
DET ÄR VI SOM GÖR SKÖRDEFEST JÄMTLAND-HÄRJEDALEN 2018

TIPS INFÖR BESÖKETSKÖRDEFESTEN VÄLKOMNAR DIG!
Ta med kontanter. Alla försäljare har 
inte möjlighet att ta emot bankkort.

Alla djur på gårdarna är inte vana 
med hundar. Tänk på att inte låta din 
egen hund gå för nära djuren.

Ta med en kylväska så håller sig va-
rorna färska. Du kommer garanterat 
att hitta en massa god mat som du vill 
köpa med dig hem.

Använd rejäla skor. Det kan bli lerigt 
och smutsigt.

Alla gårdar har toalett av något slag, 
det kan vara en WC eller ett genuint 
utedass.

Många besökare gör att det ibland 
blir kö och att varorna tar slut. Vi 
hoppas du ser det som en del av 
upplevelsen, passa på att prova 
annan produkt och unna dig att inte 
ha bråttom. 

Samåk gärna för att spara på miljön 
och umgås med vänner på turen.

Ta med familj och vänner på en härlig utflykt med 
ett eller flera gårdsbesök – din närmaste Skörde-
festplats är inte långt bort. 

Här träffar du bonden, mathantverkaren, slöjdaren 
och många fler. Du kan smaka lokalprodu cerad 
mat och fika, uppleva gårds nära aktiviteter, handla 
jämt ländska råvaror och hant verk direkt från går-
darna, lära dig mer om matens ursprung och livet 
på landet. 

Dela gärna din upplevelse av Skördefest Jämtland Härjedalen  
med oss #skordefestjh

Få senaste nytt på Facebook & Instagram @skordefestjh

www.skordefestjh.se

Söndag 23 september 2018 kl. 10–17 LÖ

RDAG 22  SEPTEM
BER

POPUP-RESTAURANGTjuvstarta Skördefestenmed en riktig lokalsmakupplevelse!

 Allt på Skördefesten är producerat eller vidareförädlat i Jämtland-Härjedalen!

Öppna gårdar runt om i Jämtlands län.
Mat, möten och aktiviteter för alla sinnen och åldrar! 

Förslag på resrutter
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 1 Fru Julianas Brödbod 070-221 99 94

 2 Fyrås Gård 070-605 84 54
 Raftsjöhöjdens Gårdsmejeri 0644-910 58
 Valåhöjdens Bär 070-361 91 99

 3 Grönt Center i Ås 070-525 11 38
 Fröjas Oasen i Ås 070-478 14 14
 LRF Jämtland 063-55 10 80
 Torsta AB 0640-188 00

 4 Hallquist Gård 070-559 01 15
 Månsta Gårdsmejeri 070-743 72 68

 5 Höglunda Gård 070-259 08 88

 6 Kittelbergets Gårdsmejeri 073-828 02 72

 7 Kossan i Berg 070-221 42 66 

 8 NirsPers i Vamsta 070-699 13 30
 Börjesjö Honung 070-257 59 79

 9 Nygårdens Limousiner 070-372 30 13
 JämtTinas Havtorn 070-656 40 60

10 Rudsby Jord & Skog 0642-102 78
 Rönngården 070-393-00 68
 Sörebacke Gård 070-792 70 80

 11  Skärvångens Bymejeri 070-556 32 21
  Vallgårdens Bär 073-837 44 54
  Västavika Naturprodukter 070-257 35 20

 12  Slåtte Gårdsprodukter 073-075 96 73
  Ateljé Kléa 070-311 39 49
  Oviken Havtorn 070-3375730
  Stengärde Getgård 073-801 22 98
  Trångsvikens Chark 070-608 55 34

 13  Slövre Gård 076-772 05 30

 14  Smaka på Revsund 076-835 64 08
  Bakgården 076-835 64 08
  Bodsjö Prästgård 073-846 62 61
  Framgården 070-602 50 40
  Lammgården i Ösjö 070-340 50 69
  Lulux keramik 070-602 57 41
  LRF Revsund 070-577 68 24
  Revsunds Honung 073-043 57 90
  Smååkrans Getgård 070-308 47 47
  Sunnestbyns Charolais 070-265 51 18
  Åsbergets Getgård 0693-910 00

 15  Strömsnäsgården 073-846 47 55

 16  Svedja Gård 070-250 62 71

 17  Tivars Gårdsmejeri 070-385 51 52

 18  Tullus Lantliv 073-181 83 00
  Ost och Bryggstubua 070-256 80 06
  Ingmos Naturprodukter 070-306 25 10

 19  Västanede Gamla Skolan 070-628 75 89
  Jämtlands Vingård HB 070-249 74 88
  LRF Kälarne 070-628 75 89
  Norrbro Fårgård 070-628 75 89
  Örtagård Öst 070-249 74 88
  Åsbergets Getgård 0693-910 00

 20  Yttergärde Lantbruk 073-063 02 40

 21  Ångsta Kvarn 070-684 53 21
  Nyänge Smak och Bak 070-605 58 89
  Stengärde Getgård 073-801 22 98

 22  Ås Trädgård 063-301 01
  Frejas Bakeri 070-664 86 70



ÖPPNA GÅRDAR SÖNDAG 23 SEPTEMBER KL. 10–17
kaffeservering
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LÖRDAG 22 SEPTEMBER 18.30
Fira årets skördefest på HEIM 
Food Studio med en riktigt 
lokalt producerad middag 
där smaker från gårdar och 

mathantverkare runt om i 
länet spelar huvudrollen. Kort 

föreläsning av HEIM Food Studios 
grundare Fia Gulliksson till drinken. 

Femrättersmeny inkl. välkomstdryck och 
kaffe för 650 kr. Dryckespaket säljes på 
plats. 

Begränsat antal platser – boka i god tid!
Biljetter säljes online på www.heim.se

POPUP-RESTAURANG

HEIM Food Studio 
Thoméegränd 9, 831 33 Östersund

www.skordefestjh.se

 1   Fru Julianas Brödbod 
Njut av lantlivet och upplev lokala smaker. 
Gårdscaféet erbjuder hembakt bröd, varma och 
kalla stutar. I gårdsbutiken hittar du bland annat 
kryddor, surdegstunnbröd, charkprodukter, kakor, 
får- och lammskinn. Låt barnen göra kottmonster, 
gå på tipspromenad eller mjölka träko.

Monica & Mats Jacobsson, 070-221 99 94
Brynje 110, 831 91 Östersund
www.frujuliana.se 

 2   Fyrås Gård
Besök vår gamla Jämtlandsgård och njut av vacker 
kulturmiljö. Hälsa på gårdens alla djur, ponnyrid-
ning och besök gårdsbutiken där du hittar lamm-
skinn, lammkött och honung m.m. I vår gårdskrog 
med fullständiga rättigheter kan du avnjuta 
härliga smaker. 

Mats & Fredrik Gärd, 070-605 84 54
720 Fyrås, 830 70 Hammerdal
www.fyrasgard.se

 3   Grönt Center 
Här finns Fröjas, Oasen i Ås med kafé, blomsterhan-
del och världsbutik. Smaka på Fairtradeprodukter 
och dra nytta av kampanjen för höstblommor. Träffa 
LRF Jämtland och lär dig om svenska mervärden – 
nu viktigare än någonsin! Ta en promenad till Torsta 
och hälsa på djuren, visning av ladugården eller 
upptäck Torstas skolskog. Anmäl dig till snabbkurs 
med Torsta Gårdsrestaurangs chefskock Malin 
Ölund och få inspiration på matlagning med  
säsongens skörd. Kl. 11–13, 250 kr inkl. mat.  
(Anmälan i förväg, max 15 deltagare.)

Grönt Center, Julia Pearson, 070-525 11 38
Ösavägen 14, 836 94 Ås
www.gröntcenter.se

 4   Hallquist Gård
Vår ekologiska gård med nötköttsproduktion och 
eget slakteri ligger naturskönt med utsikt över 
Näkten. Här kan du se våra djur och lyssna till 
någon av Mats guidade visningarna i gårdens eget 
slakteri. Ta chansen att vinna kött från gården 
genom att delta i vår tipsrunda. Sätt dig ner och 
stilla hungern med gårdens goda hemlagade gryta 
av nötkötts-skav. Försäljning och beställning av 
gårdens kött.

Mats & Monica Hallquist, 070-559 01 15
Näs-Ålsta 325, 830 22 Fåker
www.hallquist.ekogardar.se

 5   Höglunda Gård
Gården ligger med en otroligt vacker utsikt 
över Storsjön med Bergs kyrka och Hoverberg i 
blickfånget. En underbar atmosfär med anor från 
1400-talet. Här finns det får, höns & kycklingar, kor, 
hundar & katter. I vårt genuina Wärdshus serverar 
vi viltwok på vårt tunnbröd och kaffe med hemba-
kade wienerbröd & krus (fullständiga rättigheter).
Gårdsbutiken säljer våra egna produkter som 
marmelader, sillar, tunnbröd, lokal ost & chark, 
retrogodis, kulglass och diverse smått & gott.

Olov & Kristina Forsberg, 070-259 08 88
Skanderåsen 615, 840 40 Svenstavik
www.hoglundagard-jamtland.simplesite.com

 6   Kittelbergets Gårdsmejeri
I den lilla byn Kittelberget i Offerdal ligger vår gård 
nära Landösjön. En del av vår mjölk förädlar vi till 
smör och ystar även lite ost, tillverkar yoghurt och 
ostkaka. I år kan vi också erbjuda getost och getmese 
då ett tjugotal getter har flyttat in på vår gård. Kom 
och hälsa på våra kor, kalvar, getter, killingar, grisar,
kaniner och höns. Fika och mejeriprodukter finns att 
köpa. Välkommen!

Hjördis & Olde, Sonja & Johan, 073-828 02 72
Kittelberget 110, 835 98 Offerdal
www.kittelberget.se

 7   Kossan i Berg  
Välkommen på Kossans café och mejeri. Kom och 
passa på att äta gofika, hamburgare med gårdens 
kött och egen glass! Testa även vår mjölkautomat.  

Anki & Bob Svensson, 070-221 42 66
Hoverberg 250, 845 62 Svenstavik

 8   NirsPers i Vamsta
Träffa oss och våra Jämtlands-, Gotlands- och 
Texelfår samt titta på fårvallning. När du njutit av 
gårdens magnifika utsikt över Storsjöbygden kan 
du köpa grillad lammkorv, även glutenfritt och 
mjölkfritt. Försäljning av lammkött, lammskinn 
och garn. 

Kerstin Arnemo & Nils Hultin, 070-699 13 30
Vamsta 250, 834 98 Brunflo
www.nirspers.se 

 9   Nygårdens Limousiner 
Besök våra ekologiska kor av rasen limousin, även 
smådjur. Kl. 11 & 14 har vi rundvandring på gården 
med tid för frågor. HavtornsTina kommer sälja sina 
produkter hos oss. 11–14 ponnyridning. Tipspro-
menad! I gårdsbutiken får du provsmaka och köpa 
våra charkprodukter, handla kött och köttlådor.
Njut av gårdens hamburgare, limousinwrap, 
grillkorv Starke Urban, varmkorv eller kaffe & kaka 
medan du intar utsikten över sjö och fjäll.

Annika Tillman & Urban Persson, 070-372 30 13
Hara Byväg 29, 832 94 Orrviken
www.nygårdenslimousiner.se

10  Rudsby Jord & Skog, Sörgården
Vi är en ekologisk gård med Herefordkor, Jämt-
landsfår, Linderödsgrisar och Lohmanhöns.
Här finns mormor i barnens hörna, där de kan 
pyssla eller lyssna till en saga. Köp med dig kött, 
korv, garn, kardflor, lammskinn, trädgårdsull, 
grönsaker, sylt, saft, marmelad, tunnbröd och 
hantverk. Nytt för i år är att vår gårdsrestaurang 
Nästgårds öppnat! Här lagas mat för både gammal 
och ung med kött från gården och råvaror som 
plockats i skog och på fält.

Ann Rudsby, 0642-102 78, 070-623 69 51
Hölje 115, 836 91 Lit

11  Skärvångens Bymejeri 
Bymejeriet som tillverkar dessertost av ko- och 
getmjölk. I det blommiga cafétältet serveras 
kaffe och stutar, ostbuffé och grillade hambur-
gare med vår Halloumi. I gårdsbutiken finns ost, 
surdegsbröd, tunnbröd, charkprodukter, smör 
och marmelader. Minimarknad med slöjdare och 
mathantverkare som bland annat säljer karamel-
ler, gluten- och laktosfritt mjukbröd, mejeri- och 
charkprodukter, grönsaker, lammskinn, mattor, 
bärprodukter och kaffebröd. 

Tor & Roland Norrman Svensson, 
0645-401 40, 070-556 32 21
Skärvången 130, 835 63 Föllinge
www.bymejeriet.se 

12  Slåtte Gårdsprodukter
Liten gård omgiven av ängar och skog. Ta del av 
den broderade »Slåttebonaden« som är sju meter 
lång och handlar om byns historia. Hantverkare 
visar och säljer sina produkter i ull och skinnhant-
verk – tovat, stickat och sytt. Ponnyridning 11–15. 
Köp med dig grönsaker, charkprodukter, bröd, 
blommor, getost, mese och honung m.m.  
Servering av kolbullar och hembakat fika.

Maud Wängman, 073-075 96 73
Slåtte 116, 834 97 Brunflo

13  Slövre Gård
I vackra Alsenbygden finner du Slövre Gård. Se 
hur tackorna och lammen har det i sitt nya fårhus, 
klappa fjällkorna och rid på gotlandsruss. Man kan 
äta syriska wraps med grillad fårhalloumi och rökt 
lammstek och prova fårmjölksglass från mejeriet. 

Linda Degermark, 076-772 05 30
Slövre 630, 835 93 Alsen

14  Smaka på Revsund 
Välkommen till Revsundslogen där bygdens 
mathantverkare samlats för att ge dig den ultima-
ta mat- & kulturupplevelsen. Här kan du smaka 
på bröd, öl, korv, honung och ost. Du kan äta din 
lunch eller fika, syra din vitkål, se på tavlor och 
klappa lamm. Köp hem surdegs- eller tunnbröd, 
färska grönsaker, keramik eller lammskinn. Här 
finns nåt för alla sinnen. Vi ses!

Kerstin & Gustav Hylén,  
076-835 64 08, 070-648 97 74
Revsundlogen, Revsund 171, 840 50 Gällö
www.revsund.se

15  Strömsnäsgården
I hjärtat av landsbygden med en vacker vy över 
äng och älv ligger vårt mysiga gårdscafé och butik 
med anor från mitten av 1700-talet. Här kan man 
sitta ute på vår mysiga veranda och blicka ut mot 
mjölkkor, getter, miniatyrhästar eller kaniner. Det 
serveras fika, smörgåsar och vår populära ost  kaka. 
Försäljning av produkter från gården. Hoppborg 
och lekpark för barn.

Maria Stenman, 073-846 47 55
Strömsnäs 158, 830 76 Stugun
www.vandrarhem.stromsnas.se

16  Svedja Gård
Svedja Gård är en mjölkgård som ligger i Gevåg 
några kilometer utanför Hammarstrand. Besök 
oss och lär dig mer om uttrycket svedja och vilken 
koppling det har med bränning och trädfällning. 
Här får du hälsa på kossor som levererar ekologisk 
och kravmärkt mjölk och se hur spannmål odlas. 
Det finns fika och sopplunch till barn och vuxna.

Anders Halén, 070-250 62 71
Gevåg 257, 844 91 Hammarstrand

17  Tivars Gårdsmejeri
Vid Storsjöns strand och med utsikt över fjällen 
kan barnen grilla korv och hamburgare, prova  
på kajak och mycket mer. Njut av buffé med 
lokalproducerade råvaror, våfflor och hembakt 
fikabröd. I vår gårdsbutik hittar du bland annat 
ost, marmelad och te. 

Urban Olausson, 070-385 51 52
Norderön 630, 832 93 Frösön
www.tivars.se

18  Tullus Lantliv
Vi har lite av mycket, som fjällkor, jämt-getter, 
får, hästar, höns, ankor, gäss och bin. Titta in hos 
hönsen i vår småskaliga äggproduktion och i den 
nyligen inredda lokalen för kycklinguppfödning. 
Nytt för i år är vår gårdsbutik, där vi säljer ägg, 
honung och marmelad m.m. Guidad trädgårdstur 
med bl.a. äppellunden och lindallén samt visning 
av våra permakulturplantor. Sopplunch och fika 
(kakor, bullar, smörgåsar och rawfood) erbjuds i 
logen eller utomhus.

Eva Rappe, 073-181 83 00
Tullus 271, 835 95 Nälden

19  Västanede Gamla Skolan
Bygdens företagare säljer nyskördade rotfrukter, 
grönsaker, bär och frukt, ostar, ägg och tunnbröd. 
Musttillverkning (tag med egen frukt och kärl.)
Hemslöjd, kolbullepannor, motorsågsskulptering. 
Skinn och ullprodukter. Vallhund och fårklippare 
i arbete. Café med hembakat, soppa och tunn-
brödstut. Lekar för stora och små, tipspromenad, 
sagotant i Hattstugan. Och mycket mera!

Björn Jonsson, 070-628 75 89
Västanede 226, 844 97 Kälarne 
www.norrbrofargard.se

20  Yttergärde Lantbruk
Välkommen att se hur våra mjölkkor har det! Kolla 
in vår biogasanläggning och se på när mjölknings-
roboten jobbar. Viss försäljning av potatis, grynost 
och andra produkter. 

Familjen Gustafsson, 073-063 02 40
Yttergärde 282, 830 24 Oviken

21  Ångsta Kvarn 
Hos oss är kvarnen öppen och det är fullt fokus  
på gluten i former som mjöl, bröd, fika och jämt-
ländsk mat. Var med på mjölprovning och visning 
av kvarnen. Lokala mathantverkare säljer bröd, 
getost, mese och hantverk. 

Tina Sigvardsson, 070-684 53 21
Kvarnrundan 21, 830 21 Tandsbyn 

22  Ås Trädgård
Perfekt tid för Skördefest! Vi firar skördeåret  
under flera månader med ett sprakande grön-
saksbord i gårdsbutiken. Kom till oss, vandra  
i blomlandet, följ odlarn på grönsakstur, hälsa  
på hönsen och låt barnen sitta i traktorn och 
såklart fikaservering. Varmt välkomna! 

Jorun Olsson, 063-301 01, 070-283 00 38 
Åsvägen 22, 836 94 Ås
www.astradgard.se


