobbler på olika djup efter båten.
Vill man nå de riktigt stora fiskarna en varm
sommar bör man trolla med djuprigg. Man kan
även använda djuplod för ett djupare fiske. Här
i Sonfjällsbygden finns några riktigt stora och
djupa sjöar där möjligheten till trolling är mycket
bra. Vikarsjön, Grundsjön, Övre och Nedre
Särvsjön, Halvfari, Magrassen, Stavsjön och
Ransundssjön är sjöar som lämpar sig mycket
väl för trolling med djuprigg. Har man ingen egen
båt går det att hyra. Det finns dessutom guidade
fisketurer med trolling.
10

Gesällen

En av Oscar Fick’s älsklingsflugor.
När alla andra flugor ratas av
harren och öringen, kan man få
dem att nappa på just Gesällen. –
Och gör den inte det kan man lika
gärna lägga sig under nån gran
att vila, enligt tillverkaren. Den
har mörkblå kropp med silvertip
och brunt hackel.

Hedeflugans skapare, Oscar Fick, föddes 1888 i Almåkra Småland. Som 15-åring lämnade han
sin hembygd och sökte sig norrut för att arbeta. Så småningom kom han till Hede i Härjedalen
och fick arbete i skogen. Han började fiska men fann att de flugkrokar han köpt inte gav så
bra resultat som han önskade. Därför undersökte han maginnehållet på fisken han fått och såg
vilka insekter som fisken var ute efter. Med ledning av detta började han binda egna flugor.
Detta var året 1918 och han lyckades så bra med fisket att han blev omtalad långt ut i bygden.
Oscar Fick var också känd i sin hembygd för att ”veta” när fisken tar och inte tar. På en fråga
förklarade han, att man med hjälp av klockslag, väder, vind och ljus nog så bra kan avgöra
fiskens huggtider.

Rekordöring

Trolling

Någon gång i mitten av tjugotalet gick
en lång och kraftig timmerhuggare
och ryckte harr i strömmarna i
Ljusnan mellan Hede och Långå.
Det var smålänningen Oscar Fick.
Han hade ett långt bambuspö utan
vare sig rulle eller andra finesser.
Betet var en ensam flugkrok – ett
förstlingsverk av honom själv.

7,56 kilo
81 cm lång
49 cm bukomfång
22 cm bred stjärtfena
Så betecknas en av våra storfångster i området. Fångad i Ljusnan nedströms Halvfari
kraftverk.
Den lyckliga fiskaren heter Renate Hanke.
Hon fick fisken på en liten spinnare i silver
med små röda streck, ett litet teleskopspö
med en s.k. ”ultralight” rulle och 0.20 flätad
lina! Men så fick hon också kämpa i 45 min.
För den som vill se rekordöringen så finns
den nu monterad och hänger på Turistbyrån
i Hede.

Bäckmete

Bäckmete är väl den mest brukade
fiskemetoden av alla. Den passar
både stora och små. Det är ganska
enkelt och ofta det säkraste sättet
att få fisk. Man behöver heller inte
så dyr och påkostad utrustning. Ett
metspö, en linstump, krok och lite
mask. Men det kräver en indians
smygkonst, för öringen är mycket
känslig för rörelser vid vattnet. Här
finns miltals med mindre åar där
öringen trivs. Man brukar kanske
inte få dom där allra största, men
en halstrad nyfångad bäcköring
finns det inget som slår.

Oscar vid köksbordet, där han knyter sina flugor för hand.

Skitflugan
Från mannen som en gång
startade hysterin kring älgskiten, Horst Kuehne (Mr
Big Shit), Hede, kommer nu
en serie fiskflugor. Materialet
till flugorna är äkta älgskit
och fjädrar av vilda fåglar.
Flugorna binds för hand och
är garanterat flytande torrflugor. De har även fått ett
vetenskapligt namn,
Skitus älgflugipus härjedalis.
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älvar och åar. Ljusnan, som korsar området, har också många fina sträckor för
flugfiske. Där finns, förutom fin harr och
öring, även ett starkt bestånd av stor
sik.
Flugfisket är, när vattenståndet är det
rätta, en upplevelse för både nybörjaren
och den erfarna flugfiskaren. Höjdpunk-

ten är när den större dagsländan, den
s.k. rocken, kläcks och svärmar över
vattenytan.
Det finns flera här i trakten som binder
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Skidåkning

Vinterfiske

Det bästa med isfisket är väl att man enkelt kan nå ut till de där grunden
och ståndplatserna som man aldrig annars når med ett vanligt kastspö. Att
sedan kunna ligga och kika ner i vattnet och se när fisken kommer nosande
på betet. Att kikmeta efter röding är spänningen framför alla. När rödingarna
tycks cirkla ointresserad förbi blänket, för att sedan göra en attack mot maggoten.
I Sonfjällsbygden finner du ett isfiske för alla. Här
finner du sjöar med bestånd av stor vild fisk. Fjällvatten med röding och öring, skogstjärnar med fin
abborre samt sjöar med mycket stor gädda. Vissa
vatten har ett stort antal fiskar av mindre storlek,
men där det är lite enklare att fånga en fisk, medan
andra har stor och grov fisk. För att säkra fiskelyckan har det satts in fångstfärdig fisk i några sjöar
och tjärnar.

Det liksom knastrar och knarrar under skidorna. Ett enda stavtag
och man nästan flyger fram genom spåren. Genom friktioner mellan
snökristaller och skidunderlag har vi sedan urminnes tider förflyttat
oss vintertid. Många för att överleva, vissa för att tävla, medan andra
gjort det för sin egen njutning skull.

Gäddangling

För längdskidåkning finns ett flertal spårområden med skiftande karaktärer.
Det finns krävande elljusspår med många stigningar, men det finns
också lättåkta för barn och motionärer.

Att fiska gädda med angeldon är fiske i väntans tider. Man kan inte påverka fisket ett
enda dugg när man väl satt ut angeldonen.
Det enda man kan göra är att finna bästa
platserna där gäddorna står och angla betet
så bra som möjligt. Sen är det bara att ha en
välfylld matsäck, tålamod, ett varmt sittunderlag och invänta den viftande röda toppen som
talar om att storgäddan är på kroken. Men
spänningen i väntans tider är oliiidlig!!!

Rödingfisket är under för- och vårvintern mycket
bra. Isarnas tjocklek under förvintern gör det lätt
att borra, medan vädret många gånger är bättre
under vårvintern. Vissa av rödingsjöarna kan nås
med bil och till andra tar man sig lätt med skoter
eller skidor. Röding fiskas oftast med ett rödingblänke och stora ryck, medan öringen som är skyggare fångas med större mormyska. Abborren som
är en rovfisk tar man med fiskliknande balanspirkar
och gammelgäddan kan man lura med angeldon.

Långå

Oltjärn
Skärsjövålen

Längdspår i Sonfjällsbygden

Fisketips
Särvsjö

Hede

SÄRVSJÖ

www.fiskeihede.info.se

Hedeviken

Långå
Av Långås 32 isfiskevatten är Grundsjön det
bästa tipset för röding. Sjön är ca 20 km2 till
ytan och har bilväg ända fram. Fisken börjar
nappa redan i januari och den bästa tiden
på dygnet är mellan 08.00 och 12.00.
De bästa blänkena är Titicaca och
Ritsem, säger Stina-Britt och Åke
Frånlund inifrån sin husvagn
som vintertid står parkerad vid
Grundsjön. För flugfiske, och
särskilt harrfiske är Ljusnan
i Långå ett eldorado. Strömmar och strömnackar avlöser
varandra.

Ransundet

Hede Skidstadion

Härolden, Fillingen och Skärsjön är tre rödingsjöar
med erkänt bra rödingfiske. Pentti Hillbom, fiskare
från Hede med många års erfarenhet, rekommenderar rödingblänket Singel (koppar) när man
isfiskar på Härolden. Pentti kikmetar helst på
1,5 m djup och agnar med 2-3 vita maggots,
men använder ingen upphängare då risken
att fastna i iskanten är för stor om man får
på en stor röding. Fångstlyckan kan variera,
men från Skärsjön far man aldrig utan fisk, säger Pentti. På somrarna ror man helst långdrag. För övrigt är de många mindre åarna
mycket populära för bäckmete.

www.sarvsjon.se

Två fina fiskrika sjöar, Övre och Nedre Särvsjön. Övre
Särvsjön har fina bestånd av röding, öring och abborre, och
du kommer enkelt dit med bil, skoter eller på skidor. Nedre
Särvsjön ligger också vid bilväg, så den som saknar skoter
eller skidor har här en lättåtkomlig sjö. I Nedre Särvsjön
finns öring, harr, sik, abborre och gädda. En krydda för den
naturintresserade vinterfiskaren är att en örn ofta kommer
och spanar om det finns något kvarlämnad på isen. En nyhet är att det numera finns nätkort till Nedre Särvsjön.

LÅNGÅ

HEDE
HEDEVIKEN

Ransundet har 12 isfiskevatten inom sitt fiskevårdsområde
vilka alla ligger naturskönt. Röding och öring finns i samtliga vatten. Mest lättillgänglig är Ransundssjön. En av de
djupaste sjöarna i området är Spjuttjärn vilken också hållet
ett stort bestånd av röding. Gällrödtjärn är en av sjöarna där
det fångas mest röding under vintern och betet är ofta Röd
Mormyska, säger Kalle Persson, lantbrukare och fiskefantast från Ransundet.

www.hedeviken.se

Vi rekommenderar Rörsjön och Tumsjön, med
fina bestånd av röding och även fin abborre.
Rörsjön är mycket lättillgänglig med väg ända
fram till sjön, och som även plogas vintertid.
Rödingar på 2 kg är inte ovanliga så ett bra
tips är att ha bra utrustning då många fiskare
har mist både spinnare, krok och blänke då
storrödingen har varit framme. Färger som
går bra en vinterdag på Rörsjön är koppar
med rött på, som t.ex. Isfloa, tipsar Sune Halvarsson med erfarenhet som fiskeguide från
Hedeviken. På sommaren rekommenderar
Sune trolling i Vikarsjön. ”-Det är på djupet
storfisken står”, säger han.
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Sonfjällsbygden är inte någon metropol när det gäller alpin skidåkning, men det kanske också är vår
styrka! Här har ni möjlighet att åka i backar lagom branta för barn och vuxna, och dessutom slippa
långa liftköer. Detta låter för bra för att vara sant tycker nog de flesta som har tillbringat många timmar väntande i någon liftkö. Att vi dessutom har alla våra fjäll med kvadratkilometer av orörd lössnö
för den friåkande skidåkaren gör detta till ett område väl värd en skidentusiast.
Förutom våra egna skidanläggningar i Sonfjällsbygden är vi riktigt nära
till de mer kända skidområdena som Vemdalsskalet och Björnrike i
Vemdalen, Funäsfjällen och Lofsdalen. Dessa områden når man inom
1 timme från Hede med bil.

RANSUNDET

Råndalen

www.ransundet.nu

www.randalen.se

I Leveråstjärn, strax norr om byn Råndalen, sker utsättning av
fisk vid behov. Det är många glada fiskare som lämnat tjärnen
med storfisk i ryggsäcken. Väster om byn ligger Hammarsjötjärn
där det finns ett gott bestånd av självföryngrad röding. Råndalingarnas bästa tips för vintern är blänket Spätta och agna med
röd maggot, 20 cm från botten. Sommartid är mask och kula en
given fiskemetod för en säker fångst i någon av tjärnarna.

RÅNDALEN
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Särvsjön har fina bestånd av röding, öring och abborre, och
du kommer enkelt dit med bil, skoter eller på skidor. Nedre
Särvsjön ligger också vid bilväg, så den som saknar skoter
eller skidor har här en lättåtkomlig sjö. I Nedre Särvsjön
finns öring, harr, sik, abborre och gädda. En krydda för den
naturintresserade vinterfiskaren är att en örn ofta kommer
och spanar om det finns något kvarlämnad på isen. En nyhet är att det numera finns nätkort till Nedre Särvsjön.

LÅNGÅ

HEDE
HEDEVIKEN

Ransundet har 12 isfiskevatten inom sitt fiskevårdsområde
vilka alla ligger naturskönt. Röding och öring finns i samtliga vatten. Mest lättillgänglig är Ransundssjön. En av de
djupaste sjöarna i området är Spjuttjärn vilken också hållet
ett stort bestånd av röding. Gällrödtjärn är en av sjöarna där
det fångas mest röding under vintern och betet är ofta Röd
Mormyska, säger Kalle Persson, lantbrukare och fiskefantast från Ransundet.

www.hedeviken.se

Vi rekommenderar Rörsjön och Tumsjön, med
fina bestånd av röding och även fin abborre.
Rörsjön är mycket lättillgänglig med väg ända
fram till sjön, och som även plogas vintertid.
Rödingar på 2 kg är inte ovanliga så ett bra
tips är att ha bra utrustning då många fiskare
har mist både spinnare, krok och blänke då
storrödingen har varit framme. Färger som
går bra en vinterdag på Rörsjön är koppar
med rött på, som t.ex. Isfloa, tipsar Sune Halvarsson med erfarenhet som fiskeguide från
Hedeviken. På sommaren rekommenderar
Sune trolling i Vikarsjön. ”-Det är på djupet
storfisken står”, säger han.
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Sonfjällsbygden är inte någon metropol när det gäller alpin skidåkning, men det kanske också är vår
styrka! Här har ni möjlighet att åka i backar lagom branta för barn och vuxna, och dessutom slippa
långa liftköer. Detta låter för bra för att vara sant tycker nog de flesta som har tillbringat många timmar väntande i någon liftkö. Att vi dessutom har alla våra fjäll med kvadratkilometer av orörd lössnö
för den friåkande skidåkaren gör detta till ett område väl värd en skidentusiast.
Förutom våra egna skidanläggningar i Sonfjällsbygden är vi riktigt nära
till de mer kända skidområdena som Vemdalsskalet och Björnrike i
Vemdalen, Funäsfjällen och Lofsdalen. Dessa områden når man inom
1 timme från Hede med bil.

RANSUNDET

Råndalen

www.ransundet.nu

www.randalen.se

I Leveråstjärn, strax norr om byn Råndalen, sker utsättning av
fisk vid behov. Det är många glada fiskare som lämnat tjärnen
med storfisk i ryggsäcken. Väster om byn ligger Hammarsjötjärn
där det finns ett gott bestånd av självföryngrad röding. Råndalingarnas bästa tips för vintern är blänket Spätta och agna med
röd maggot, 20 cm från botten. Sommartid är mask och kula en
given fiskemetod för en säker fångst i någon av tjärnarna.

RÅNDALEN
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Hede Skidstadion
Hedeviken
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Backhoppning

Skidskytte
Ingen har väl undgått skidskyttets framfart i Sverige, med fina
resultat i världscup och mästerskap. Och ingen har väl undgått
att fascineras av den makalösa
prestationen att hålla sig i världstoppen i en sådan svår sport.
Hede Skidklubbs skidskyttesektion bildades 1991 och

Snöskoter

Snöskotern är ett allmänt
fortskaffningsmedel i Sonfjällsbygden. Det är en del av vår
vardag. Kanske lite som båten är
för kustbefolkningen. Men vi ser
inte skotern som en leksak, utan
som en nödvändig maskin, med
ansvar för dess användande när
det gäller säkerhet och respekt.
Tack vare de skoterklubbar
som driver verksamhet i området kan vi erbjuda fina, välpreparerade skoterleder. Lederna
är kryssmarkerade och välskyltade. Det finns leder enbart för
skoter, men det finns också leder

under följande år byggde man
en skjutvall med 16 banor och
ett större sekretariat med bättre
omklädningsrum. Under samma
år arrangerade klubben sin första stora tävling, SverigeCupen
för juniorer och seniorer.
1994 byggdes skjutbanan ut
till 20 fallmål. Samma år och

med kombinerat skoter- och
skidspår där respekten för varje
färdsätt är kutym.
Alla skoterleder i Sonfjällsbygden är hopknutna i ett ledsystem så att du kan nå alla våra
fjäll oavsett vart i området du
startar. På ett flertal strategiska
platser finns raststugor öppen
för alla. Med skotern når ni även
många av våra fina fiskevatten
med röding och öring.
För den som är utan skoter
finns det företag i området som
erbjuder uthyrning med guidade
turer.

Skoterutflykter

följande arrangerade man ungdomstävlingar och Sverigecuper. 1999 stod Hede Skidklubb
värd för Svenska Mästerskapen
i Skidskytte. Detta avgjordes vid
två tillfällen. I början av januari
hölls jaktstarts-SM och i mars
avgjordes sprint, distans och
stafetter.

Klubben har under åren haft
många duktiga åkare som också
representerat Hede vid internationella tävlingar, som JVM,
världscup och andra juniorlandskamper. Den som vill kan
få möjlighet att testa skidskytte.
Info finns på www.hedesk.se.

måste minst 5 nationer delta. Till Hede kom
11 nationer. Förutom Sverige deltog Japan,
Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Kazakstan, Ryssland, Finland, Italien, Frankrike.
För mer information besök www.hedeik.se.

över isen som beskrivs. Det var skottarna
som utvecklade spelet till den idrott som
vi idag bedriver och kan visa upp curlingstenar daterade till 1500-talet. I Sverige
introducerades sporten på 1850-talet och
1916 bildades Svenska Curlingförbundet.
Tidigt steg intresset hos några entusiaster
i Hede att själva kunna utöva sporten. Från
att ha spelat på en enkel bana utomhus,
har man nu byggt en hall med konstfrusen
is och två banor. I anslutning till banorna

finns omklädningsrum och en mindre cafeteria. Hede Curlingklubb, som bildades
1984, har idag ett flertal lag där många är
aktiva med allt från elitseriens div 1 och 2,
till nybörjartävlingar. 1988 blev Hede Curlingklubb korad till årets klubb i JämtlandHärjedalen. De anordnar även “prova påkurser” för intresserade. Läs mer på www.
hedeck.se.

Vi lämnade byn bakom oss. På
låga varv gled vi in i skogslandet. Den smala skoterleden förde
oss nära naturen, så nära att
grankvistarna nästan smekte oss
på kinden. I nästa stund var vi
framme vid fjällkanten. En skoterled är nästan som fågelvägen.
Lite rakare och lite närmare. Vi
upplevde fjällvärldens kontrastrika miljö, vi tog del av byggnadskultur, vi hamnde i renskötarkultur, vi besökte obygd och njöt av
vår matsäck. Och allt under samma dag. Tack vare skotern.

Hede - Särvfjället

Råndalen - Västsätern

Ransundet - Kölsjöfjället

Efter 5 km passerar man två fina fiskvatten. När man kommer till foten av
Sonfjället kan man besöka en fäbod som
är i bruk sommartid. Därefter följer fina
myrlandskap tills det åter bär uppför.
Vid Skärsjövålens Fjällanläggning finns
servering och sedan kan man fortsätta
leden upp till Skärsjön. På hemvägen kan
man göra en avstickare till Styggtjärn
omgiven av en vidunderlig natur.

Särvfjället ett vidsträckt område vilket du
når enkelt via en skoterled från Hede.
Längs leden passerar man både fritidsoch fäbodområden. Framme vid fjället
kan man äta lunch på Wärdshuset Orren,
med många goda maträtter på sin meny.
Efter lunchuppehållet kan färden gå vidare förbi det gamla bostället Kläppen,
sedan norrut mot Storsjö/Ljungdalen
och Helags eller västerut mot Messlingen, Mittådalen och Flatruet.

Det börjar med en brant stigning upp mot
Leveråstjärn. På leden över Skärsjövålen
passerar man flera fiskvatten och kommer sedan ner till de berömda rödingsjöarna vid Västsätern. Runt sjöarna
finns förutom fritidshus ett antal fäbodar,
samt en raststuga. Dessutom kan man
från Råndalen åka söderut och enkelt ta
sig till Lofsdalen.

Några fina områden som få skoteråkare
upptäckt är fjällen runt Ransundet. En av
lederna från Ransundet tar dig västerut
upp mot stora fjällvidder där Kölsjöfjället
och Fruhognas toppar ligger på över 970
m.ö.h. Efter man passerat Ransundsjön
kommer man strax till fina fiskevatten
där man också finner en raststuga. Man
kan sedan göra en dagstur till Högvålen,
Sveriges högst belägna by.

Från Långå åker man västerut i skogslandskap tills man når Smolet med sitt
myrlandskap och martallsbestånd. Väl
uppe på Lillfjället har man en fin utsikt
ända ner till Sonfjället. Raststugan är
ett fint utflyktsmål, men man kan även
fortsätta vidare till Ljusnedal och Funäsdalen.

betskraft. Underbacken sprängdes bort och
från avverkningen fick man virke till tornet
som man sågade på plats. T.o.m. ritningen
till hopptornet gjordes av en hedebo. Den
gamla prästgården i Hede renoverades
till ett klubbhus med omklädningsrum och
servering.
Invigningen av den nya backen skedde
1997 med SM i Nordisk Kombination och
Specialbacke.
Idag bedrivs egen verksamhet med träning för alla intresserade. Dessutom kommer
fritidsledare under utbildning hit varje år för
att testa backhoppning.
Förutom SM har man även arrangerat
Intercontinental Cup 1998, vilket är steget
under World Cup. För att få arrangera IC

Curling
Man fängslas av hur våra elitspelare inom
curling år efter år bjuder på högklassisk
underhållning vid de stora mästerskapen.
Taktik och precision avlöser varandra under spelets gång. Någon gång missar
stenen totalt och någon gång avgörs hela
matchen med en perfekt lagd sista sten i
boets mittpunkt.
Ordet curling kommer från engelskan och
betyder krulla, ringla, locka, kröka. Det
är stenens krökta eller skruvade banan

Hedeviken - Skärsjön

Långå - Lillfjället

Backhoppning handlar om timing. Ett
hopp kan avgöras på en tiondels sekund vid
uthoppet. Den som följer världscupen kan
se hur hoppare i världseliten ena året är på
topp, för att nästa år inte ens kvalificera sig
till andra omgång.
Backhoppning har länge varit en omtyckt
vinteridrott i Hede. Ett flertal utövare har
med alla möjliga stilar kastat sig utför de
hembyggda hopptornen.
Första backen i Hede var en 25-meters
backe och byggdes någon gång på 1930talet. 1965 byggdes två nya backar på
åsens norra sluttning.
Våren 1993 startades bygget med en 90
meters backe. Hede IK drev hela projektet i
egen regi, med egna maskiner och egen ar-

OBS! Info från våra skoterklubbar
Våra områden är fria från betalsystem. Men för att behålla vår fria
skoteråkning måste var och en ta ansvar. Följ endast markerade leder
och vårda raststugor som de vore era egna. Lämna gärna ett bidrag
till våra skoterklubbar så lederna är i bra skick och väl markerade även
nästa gång ni gästar vårt område. Ledmärken finns att köpa. Hede och
Hedevikens Skoterklubb har egna hemsidor med ytterligare information.
Skoterledskarta finns i handeln.
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www.hedeskoterklubb.se
”Skippern tar ut riktmärke och medan stenen stryker en
millimeter förbi corner gard tillbaka in mot boet skriker
han ut sina direktiv till soparna som arbetar intensivt
med att få stenen att curla mindre. Dragningen, som
verkade gå allt annat än rätt, slår ut tre av motståndarnas stenar och ger laget en skotte. En poängsten!”

www2.herjedalen.se/forening/hedevikensssk

15

SONFJÄLLSBYGDEN - Ren Passion

SONFJÄLLSBYGDEN - Ren Passion

SPORT & FRITID

SPORT & FRITID

Backhoppning

Skidskytte
Ingen har väl undgått skidskyttets framfart i Sverige, med fina
resultat i världscup och mästerskap. Och ingen har väl undgått
att fascineras av den makalösa
prestationen att hålla sig i världstoppen i en sådan svår sport.
Hede Skidklubbs skidskyttesektion bildades 1991 och

Snöskoter

Snöskotern är ett allmänt
fortskaffningsmedel i Sonfjällsbygden. Det är en del av vår
vardag. Kanske lite som båten är
för kustbefolkningen. Men vi ser
inte skotern som en leksak, utan
som en nödvändig maskin, med
ansvar för dess användande när
det gäller säkerhet och respekt.
Tack vare de skoterklubbar
som driver verksamhet i området kan vi erbjuda fina, välpreparerade skoterleder. Lederna
är kryssmarkerade och välskyltade. Det finns leder enbart för
skoter, men det finns också leder

under följande år byggde man
en skjutvall med 16 banor och
ett större sekretariat med bättre
omklädningsrum. Under samma
år arrangerade klubben sin första stora tävling, SverigeCupen
för juniorer och seniorer.
1994 byggdes skjutbanan ut
till 20 fallmål. Samma år och

med kombinerat skoter- och
skidspår där respekten för varje
färdsätt är kutym.
Alla skoterleder i Sonfjällsbygden är hopknutna i ett ledsystem så att du kan nå alla våra
fjäll oavsett vart i området du
startar. På ett flertal strategiska
platser finns raststugor öppen
för alla. Med skotern når ni även
många av våra fina fiskevatten
med röding och öring.
För den som är utan skoter
finns det företag i området som
erbjuder uthyrning med guidade
turer.

Skoterutflykter

följande arrangerade man ungdomstävlingar och Sverigecuper. 1999 stod Hede Skidklubb
värd för Svenska Mästerskapen
i Skidskytte. Detta avgjordes vid
två tillfällen. I början av januari
hölls jaktstarts-SM och i mars
avgjordes sprint, distans och
stafetter.

Klubben har under åren haft
många duktiga åkare som också
representerat Hede vid internationella tävlingar, som JVM,
världscup och andra juniorlandskamper. Den som vill kan
få möjlighet att testa skidskytte.
Info finns på www.hedesk.se.

måste minst 5 nationer delta. Till Hede kom
11 nationer. Förutom Sverige deltog Japan,
Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Kazakstan, Ryssland, Finland, Italien, Frankrike.
För mer information besök www.hedeik.se.

över isen som beskrivs. Det var skottarna
som utvecklade spelet till den idrott som
vi idag bedriver och kan visa upp curlingstenar daterade till 1500-talet. I Sverige
introducerades sporten på 1850-talet och
1916 bildades Svenska Curlingförbundet.
Tidigt steg intresset hos några entusiaster
i Hede att själva kunna utöva sporten. Från
att ha spelat på en enkel bana utomhus,
har man nu byggt en hall med konstfrusen
is och två banor. I anslutning till banorna

finns omklädningsrum och en mindre cafeteria. Hede Curlingklubb, som bildades
1984, har idag ett flertal lag där många är
aktiva med allt från elitseriens div 1 och 2,
till nybörjartävlingar. 1988 blev Hede Curlingklubb korad till årets klubb i JämtlandHärjedalen. De anordnar även “prova påkurser” för intresserade. Läs mer på www.
hedeck.se.

Vi lämnade byn bakom oss. På
låga varv gled vi in i skogslandet. Den smala skoterleden förde
oss nära naturen, så nära att
grankvistarna nästan smekte oss
på kinden. I nästa stund var vi
framme vid fjällkanten. En skoterled är nästan som fågelvägen.
Lite rakare och lite närmare. Vi
upplevde fjällvärldens kontrastrika miljö, vi tog del av byggnadskultur, vi hamnde i renskötarkultur, vi besökte obygd och njöt av
vår matsäck. Och allt under samma dag. Tack vare skotern.

Hede - Särvfjället

Råndalen - Västsätern

Ransundet - Kölsjöfjället

Efter 5 km passerar man två fina fiskvatten. När man kommer till foten av
Sonfjället kan man besöka en fäbod som
är i bruk sommartid. Därefter följer fina
myrlandskap tills det åter bär uppför.
Vid Skärsjövålens Fjällanläggning finns
servering och sedan kan man fortsätta
leden upp till Skärsjön. På hemvägen kan
man göra en avstickare till Styggtjärn
omgiven av en vidunderlig natur.

Särvfjället ett vidsträckt område vilket du
når enkelt via en skoterled från Hede.
Längs leden passerar man både fritidsoch fäbodområden. Framme vid fjället
kan man äta lunch på Wärdshuset Orren,
med många goda maträtter på sin meny.
Efter lunchuppehållet kan färden gå vidare förbi det gamla bostället Kläppen,
sedan norrut mot Storsjö/Ljungdalen
och Helags eller västerut mot Messlingen, Mittådalen och Flatruet.

Det börjar med en brant stigning upp mot
Leveråstjärn. På leden över Skärsjövålen
passerar man flera fiskvatten och kommer sedan ner till de berömda rödingsjöarna vid Västsätern. Runt sjöarna
finns förutom fritidshus ett antal fäbodar,
samt en raststuga. Dessutom kan man
från Råndalen åka söderut och enkelt ta
sig till Lofsdalen.

Några fina områden som få skoteråkare
upptäckt är fjällen runt Ransundet. En av
lederna från Ransundet tar dig västerut
upp mot stora fjällvidder där Kölsjöfjället
och Fruhognas toppar ligger på över 970
m.ö.h. Efter man passerat Ransundsjön
kommer man strax till fina fiskevatten
där man också finner en raststuga. Man
kan sedan göra en dagstur till Högvålen,
Sveriges högst belägna by.

Från Långå åker man västerut i skogslandskap tills man når Smolet med sitt
myrlandskap och martallsbestånd. Väl
uppe på Lillfjället har man en fin utsikt
ända ner till Sonfjället. Raststugan är
ett fint utflyktsmål, men man kan även
fortsätta vidare till Ljusnedal och Funäsdalen.

betskraft. Underbacken sprängdes bort och
från avverkningen fick man virke till tornet
som man sågade på plats. T.o.m. ritningen
till hopptornet gjordes av en hedebo. Den
gamla prästgården i Hede renoverades
till ett klubbhus med omklädningsrum och
servering.
Invigningen av den nya backen skedde
1997 med SM i Nordisk Kombination och
Specialbacke.
Idag bedrivs egen verksamhet med träning för alla intresserade. Dessutom kommer
fritidsledare under utbildning hit varje år för
att testa backhoppning.
Förutom SM har man även arrangerat
Intercontinental Cup 1998, vilket är steget
under World Cup. För att få arrangera IC

Curling
Man fängslas av hur våra elitspelare inom
curling år efter år bjuder på högklassisk
underhållning vid de stora mästerskapen.
Taktik och precision avlöser varandra under spelets gång. Någon gång missar
stenen totalt och någon gång avgörs hela
matchen med en perfekt lagd sista sten i
boets mittpunkt.
Ordet curling kommer från engelskan och
betyder krulla, ringla, locka, kröka. Det
är stenens krökta eller skruvade banan

Hedeviken - Skärsjön

Långå - Lillfjället

Backhoppning handlar om timing. Ett
hopp kan avgöras på en tiondels sekund vid
uthoppet. Den som följer världscupen kan
se hur hoppare i världseliten ena året är på
topp, för att nästa år inte ens kvalificera sig
till andra omgång.
Backhoppning har länge varit en omtyckt
vinteridrott i Hede. Ett flertal utövare har
med alla möjliga stilar kastat sig utför de
hembyggda hopptornen.
Första backen i Hede var en 25-meters
backe och byggdes någon gång på 1930talet. 1965 byggdes två nya backar på
åsens norra sluttning.
Våren 1993 startades bygget med en 90
meters backe. Hede IK drev hela projektet i
egen regi, med egna maskiner och egen ar-

OBS! Info från våra skoterklubbar
Våra områden är fria från betalsystem. Men för att behålla vår fria
skoteråkning måste var och en ta ansvar. Följ endast markerade leder
och vårda raststugor som de vore era egna. Lämna gärna ett bidrag
till våra skoterklubbar så lederna är i bra skick och väl markerade även
nästa gång ni gästar vårt område. Ledmärken finns att köpa. Hede och
Hedevikens Skoterklubb har egna hemsidor med ytterligare information.
Skoterledskarta finns i handeln.
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www.hedeskoterklubb.se
”Skippern tar ut riktmärke och medan stenen stryker en
millimeter förbi corner gard tillbaka in mot boet skriker
han ut sina direktiv till soparna som arbetar intensivt
med att få stenen att curla mindre. Dragningen, som
verkade gå allt annat än rätt, slår ut tre av motståndarnas stenar och ger laget en skotte. En poängsten!”
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Golf
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Jaktskyttebana

Barngympa
Cirkelträning
Core / Core ball
Ryggympa
Danspass
Pump
Spinning
Styrketräning
Vattengympa

14.
11.

an

13.
3.

8.
16.
17.

2.
9.
18.

Hede
Centrum
10.

Range

Den nuvarande jaktskyttebanan i
Hede byggdes omkring 1960. Idag
drivs skjutbanan av Hede Jaktskytteklubb som har moderniserat och
byggt ut banan till en ypperlig skjutanläggning. Här finns bl.a:
- älgbana
- korthållsbana
- lerduvebana
- nordisk trap bana
I maj varje år arrangerar klubben en
stor jaktstig, “Rekylen”, med deltagare från hela Mellansverige.

Korpen i Hede är idag aktivare än någonsin. Med
rekrytering av ledare i alla åldrar tillgodoser man
alla önskemål. De aktiva är från fyra år och uppåt.
Här följer man trenderna inom motionsidrotten för
att få mer bredd bland våra medlemmar och locka
ungdomarna. Vi har även kvar de traditionella aktiviteterna. Målet är att alla, gammal som ung, ska
röra på sig minst trettio minuter om dagen!

1.

2010 övertog Korpen Hede det gamla Folkets
hus. Med viss renovering och stora investeringar
i träningsmaskiner och utrustningar kan bygden
nu stoltsera med ett av länets finaste gym- och
motionsanläggningar. Dessutom har Korpen Hede
samarbetsparters som också ser till helhetsperspektivet kring hälsa. För mer information besök
www.korpen-hede.se.

Tennis

På campingen mitt i Hede
finns två fina tennisbanor
med grusunderlag.


ÊR

Tävlingsdag på Halvfaribanan

Folkrace

Folkrace är en bilsport som körs med äldre vanliga bilar som t.ex. Saab 99 och Volvo 140, fast
något omgjorda för en högre säkerhet. Folkrace är en mycket publikvänlig sport. Det är ös, det
är kamp och det är trångt om plats när dom sex bilarna drar iväg. Det händer ofta att man voltar
och kör ihop.
Det som gör folkrace speciellt är bl.a. att efter varje tävling får den tävlande vara beredd att sälja
sin bil. Då är det ett förutbestämt pris som gäller. Så om man lägger ner mycket pengar på bra
utrustning till bilen så kan du bli av med bilen efter tävlingen. Man får endast behålla personlig
utrustning som stol och säkerhetsbälten.
Hedes folkracebana Halvfaribanan ägs av Hede Motorklubb. Banan ligger mycket naturskönt
strax utanför samhället vid Halvfari i Ljusnan. Där genomför klubben tävlingar under året, bl.a.
Tvådagars som alltid äger rum sista helgen i juli. Då samlas folkraceförare med sina familjer från
hela Sverige och gör upp om pokaler. Läs mer om motorsporten i bygden på www.hedemk.se.

Motocross

Andåbanan, godkänd av
SVEMO, drivs av en bisektion till HAK (Härjedalens
Automobilklubb). Ett 25-tal
aktiva förare tränar 2 kvällar i veckan. Banan som
ligger strax utanför Hede,
är nyligen ombyggd. Sektionen arrangerar varje år
Härjedalsmästerskap, samt
klubbtävlingar.

Banfakta
Banarkitekt: Sune Linde
Hålutveckling: 18 hål Par 72
Hundar på banan: Ja i koppel
Bevattning: Automatiskt på hela banan
Tees: Grästees
Greener: Stora greener 650-800 m².
Några kraftigt ondulerade.
Stimpmetervärde: 2,0-2,4 meter
Fairway: Mycket tät turf och bra bollägen
Vattenhinder: På samtliga hål utom tvåan
finns vattenhinder i någon form
Bunkrar: 14 fairwaybunkrar och
16 greenbunkrar.
Layout: Banan har en varierad layout
med hålen klart avskiljda från varandra.
Driving range: Ligger vid infarten till banan.
15 mattor. Bollautomat.
Övningsbunkrar: Vid klubbhuset
Puttinggreen Vid klubbhuset
Inspelsgreen: Vid klubbhuset

Motion - Hälsa - Gym

7.

Ljusn

Hede Golfbana klassas som en av Norrlands
tidigaste spelbara banor med sommargreener.
Redan i maj när snön fortfarande täcker stora
delar av Sonfjället drar man igång spelet nere
vid Ljusnan. Golfbanan ligger mycket centralt
och naturskönt.
Banan är en s.k. parkbana med varierande
karaktär. Från relativt enkla Par 3-hål till ett
Par 4-hål som klassas som Härjedalens absolut svåraste golfhål. Greenerna är väl skyddade
av björkar och vattenhinder. Öppna fair-ways
inbjuder till rejäla satsningar vid utslagen som
givetvis kan leda till rejäla missar. Men man
hamnar ändå ofta på gräs om det skulle gå
snett.
Från år 2004 spelar man nu på 18 hål i Hede.
De sista nio hålen har anlagts på gamla odlingsmarker och syns tydligt från riksväg 84. Vid
klubbhuset, som även inrymmer cafeteria och
en mindre golfshop, finns puttgreen och träningsbunker. Vid driving-range finns bollautomat
och klubbuthyrning.
Varje sommar anordnas tävlingar på banan
och den sista veckan i juli är det “Golfveckan”
som lockar massor av entusiastiska spelare.
Hede Golfbana är dessutom känd för att vara
spelbar långt in på hösten. Den sista tävlingen
kan gå av stapeln ända in i oktober. Läs mer på
www.sonfjallsgolf.se.
Här trivs både nybörjaren och låghandicapspelaren!

Bilen

300 hk
0-100 på 3 sek
1.080 kg

HÅL 15
PAR 5
HCP 15
RÖD 378 M
GUL 456 M
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Skotercross

Strax utanför Hedeviken, invid flygplatsen Hedlanda, har
Hedevikens Skoterklubb sin skotercrossbana “Hedlandabanan”. Där genomförs varje vinter större tävlingar. Hedevikens Skoterklubb har i många år haft förare i Sverigeeliten.
Sven-Erik Revelj, med 4 SM-guld och EM-guld, Per Revelj
och Ronnie Westlund som båda vunnit SM-medaljer. Skoteråkningen i Hedeviken har alltid haft ett starkt fäste. Redan på
60-talet började man ordna tävlingar. Det var också här som
Erik Bergström en gång i tiden byggde den populära skotern
Diana, döpt efter sin dotter.

Balder Nääs in action! En av flera
unga lovande förare i HSSK.

Rallycross & Backe
När man tävlar i backe kör man ett vägavsnitt nästan rakt uppför på kortaste tiden. Det är
faktiskt en av de äldsta motortävlingar, då man tidigt åkte likadant fast på MC. Då det gäller hundradels sekunder i avgörandet gäller det att inte missa en enda växel eller komma fel i någon
kurva. SM i backe avgörs under en serie och det finns ca 50 aktiva förare i Sverige idag.
En av Sverigeeliten i rallycross och backe tävlar för Hede Motorklubb. Mattias Nygren började
sin karriär inom folkrace men har nu etablerat sig som elitförare i backe. Han har varit uttagen
i landslaget fyra år i rad och har legat i täten av SM-serien de senaste åren. Hemma i Hede
mekar hans far Lars Nygren med den nya bilen och hoppas den ska ta sonen till toppen, både
bildligt och bokstavligt talat.
Mattias är inte bara duktig, han är sportslig också. Han tilldelades 2003 års Fair Play-pris som
varje år delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Sportjournalistförbundet. Han fick priset
för att han i ett kritiskt läge lånade ut sina specialdäck till huvudkonkurrenten. Bland tidigare
pristagare märks Ingemar Stenmark, Stefan Edberg och Tomas Gustafsson.
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ungdomarna. Vi har även kvar de traditionella aktiviteterna. Målet är att alla, gammal som ung, ska
röra på sig minst trettio minuter om dagen!
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Tvådagars som alltid äger rum sista helgen i juli. Då samlas folkraceförare med sina familjer från
hela Sverige och gör upp om pokaler. Läs mer om motorsporten i bygden på www.hedemk.se.
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Härjedalsmästerskap, samt
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Tees: Grästees
Greener: Stora greener 650-800 m².
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Vattenhinder: På samtliga hål utom tvåan
finns vattenhinder i någon form
Bunkrar: 14 fairwaybunkrar och
16 greenbunkrar.
Layout: Banan har en varierad layout
med hålen klart avskiljda från varandra.
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Puttinggreen Vid klubbhuset
Inspelsgreen: Vid klubbhuset

Motion - Hälsa - Gym

7.

Ljusn

Hede Golfbana klassas som en av Norrlands
tidigaste spelbara banor med sommargreener.
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delar av Sonfjället drar man igång spelet nere
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Hedevikens Skoterklubb sin skotercrossbana “Hedlandabanan”. Där genomförs varje vinter större tävlingar. Hedevikens Skoterklubb har i många år haft förare i Sverigeeliten.
Sven-Erik Revelj, med 4 SM-guld och EM-guld, Per Revelj
och Ronnie Westlund som båda vunnit SM-medaljer. Skoteråkningen i Hedeviken har alltid haft ett starkt fäste. Redan på
60-talet började man ordna tävlingar. Det var också här som
Erik Bergström en gång i tiden byggde den populära skotern
Diana, döpt efter sin dotter.

Balder Nääs in action! En av flera
unga lovande förare i HSSK.

Rallycross & Backe
När man tävlar i backe kör man ett vägavsnitt nästan rakt uppför på kortaste tiden. Det är
faktiskt en av de äldsta motortävlingar, då man tidigt åkte likadant fast på MC. Då det gäller hundradels sekunder i avgörandet gäller det att inte missa en enda växel eller komma fel i någon
kurva. SM i backe avgörs under en serie och det finns ca 50 aktiva förare i Sverige idag.
En av Sverigeeliten i rallycross och backe tävlar för Hede Motorklubb. Mattias Nygren började
sin karriär inom folkrace men har nu etablerat sig som elitförare i backe. Han har varit uttagen
i landslaget fyra år i rad och har legat i täten av SM-serien de senaste åren. Hemma i Hede
mekar hans far Lars Nygren med den nya bilen och hoppas den ska ta sonen till toppen, både
bildligt och bokstavligt talat.
Mattias är inte bara duktig, han är sportslig också. Han tilldelades 2003 års Fair Play-pris som
varje år delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Sportjournalistförbundet. Han fick priset
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Hede Hembygdsgård
Renskötsel

En sameby kan beskrivas som en ekonomisk
förening med renskötande samer. Här i Sonfjällsbygden finns det två verksamma samebyar, Mittådalen och Handölsdalen. Byarna
består av 23 enskilda företag som tillsammans äger ca 10.000 renar. Dessutom skapar rennäringen arbete åt entrepenörer och
slaktföretag.
Efter ett sommarbete till fjälls känner renen
instinktivt när första snön är på väg. Den drar

sig då ner från fjällen runt Helags och söker
sig till låglandet runt Sonfjället. Det brukar
ske i mitten av november. I januari-februari
ska vissa djur slaktas ut för att dels hålla nere
antalet, och dels för att ekonomiskt göra det
möjligt att driva renskötsel. För att skilja renarna åt drivs dom ihop till ett hägn vid Synnerkölen söder om Hede, där renskiljningen
sker. Det finns även möjlighet att följa med
samerna under en dags arbete i renskötseln.

Samisk vardag
Samer i vardagen är en aktivitet tillsammans
med samer i Härjedalen där du som gäst har
den unika möjligheten att följa med i den renskötande samernas vardag. Ni får delta vid
renskiljningen, där samerna skiljer ut sina renar från renhjorden i ett hägn. Från den stora
hagen skiljs renarna ur till mindre hagar för

att sedan förflyttas till olika vinterområden eller slakt. Ni får möjlighet att aktivt delta i sysslan och under dagen kommer ni att få ta del av
kulturen och samvaron i Sápmi - Sameland. Er
guide ordnar med traditionell samisk mat och
tar hand om er under dagen. Dessutom finns
guidade vandringar i Sameland.

Fäbodbruk

Nyvallens Fäbod

- en av portarna 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”

Fäbodbruket är en levande och obruten
tradition i Sonfjällsbygden som ger små
och fjällnära jordbruk de betesmöjligheter de behöver. Dagens fäbodbrukare bygger broar mellan förfluten tid
och kommande tid, de för vidare de ursprungliga tillverkningsmetoderna, den
naturliga djurhållningen och bidrar till
den biologiska mångfalden. Fäbodbruket
innebär också den tid på året då man
själv tar tillvara den ädla råvaran som
mjölken från skogsbetande kor och getter ger. Mjölken blir till ost, mese, smör,
rörost och annan bumat.

Ensam under stjärnorna jag vaktar vid min hjord
mens stormarna går vita på fjällets frusna jord
Långt är det till de mina, det är mil till närmsta by
dit tankarna med vinden om nätterna vill fly
Dälden är min boning och en driva är min säng
med himmel utan like, då kölden knäpper sträng
Där sprakar norrskensflammorna i ödesmättad kväll
Ur Renvaktaren av Gunnar Nordström, Hede

Forbönder

Forbönder var ofta lantmän som mot
betalning åtog sig olika körsysslor.
Vanligaste sysslan var att frakta varor
med häst och släde vintertid till bl.a.
marknader och lanthandlare. Forkörning var särskilt utbredd i Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Tröndelag samt Hälsingland. Varje år bedrev många män
forkörning mellan de olika marknaderna, däribland Rørosmartnan i Röros.
Idag är det föreningen Forbonden
som gör den 20 mil långa resan mellan
jämtländska Klövsjö och norska staden
Röros med häst och släde i historiska
fotspår. Vill ni veta mer om forbönder,
besök www.forbonden.se

Östvallens Fäbod
Den ”levande” av fäbodarna i Västsätern. Belägen i ett vackert
söderläge med en fantastisk utsikt över Sonfjället ca 12 km från
Hede. På vallen betar ungdjuren medan korna släpps ut för bete
i skogarna runt fäboden.
Här förädlas mjölken enligt gammal tradition och det som inte
används på gården erbjuds till försäljning under marknaden på
hembygdsgården.
Man buför i mitten av juli enligt gammal sed längs ”Inger Grannesleden”. Alla är välkomna att delta i buföringen. I början av
september vänder man åter hemåt.
Den numera riksbekanta Fäbodglassen som görs på mjölk från kossor på
fäbodbete är unik i sitt slag. 2010 övertogs produktionen av Fäbodglass av
familjen Sundeberg på Östvallens fäbod.
Av 400 liter mjölk per vecka tillverkas 1 100 liter glass i fyra olika smaker.
Glassen säljs på butiker i Jämtland och Härjedalen, och kan ätas på ett flertal
restauranger i trakten.
Liksom hos honung kan smaken på mjölken, och då också smaken på glassen, variera lite beroende på vad kossorna har ätit.
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I slutet av 1800-talet hade timmerhuset som bostadsform
blivit mindre intressant och var på väg att försvinna genom
rivningar eller förfall. I ett landsomfattande upprop för att bevara och skydda flyttade man då gamla, välbevarade timmerhus
till s.k. hembygds- eller gammelgårdar. Det skedde genom en
mödosam nedplockning av husen bit för bit, stock för stock,
bräda för bräda - med spismur, tapeter och allt! Idag är våra
hembygdsgårdar en värdefull källa till kunskap om hur man
levde förr i tiden och en ovärderlig tillgång för den som är
intresserad av timmerhus och timringskonstens utveckling.
Hede Hembygdsgård ligger vackert belägen mitt i Hede.
Den består 15 välbevarade, restaurerade och autentiska byggnader från 1700-talet. Här arrangeras det under sommaren
logdanser, visaftnar, samt en mängd olika aktiviteter, som vävning, rot- och näverslöjd, bandvävning, ullkardning, stickning,
tovning och mycket mera. Här kan du också bara sitta ner och
känna historiens vingslag, lukta på nytjärade spåntak eller ta
en kopp nykokt kaffe med våffla eller hembakt tunnbröd från
gårdens bakstuga.

1700-talstaket i kyrkstugan.

I ett av husen finns servering och i storstugan kan man få en guidad visning. Kyrkstugan uppfördes i slutet av 1960-talet för att man
skulle kunna placera ett mycket värdefullt innertak där. Detta innertak är fullt av målningar med religiösa motiv. Målningarna kan med
säkerhet dateras till 1700-talet. De har aldrig varit restaurerade så den ursprungliga färgen finns kvar. Sammantaget finns ca 1.300
bruksföremål på gården. För mer information www.hedehembygdsgard.info.se.

Marknad

Skolavslutning

Fredagar är marknadsdagar
under sommaren med “knallar” från hela landet. Flötgröt
serveras i vävstugan varje
marknadsdag

Vid skolavslutningen samlas
skolans alla elever på hembygdsgården och firar med
sång, dans och diplomutdelningar.

Servering

Besök

Serveringen är öppen varje
dag under sommaren. Här
serveras kaffe, våfflor och lättare maträtter. Efter bakdagar
finns tunnbröd.

I februari stannar forbönderna
till vid hembygdsgården och
rastar sina hästar. De gör då
sin årliga forbonderesa till
Röros marknad.

Inger Grannes
Boken om Inger Grannes handlar om hur
hedeborna flydde vid striderna under
den s.k. Baltzarfejden 1611-12. Hede,
som då tillhörde den Dansk-Norska Unionen, ödelades i bränder av svenskarna. I
boken kan man läsa om de 7 gårdar och
dess befolkning som då levde här. Utifrån boken har Hedebygdens Kulturkrets
skrivit ett bygdespel med originalmusik.
Hede Hembygdsgård har stått som kuliss
när bygdespelet om Inger Grannes och
Brudkronan uppförts.

Inger Grannes leden
Efter denna månghundraåriga stig kan man känna historiens vingslag. Den här stigen
användes troligen av Hedeborna vid sin flykt från svensken under Baltzarfejden
år 1611. I boken “Inger Grannes och brudkronan” av Per Nilsson-Tannér kan
man följa historien om hur Hede ödelades och folket flydde när Härjedalen skulle
återföras till Sverige. Detta gör vandringen till en historisk upplevelse där man
följer de flyende Hedeborna förbi Gromyren, igenom Mammerdalen och upp till
Västsätern. I berättelsen kan man läsa om hur Inger och Jon grävde ner den
brudkrona som hon skulle bära vid det stundande bröllopet. Man kan också följa
fjällkorna som varje år buförs efter samma led till och från fäboden Östvallen, vilken
ännu är i drift. Leden är väl markerad och skyltad så det är lätt att hitta de ca 12
km upp till Västsätern.
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Hede Hembygdsgård
Renskötsel

En sameby kan beskrivas som en ekonomisk
förening med renskötande samer. Här i Sonfjällsbygden finns det två verksamma samebyar, Mittådalen och Handölsdalen. Byarna
består av 23 enskilda företag som tillsammans äger ca 10.000 renar. Dessutom skapar rennäringen arbete åt entrepenörer och
slaktföretag.
Efter ett sommarbete till fjälls känner renen
instinktivt när första snön är på väg. Den drar

sig då ner från fjällen runt Helags och söker
sig till låglandet runt Sonfjället. Det brukar
ske i mitten av november. I januari-februari
ska vissa djur slaktas ut för att dels hålla nere
antalet, och dels för att ekonomiskt göra det
möjligt att driva renskötsel. För att skilja renarna åt drivs dom ihop till ett hägn vid Synnerkölen söder om Hede, där renskiljningen
sker. Det finns även möjlighet att följa med
samerna under en dags arbete i renskötseln.

Samisk vardag
Samer i vardagen är en aktivitet tillsammans
med samer i Härjedalen där du som gäst har
den unika möjligheten att följa med i den renskötande samernas vardag. Ni får delta vid
renskiljningen, där samerna skiljer ut sina renar från renhjorden i ett hägn. Från den stora
hagen skiljs renarna ur till mindre hagar för

att sedan förflyttas till olika vinterområden eller slakt. Ni får möjlighet att aktivt delta i sysslan och under dagen kommer ni att få ta del av
kulturen och samvaron i Sápmi - Sameland. Er
guide ordnar med traditionell samisk mat och
tar hand om er under dagen. Dessutom finns
guidade vandringar i Sameland.

Fäbodbruk

Nyvallens Fäbod

- en av portarna 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”

Fäbodbruket är en levande och obruten
tradition i Sonfjällsbygden som ger små
och fjällnära jordbruk de betesmöjligheter de behöver. Dagens fäbodbrukare bygger broar mellan förfluten tid
och kommande tid, de för vidare de ursprungliga tillverkningsmetoderna, den
naturliga djurhållningen och bidrar till
den biologiska mångfalden. Fäbodbruket
innebär också den tid på året då man
själv tar tillvara den ädla råvaran som
mjölken från skogsbetande kor och getter ger. Mjölken blir till ost, mese, smör,
rörost och annan bumat.

Ensam under stjärnorna jag vaktar vid min hjord
mens stormarna går vita på fjällets frusna jord
Långt är det till de mina, det är mil till närmsta by
dit tankarna med vinden om nätterna vill fly
Dälden är min boning och en driva är min säng
med himmel utan like, då kölden knäpper sträng
Där sprakar norrskensflammorna i ödesmättad kväll
Ur Renvaktaren av Gunnar Nordström, Hede

Forbönder

Forbönder var ofta lantmän som mot
betalning åtog sig olika körsysslor.
Vanligaste sysslan var att frakta varor
med häst och släde vintertid till bl.a.
marknader och lanthandlare. Forkörning var särskilt utbredd i Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Tröndelag samt Hälsingland. Varje år bedrev många män
forkörning mellan de olika marknaderna, däribland Rørosmartnan i Röros.
Idag är det föreningen Forbonden
som gör den 20 mil långa resan mellan
jämtländska Klövsjö och norska staden
Röros med häst och släde i historiska
fotspår. Vill ni veta mer om forbönder,
besök www.forbonden.se

Östvallens Fäbod
Den ”levande” av fäbodarna i Västsätern. Belägen i ett vackert
söderläge med en fantastisk utsikt över Sonfjället ca 12 km från
Hede. På vallen betar ungdjuren medan korna släpps ut för bete
i skogarna runt fäboden.
Här förädlas mjölken enligt gammal tradition och det som inte
används på gården erbjuds till försäljning under marknaden på
hembygdsgården.
Man buför i mitten av juli enligt gammal sed längs ”Inger Grannesleden”. Alla är välkomna att delta i buföringen. I början av
september vänder man åter hemåt.
Den numera riksbekanta Fäbodglassen som görs på mjölk från kossor på
fäbodbete är unik i sitt slag. 2010 övertogs produktionen av Fäbodglass av
familjen Sundeberg på Östvallens fäbod.
Av 400 liter mjölk per vecka tillverkas 1 100 liter glass i fyra olika smaker.
Glassen säljs på butiker i Jämtland och Härjedalen, och kan ätas på ett flertal
restauranger i trakten.
Liksom hos honung kan smaken på mjölken, och då också smaken på glassen, variera lite beroende på vad kossorna har ätit.
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I slutet av 1800-talet hade timmerhuset som bostadsform
blivit mindre intressant och var på väg att försvinna genom
rivningar eller förfall. I ett landsomfattande upprop för att bevara och skydda flyttade man då gamla, välbevarade timmerhus
till s.k. hembygds- eller gammelgårdar. Det skedde genom en
mödosam nedplockning av husen bit för bit, stock för stock,
bräda för bräda - med spismur, tapeter och allt! Idag är våra
hembygdsgårdar en värdefull källa till kunskap om hur man
levde förr i tiden och en ovärderlig tillgång för den som är
intresserad av timmerhus och timringskonstens utveckling.
Hede Hembygdsgård ligger vackert belägen mitt i Hede.
Den består 15 välbevarade, restaurerade och autentiska byggnader från 1700-talet. Här arrangeras det under sommaren
logdanser, visaftnar, samt en mängd olika aktiviteter, som vävning, rot- och näverslöjd, bandvävning, ullkardning, stickning,
tovning och mycket mera. Här kan du också bara sitta ner och
känna historiens vingslag, lukta på nytjärade spåntak eller ta
en kopp nykokt kaffe med våffla eller hembakt tunnbröd från
gårdens bakstuga.

1700-talstaket i kyrkstugan.

I ett av husen finns servering och i storstugan kan man få en guidad visning. Kyrkstugan uppfördes i slutet av 1960-talet för att man
skulle kunna placera ett mycket värdefullt innertak där. Detta innertak är fullt av målningar med religiösa motiv. Målningarna kan med
säkerhet dateras till 1700-talet. De har aldrig varit restaurerade så den ursprungliga färgen finns kvar. Sammantaget finns ca 1.300
bruksföremål på gården. För mer information www.hedehembygdsgard.info.se.

Marknad

Skolavslutning

Fredagar är marknadsdagar
under sommaren med “knallar” från hela landet. Flötgröt
serveras i vävstugan varje
marknadsdag

Vid skolavslutningen samlas
skolans alla elever på hembygdsgården och firar med
sång, dans och diplomutdelningar.

Servering

Besök

Serveringen är öppen varje
dag under sommaren. Här
serveras kaffe, våfflor och lättare maträtter. Efter bakdagar
finns tunnbröd.

I februari stannar forbönderna
till vid hembygdsgården och
rastar sina hästar. De gör då
sin årliga forbonderesa till
Röros marknad.

Inger Grannes
Boken om Inger Grannes handlar om hur
hedeborna flydde vid striderna under
den s.k. Baltzarfejden 1611-12. Hede,
som då tillhörde den Dansk-Norska Unionen, ödelades i bränder av svenskarna. I
boken kan man läsa om de 7 gårdar och
dess befolkning som då levde här. Utifrån boken har Hedebygdens Kulturkrets
skrivit ett bygdespel med originalmusik.
Hede Hembygdsgård har stått som kuliss
när bygdespelet om Inger Grannes och
Brudkronan uppförts.

Inger Grannes leden
Efter denna månghundraåriga stig kan man känna historiens vingslag. Den här stigen
användes troligen av Hedeborna vid sin flykt från svensken under Baltzarfejden
år 1611. I boken “Inger Grannes och brudkronan” av Per Nilsson-Tannér kan
man följa historien om hur Hede ödelades och folket flydde när Härjedalen skulle
återföras till Sverige. Detta gör vandringen till en historisk upplevelse där man
följer de flyende Hedeborna förbi Gromyren, igenom Mammerdalen och upp till
Västsätern. I berättelsen kan man läsa om hur Inger och Jon grävde ner den
brudkrona som hon skulle bära vid det stundande bröllopet. Man kan också följa
fjällkorna som varje år buförs efter samma led till och från fäboden Östvallen, vilken
ännu är i drift. Leden är väl markerad och skyltad så det är lätt att hitta de ca 12
km upp till Västsätern.
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»Först på Prästvallen på norra sidan Ljusnan. Sedermera uppbyggd av gråsten på södra sidan. 19 ½ alnar lång, 9 ½ alnar bred.
Ofantligt tjocka murar. Under hälsingarnas anfall blev den avbränd,
men iståndsatt i sitt förra skick med bistånd av andra församlingar«

Skagen, Siljansbygden, Provence 0ch Sonfjällsbygden. Det är inte utan anledning som man hittar
skapande musiker inom samma områden. Miljö och upplevelser föregår ofta en inspiration till
komposition eller textförfattande.

EWERT LJUSBERG

(Bygdén: Hernösands Stifts herdaminne)

Så börjar historien om Hede Kyrka.
Hälsingarnas infall skedde alltså under
Baltzarfejden 1611-12. Men åren efter
var man redan igång att bygga den
nya kyrkan. Fortfarande i natursten,
men med en vit kalkputs på fasaden.
1686 genomförde Kung Karl XI en
resa genom landskapet och skänkte
till minne av besöket i Hede sitt porträtt till kyrkan. Den stora klockan från
1746 ringer än idag in till gudstjänster.
Om den står det skrivet:

Klockstapeln som uppfördes år 1751 och är den äldsta i
Jämtlands län av de s.k. lökkupolstaplarna. Interiören i kyrkan byggdes i rokoko-stil som under mitten av 1700-talet
genomgick stora renoveringar då bl.a. predikstol och altartavla byttes ut. På 1800-talet tillkom läktare, orgelfasad och
korbåge. På senare delen av 1900-talet har altare och bänkar
bytts ut. Vissa delar i inredningen från 1600-talet finns kvar
än idag.

»KOMMER HEDE BOER ALLA NÄR I HÖREN LJUDET MIT
SÅSOM SYNDARE NEDFALLA SÖKEN NÅDEN GIFS FRIT
UTI JESU SÅR OCH DÖD SOM KAN HIELPA I AL NÖD«

Willy Brandts väg
Willy Brandt var verksam inom underrättelseverksamheten mot den nazistiska regeringen i Tyskland. Efter några års vistelse i Norge
blev han, vid Tysklands ockupation, tvungen att
fly till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Där
bodde han fram till freden 1945. Påsken 1942
tillbringade Willy tillsammans med sina vänner

från Hede och med sin norska hustru Anna
Carlotta på Morvallen vid Särvfjället. Han blev
sedan utrikesminister i Västtyskland 1966-69
samt Tysk Förbundskansler 1969-74, och fick
Nobels Fredspris 1971. För att hedra denne
store statsman har leden upp till Morvallen
givits namnet Willy Brandts Väg.

Långå skans

Vy över Långå Skans idag. Skansen och hur
det kan ha gått till på 1700-talets krigstid finns
även väl beskriven i romanen “Bodil Jonsdotter”
av den kände författaren Bernhard Nordh.

Under 1600-talet uppfördes flera skansar
längs gränsen mellan Sverige och Norge.
De fungerade som fästningar eller permanenta försvarsanläggning. I Långå, ca 10
km väster om Hede, ligger Långå Skans
som sannolikt byggdes 1658 då man befarade angrepp från Danmark-Norge. Uppförandet av denna skans var problemfyllt.
Man hade ständiga besvär med vallen som
var uppbyggd av en lera som svällde och
jäste, speciellt om vårar och höstar.
Vid full besättning fanns minst 130 man på
Långå Skans. Till försvar fanns 6 kanoner.
I början av 1700-talet under Karl XII.s krig

mot Norge var det dags att rusta skansen
Det blev dock inget angrepp, och skansen
förföll. Bebyggelsen inom området på 1710
års karta visar att man byggt skansen för
självhushållning. P.g.a. de långa avstånden
var besättningen även i fredstid tvungen att
sörja för sina dagliga behov. Under resten
av 1700-talet fick skansen tas i bruk ytterligare tre gånger, men efter unionsbildningen med Norge 1814 behövde den inte
användas mera. Skansen med de tydliga
stjärnformade vallarna är fortfarande väl
bevarad.

Den riksbekante Ewert Ljusberg är född och uppvuxen i Hede.
Han började tidigt sin karriär inom musiken på revyscener och
i lokala band. Fick sitt genombrott på Visfestivalen i Västervik
och har sedan livnärt sig som yrkestrubadur, skådespelare och
TV-programledare.
Ewert bor numera i Hällekis men har fortfarande kvar sin
hemgård i Hede. Här berättar han själv om sitt förhållande till
Sonfjällsbygden.

“-Var vi än bodde i landet så brukade min bror Arne och jag träffas i Hede varje sommar. Vi spenderade några dagar med att fiska på ett par sjöar i närheten. På nätterna tog vi in till land, gjorde upp
eld och låg och pratade under stjärnorna om vad som hade hänt sedan sist. Vi lät tankarna komma
i en naturlig takt igen. Naturen i Hedetrakten är en fantastisk läkare för själen och en stor inspirationskälla kulturellt. Många är de vänner, musiker, poeter och bildkonstnärer som hämtat inspiration
här tillsammans med min bror och mig. Både på somrarna och mitt i vintern. De kom från Danmark,
Finland, Sydnorge och Island och tog med sig hem en bit av Hede och Sonfjällsbygden i sina hjärtan.
Ha...vem behöver åka till Japan och Fuji när man är född i Sonfjällets skugga?”

Dans

www.hedefolkpark.se

Dansen har en lång tradition i Härjedalen.
Från folkdansen till dagens moderna danser.
Det är många små dansbanor som vuxit fram
i bygden under åren. En av Sveriges mest
berömda dansställen är Hede Folkets Park,
där åtskilliga världsartister har spelat. Det
är dock i folkmusiken de flesta här finner sitt
nöje. Att ta en svängom till en schottis eller
polska är en upplevelse för alla. Det finns till
och med danser som har sitt ursprung härifrån. Stigschottis från Hede, Schottis från
Hede och Bakmes från Hede.

Här har Jonas Sima fångat Broder Tor 1985 i
snögloppet på väg till en visstund i en skogsby
i sitt hemlandskap

Tor Bergner (1913-1990) var en
vandrande vissångare och frejdig
agitator för poesin. Ständigt på
resa, alltid på turné. I 37 år reste
han och underhöll i de svenska bygderna, särskilt i de nordliga landskapen. Tor Bergner, av Nils Ferlin
döpt till “Broder Tor”, var en av de
sista medlemmarna i Klarabohemerna. Trubadur, kompositör, poet,
musikant och levnadskonstnär. Allt
under samma vidbrättade hatt. Han
kom ursprungligen från Hede och
växte upp som apotekarson. I sitt
slag var Tor Bergner en ambassadör
för folkets kultur, men han var också
en unik underhållare och en veritabel
agitator för visans vänner. Han gav
ett ut fem LP-skivor, sju vissamlingar
och diktböckerna Näverdosa, 1961,
och Nasarbox, 1981.

Trosavik Slöjd & Café

Konst

I föreningens hemslöjdsavdelning finns kläder, hemstickat, hemvävda mattor, heminredning, smide, keramik, trä, tråd, smycken, antikt,
ljus, tovat, skinn, böcker, musik, tomtar, troll, leksaker, konst, mm.
I caféet serveras hembakt bröd, frasiga våfflor, mumsiga räkmackor
och mycket mera gott. Man jobbar även med catering och det går bra
att beställa smörgåstårtor och andra tårtor hos oss.
Här finns även konferenslokaler, välutrustade med; bredband, dator, scanner och kopiator.

Som konstnär söker man både motiv och inspiration. Färger och former
väcker skaparandan och ger uttryck i
olika avbildningar. Det är kanske därför
som det fostras så många konstnärer i
Sonfjällsbygden. Dessutom är området
välbesökt och avbildat av andra konstidkare utifrån.

Brandtornet

Det gamla brandtornet, som förut var dagens SOS Alarmering. Vakter
avlöste varandra för att upptäcka eventuell brandrök. Dessa brandtorn
var i bruk under 30-50-talet och var utspridda i landet på strategiska
höga höjder med bra utsikt. Många brandtorn är borta idag, men på
Långåvålen finns ett bevarat. Härifrån har man en vidunderlig utsikt
över Härjedalens, Jämtlands och Dalarnas fjällvärld. En vandring till
tornet tar ca 1 timme. Man följer en 3 km lång gångstig genom luftig
tallskog med en höjdskillnad på 323 m. I brandtornet finns kamin och
ved för den som vill värma sig eller koka sig en kaffetår.
Björnmotiv ∙∙∙∙ Ivan Lunnehed, Hede
Kniv & Kåsa ∙∙∙∙ Torgny Odén, Bruksvallarna
Fjällmotiv ∙∙∙∙ Sigrid Svensson, Hede

20

TOR BERGNER

KULTUR & SEVÄRDHETER

21

SONFJÄLLSBYGDEN - Ren Passion

SONFJÄLLSBYGDEN - Ren Passion

KULTUR & SEVÄRDHETER

Hede kyrka

Musik

»Först på Prästvallen på norra sidan Ljusnan. Sedermera uppbyggd av gråsten på södra sidan. 19 ½ alnar lång, 9 ½ alnar bred.
Ofantligt tjocka murar. Under hälsingarnas anfall blev den avbränd,
men iståndsatt i sitt förra skick med bistånd av andra församlingar«

Skagen, Siljansbygden, Provence 0ch Sonfjällsbygden. Det är inte utan anledning som man hittar
skapande musiker inom samma områden. Miljö och upplevelser föregår ofta en inspiration till
komposition eller textförfattande.

EWERT LJUSBERG

(Bygdén: Hernösands Stifts herdaminne)

Så börjar historien om Hede Kyrka.
Hälsingarnas infall skedde alltså under
Baltzarfejden 1611-12. Men åren efter
var man redan igång att bygga den
nya kyrkan. Fortfarande i natursten,
men med en vit kalkputs på fasaden.
1686 genomförde Kung Karl XI en
resa genom landskapet och skänkte
till minne av besöket i Hede sitt porträtt till kyrkan. Den stora klockan från
1746 ringer än idag in till gudstjänster.
Om den står det skrivet:

Klockstapeln som uppfördes år 1751 och är den äldsta i
Jämtlands län av de s.k. lökkupolstaplarna. Interiören i kyrkan byggdes i rokoko-stil som under mitten av 1700-talet
genomgick stora renoveringar då bl.a. predikstol och altartavla byttes ut. På 1800-talet tillkom läktare, orgelfasad och
korbåge. På senare delen av 1900-talet har altare och bänkar
bytts ut. Vissa delar i inredningen från 1600-talet finns kvar
än idag.

»KOMMER HEDE BOER ALLA NÄR I HÖREN LJUDET MIT
SÅSOM SYNDARE NEDFALLA SÖKEN NÅDEN GIFS FRIT
UTI JESU SÅR OCH DÖD SOM KAN HIELPA I AL NÖD«

Willy Brandts väg
Willy Brandt var verksam inom underrättelseverksamheten mot den nazistiska regeringen i Tyskland. Efter några års vistelse i Norge
blev han, vid Tysklands ockupation, tvungen att
fly till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Där
bodde han fram till freden 1945. Påsken 1942
tillbringade Willy tillsammans med sina vänner

från Hede och med sin norska hustru Anna
Carlotta på Morvallen vid Särvfjället. Han blev
sedan utrikesminister i Västtyskland 1966-69
samt Tysk Förbundskansler 1969-74, och fick
Nobels Fredspris 1971. För att hedra denne
store statsman har leden upp till Morvallen
givits namnet Willy Brandts Väg.

Långå skans

Vy över Långå Skans idag. Skansen och hur
det kan ha gått till på 1700-talets krigstid finns
även väl beskriven i romanen “Bodil Jonsdotter”
av den kände författaren Bernhard Nordh.

Under 1600-talet uppfördes flera skansar
längs gränsen mellan Sverige och Norge.
De fungerade som fästningar eller permanenta försvarsanläggning. I Långå, ca 10
km väster om Hede, ligger Långå Skans
som sannolikt byggdes 1658 då man befarade angrepp från Danmark-Norge. Uppförandet av denna skans var problemfyllt.
Man hade ständiga besvär med vallen som
var uppbyggd av en lera som svällde och
jäste, speciellt om vårar och höstar.
Vid full besättning fanns minst 130 man på
Långå Skans. Till försvar fanns 6 kanoner.
I början av 1700-talet under Karl XII.s krig

mot Norge var det dags att rusta skansen
Det blev dock inget angrepp, och skansen
förföll. Bebyggelsen inom området på 1710
års karta visar att man byggt skansen för
självhushållning. P.g.a. de långa avstånden
var besättningen även i fredstid tvungen att
sörja för sina dagliga behov. Under resten
av 1700-talet fick skansen tas i bruk ytterligare tre gånger, men efter unionsbildningen med Norge 1814 behövde den inte
användas mera. Skansen med de tydliga
stjärnformade vallarna är fortfarande väl
bevarad.

Den riksbekante Ewert Ljusberg är född och uppvuxen i Hede.
Han började tidigt sin karriär inom musiken på revyscener och
i lokala band. Fick sitt genombrott på Visfestivalen i Västervik
och har sedan livnärt sig som yrkestrubadur, skådespelare och
TV-programledare.
Ewert bor numera i Hällekis men har fortfarande kvar sin
hemgård i Hede. Här berättar han själv om sitt förhållande till
Sonfjällsbygden.

“-Var vi än bodde i landet så brukade min bror Arne och jag träffas i Hede varje sommar. Vi spenderade några dagar med att fiska på ett par sjöar i närheten. På nätterna tog vi in till land, gjorde upp
eld och låg och pratade under stjärnorna om vad som hade hänt sedan sist. Vi lät tankarna komma
i en naturlig takt igen. Naturen i Hedetrakten är en fantastisk läkare för själen och en stor inspirationskälla kulturellt. Många är de vänner, musiker, poeter och bildkonstnärer som hämtat inspiration
här tillsammans med min bror och mig. Både på somrarna och mitt i vintern. De kom från Danmark,
Finland, Sydnorge och Island och tog med sig hem en bit av Hede och Sonfjällsbygden i sina hjärtan.
Ha...vem behöver åka till Japan och Fuji när man är född i Sonfjällets skugga?”

Dans

www.hedefolkpark.se

Dansen har en lång tradition i Härjedalen.
Från folkdansen till dagens moderna danser.
Det är många små dansbanor som vuxit fram
i bygden under åren. En av Sveriges mest
berömda dansställen är Hede Folkets Park,
där åtskilliga världsartister har spelat. Det
är dock i folkmusiken de flesta här finner sitt
nöje. Att ta en svängom till en schottis eller
polska är en upplevelse för alla. Det finns till
och med danser som har sitt ursprung härifrån. Stigschottis från Hede, Schottis från
Hede och Bakmes från Hede.

Här har Jonas Sima fångat Broder Tor 1985 i
snögloppet på väg till en visstund i en skogsby
i sitt hemlandskap

Tor Bergner (1913-1990) var en
vandrande vissångare och frejdig
agitator för poesin. Ständigt på
resa, alltid på turné. I 37 år reste
han och underhöll i de svenska bygderna, särskilt i de nordliga landskapen. Tor Bergner, av Nils Ferlin
döpt till “Broder Tor”, var en av de
sista medlemmarna i Klarabohemerna. Trubadur, kompositör, poet,
musikant och levnadskonstnär. Allt
under samma vidbrättade hatt. Han
kom ursprungligen från Hede och
växte upp som apotekarson. I sitt
slag var Tor Bergner en ambassadör
för folkets kultur, men han var också
en unik underhållare och en veritabel
agitator för visans vänner. Han gav
ett ut fem LP-skivor, sju vissamlingar
och diktböckerna Näverdosa, 1961,
och Nasarbox, 1981.

Trosavik Slöjd & Café

Konst

I föreningens hemslöjdsavdelning finns kläder, hemstickat, hemvävda mattor, heminredning, smide, keramik, trä, tråd, smycken, antikt,
ljus, tovat, skinn, böcker, musik, tomtar, troll, leksaker, konst, mm.
I caféet serveras hembakt bröd, frasiga våfflor, mumsiga räkmackor
och mycket mera gott. Man jobbar även med catering och det går bra
att beställa smörgåstårtor och andra tårtor hos oss.
Här finns även konferenslokaler, välutrustade med; bredband, dator, scanner och kopiator.

Som konstnär söker man både motiv och inspiration. Färger och former
väcker skaparandan och ger uttryck i
olika avbildningar. Det är kanske därför
som det fostras så många konstnärer i
Sonfjällsbygden. Dessutom är området
välbesökt och avbildat av andra konstidkare utifrån.

Brandtornet

Det gamla brandtornet, som förut var dagens SOS Alarmering. Vakter
avlöste varandra för att upptäcka eventuell brandrök. Dessa brandtorn
var i bruk under 30-50-talet och var utspridda i landet på strategiska
höga höjder med bra utsikt. Många brandtorn är borta idag, men på
Långåvålen finns ett bevarat. Härifrån har man en vidunderlig utsikt
över Härjedalens, Jämtlands och Dalarnas fjällvärld. En vandring till
tornet tar ca 1 timme. Man följer en 3 km lång gångstig genom luftig
tallskog med en höjdskillnad på 323 m. I brandtornet finns kamin och
ved för den som vill värma sig eller koka sig en kaffetår.
Björnmotiv ∙∙∙∙ Ivan Lunnehed, Hede
Kniv & Kåsa ∙∙∙∙ Torgny Odén, Bruksvallarna
Fjällmotiv ∙∙∙∙ Sigrid Svensson, Hede
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MAT & DRYCK

MAT & DRYCK
Här kring Sonfjället tillagas mycket
traditionsenlig mat, med råvaror
hämtade i vår vackra natur. Vi har
många kreativa kockar, professionella som amatörer, som för vidare sitt
kulinariska arv om att bereda råvaror från skogens skafferi.
Dessutom har vi en mångfald av
närproducerad mat, allt från renkorv
och spickekött till fäbodglass.
I Hede finns dessutom en av Sveriges mest anrika hotell- och restaurangutbildningar; nämligen den vid
Wemerskolan i Hede. En gymnasieutbildning som startade 1977 och som
sedan dess framgångsrikt utbildat
personal till hotell och restauranger,
både till den härjedalska fjällvärlden
och till övriga Sverige. Den har även
givit möjlighet för elever att få ett arbete i andra länder.

bumat

Att med sina bara händer forma
ostmassan och knåda smöret,
att omsorgsfullt putsa ytan på de
källarlagrade ostarna och
med samma omsorg och
noggrannhet röra i
den gyllenbruna mesen.
Bumat är en benämning på den förädling som man förr gjorde av
mjölken när man drev fäboddrift. Man var tvungen att förädla för
att kunna lagra mjölkprodukterna, och dessutom stod dessa som
basföda för folket i fäboden. Efter separering av grädden gjorde
man ost, och efter ostmassan tagits ur gjorde man messmör av
vasslan. Ibland gjorde man gum, eller grynost, som är en blandning mellan ost och messmör. På “våra” fäbodar Nyvallen och
Östvallen finns ibland bumat till försäljning.

messmör

gum [gôm]

sonfjällskinka

fisksoppa

Lufttorkad skinka. Lokal variant av “parmaskinka”.
“..avstånd till havet och höjdläge är motsvarande som
Parma i Italien..”

på röding med fänkålsmak

röding & flötgröt
Nyvallen-Margaretas gamla recept på “Konungens Flötgröt”.
1 l grädde kokas i 15 min.
1 tsk salt tillsättes.
3 dl vetemjöl vispas i.

Flötgröt kan ätas som den är med socker, kanel och hårt
tunnbröd. Men den kommer verkligen till sin rätt tillsammans med kokt röding.

Koka upp detta. Då bildas flott, enligt gammal tradition skulle
gröten “simma” i flott. Ju fetare gröten var desto bättre.

Röding kan kokas hel eller i delar. Koka upp vattnet innan
fisken läggs i.
Sjud fisken under lock på mycket svag värme.
Koktiden kan bedömas genom tjockleken på fiskens rygg.
4 cm = 8-10 min
5 cm = 15-20 min
6 cm = 20-25 min
Färsk röding behöver bara saltas.

Nu i slankare tider kokar vi enligt följande:
3 dl vatten.
1 l grädde.
1 tsk salt.
3 dl vetemjöl.
Koka upp, låt den svalna något.

renköttbullar

Som ripjägare ska man givetvis ta tillfället att
avnjuta fågeln så färsk som möjligt.

500 gr renfärs
2,5 dl grönsaksbuljong
1 lök
1 dl ströbröd
1 ägg
Skala, finhacka, fräs löken, och låt den svalna.
Blanda ströbrödet med buljongen, låt den svälla i
15 min.
Blanda renfärsen med löken, ströbrödet och ägget.
Salta och peppra.
Forma till små bullar och bryn i stekpanna.
Kan färdigstekas vid lägerelden.

Skall intagas i goda jaktkamraters sällskap.

färsk röding
gul lök
vatten
vitpepparkorn
lagerblad
salt
morötter
fänkål
purjolök
litet paket djupfrysta gröna ärter
fiskbuljong
dillkvistar

Rensa och filéa fisken. Skär fiskfiléerna i 3 cm
bitar. Koka upp vattnet och lägg i vitpepparkornen, lagerbladen, det gröna på purjolöken, den
skalade och skivade löken och salt.
Lägg i fiskbitarna och låt fisken sjuda på svag
värme i ca 8 minuter. Tag upp fisken och sila buljongen. Mät upp 1 liter buljong (tärning) och lägg
i de slantade ansade och skurna morötterna,
fänkål och purjolök. Koka grönsakerna tills de är
nästan mjuka. Lägg i ärter och fisken. Smaka av
med önskade kryddor allt efter egen smak.
Servera soppan rykande het och garnera med
några dillkvistar.

Vårt lokala slakteris specialitet. Kent Forsling
startade sitt slakteri i Hede 1999 och arbetar med
förädling av kött från tamboskap och vilt.

tjäderwok
Gräddbräserad tjäderwok smaksatt med enbär, dijonsenap & äpplechips.
Severas med rostad västerbottenfylld tunnbröd
600 gr.
1 st.
1/2 st.
1 dl.
1 msk.
2 - 3 st.
20 gr.
50 gr.
2 dl.
400 gr.

tjäderbröst
4 st. små runda tunnbröd, typ ”Njalla”
gul skivad lök
1 st. färsk chilepeppar, typ jalapeno
skivad purjolök
3 dl. riven västerbottenost
hackad bladpersilja
6 tsk. creme fraiche, 34%
dijonsenap
svartpeppar
enbär, krossade
olja till pannan
Sv. Lantchips torkade äpplechips
smör
vispgrädde
kall kokt potatis, skivad
salt & svartpeppar
Förbereds hemma: Bröstet skivas väldigt tunt när det är lite fruset. Skiva gullöken & purjolöken.
Koka potatis, kyl ner och skiva. Ta bort kärnhuset i chilepepparn och hacka fint. Riv osten.
Blanda ost, chile och creme fraiche, smaksätt med svartpeppar. Fyll tunnbrödet med blandningen
och vik så att fyllningen blir ”instängd”.
Vid lägerelden: Smörj in pannan och stek smörgåsarna frasiga på bägge sidor. Lägg sedan åt sidan.
Smält smöret och bryn köttet hårt, salta och peppra. Blanda i gullök, enbär, dijonsenap, grädde och
potatis. Låt allt koka ihop. Strax före serveringen blandar man i persilja, purjolök & äpplechips.

ripbröst
Ta ur bröstdelen på ripan. Bryn rökt fläsk i en
panna. Stek bröstet i fettet tillsammans med
nyplockade enbär och rynkad tofsskivling.
Dessa kan plockas under själva jakten. Blanda
i fläsket och häll i en halv flaska rödvin. Klicka i
Creme Fraiche och messmör.

Efter ostmassan tagits ur kokas
vasslan. Man kokar bort allt
vatten tills endast mjölksockret
är kvar. Så har man fått messmör.

10 l mjölk värmes till fingervarmt. 4 tsk ostlöpe röres ned. Låt stå
på svag värme tills vasslan syns. Skär ett kryss och låt sjuda tills
vasslan kommer upp. Skär sönder så att det blir grynigt. Koka in
vasslan och rör om så det inte bränns vid. Under tiden vasslan
kokar in kan man ha i 1msk sirap eller kanelstång. När nästan all
vassla har kokat in drar man kastrullen från spisen. När grynosten
kallnar ska man inte röra om, då blir den sandig.

ca 1 kg
1 st
4 dl
10
2
2 tsk
2
100 g
1
1
ca 1 liter

gammelost

Efter separering värms mjölken
till “armbågsvärme” och ostlöpe
tillsätts. Efter ca 20 min stelnar
ostmassan.
Enligt Margareta på Nyvallen
ska ostmassan välsignas genom
att man bryter ostmassan med
korstecken och rör om.
När massan sjunkit tas den upp
och läggs i form. Efter vasslan
pressats ur skall osten stå i 3-4
dygn tills den får en torr yta.
Lagras i 5-6° C i 4-5 månader.
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souvas wok
500 gr lätt rökt renstek
1 påse grönsakswok
Skär tunna skivor av steken.
Stek tillsammans med
grönsakerna på muurikka-häll
över öppen eld.

Ett recept från mästerkocken Michael E. Kühne. Uppvuxen och skolad i Hede.
13 år som kökschef på Sandhamns Wärdshus. Invald medlem i Euro-Toques. En
förening med ca 100 medlemmar som vårdar det ekologiskt hållbara köket.

kolbulle

Blanda vetemjöl och vatten till en jämn pannkaksmet.
Bryn saltfläsk (helst “amerikanskt”) och häll smeten i pannan.
Stek tills kolbullen släpper och vänd i luften. Helst två varv.
Kan piffas upp med socker eller lingonsylt.
Äts med en stönande suck om hur gott allting smakar ute i naturen.
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Bumat är en benämning på den förädling som man förr gjorde av
mjölken när man drev fäboddrift. Man var tvungen att förädla för
att kunna lagra mjölkprodukterna, och dessutom stod dessa som
basföda för folket i fäboden. Efter separering av grädden gjorde
man ost, och efter ostmassan tagits ur gjorde man messmör av
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Flötgröt kan ätas som den är med socker, kanel och hårt
tunnbröd. Men den kommer verkligen till sin rätt tillsammans med kokt röding.

Koka upp detta. Då bildas flott, enligt gammal tradition skulle
gröten “simma” i flott. Ju fetare gröten var desto bättre.

Röding kan kokas hel eller i delar. Koka upp vattnet innan
fisken läggs i.
Sjud fisken under lock på mycket svag värme.
Koktiden kan bedömas genom tjockleken på fiskens rygg.
4 cm = 8-10 min
5 cm = 15-20 min
6 cm = 20-25 min
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1 l grädde.
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Koka upp, låt den svalna något.
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1 lök
1 dl ströbröd
1 ägg
Skala, finhacka, fräs löken, och låt den svalna.
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skalade och skivade löken och salt.
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smör
vispgrädde
kall kokt potatis, skivad
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Förbereds hemma: Bröstet skivas väldigt tunt när det är lite fruset. Skiva gullöken & purjolöken.
Koka potatis, kyl ner och skiva. Ta bort kärnhuset i chilepepparn och hacka fint. Riv osten.
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vatten tills endast mjölksockret
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10 l mjölk värmes till fingervarmt. 4 tsk ostlöpe röres ned. Låt stå
på svag värme tills vasslan syns. Skär ett kryss och låt sjuda tills
vasslan kommer upp. Skär sönder så att det blir grynigt. Koka in
vasslan och rör om så det inte bränns vid. Under tiden vasslan
kokar in kan man ha i 1msk sirap eller kanelstång. När nästan all
vassla har kokat in drar man kastrullen från spisen. När grynosten
kallnar ska man inte röra om, då blir den sandig.
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Efter separering värms mjölken
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DISTANCE

Stockholm 500
Göteborg 700
Malmö 900
Sundsvall 250
Östersund 150
Oslo 470
Trondheim 290
Röros 150

Östersund

Trondheim
Hede

Sundsvall

Röros

Oslo
Stockholm

Göteborg

Hedlanda Flygplats
Service & servering

Hede 10 km
Vemdalen 10 km
www.vemdaleninfo.se/hedlanda

Malmö

ESNC 1000 X 35 ASPH Hjelmco Oil 100 LL

