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TIPS INFÖR BESÖKETSKÖRDEFESTEN VÄLKOMNAR DIG!
Det är lätt att hitta till Skördefes-
ten – på vår hemsida skordefestjh.se 
finns en Googlekarta där vi ritat in alla 
gårdar. Håll utkik efter Skördefestens 
symbol och skyltar. 

Ta med kontanter. Alla försäljare 
har inte möjlighet att ta emot Swish/
bankkort.

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

Ta med en kylväska så håller sig 
varorna 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 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.

Skördefest & covid. Tillsammans gör 
vi Skördefesten säker. Tänk på att 
hålla avstånd och tvätta/desinficera 
händerna ofta.

Ta med familj och vänner på en härlig utflykt med 
ett eller flera gårdsbesök – din närmaste Skördefest-
plats 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 gårdar-
na, lära dig mer om matens ursprung och livet på 
landet. 

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

Facebook: @skordefestjamtlandharjedalen 
Instagram: @skordefestjh

Allt på Skördefesten är producerat eller 
vidareförädlat i Jämtland-Härjedalen!
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 1 Fru Julianas Brödbod 070221 99 94

 2 Fåritaget 070699 13 30
 Ulliform 070323 91 29
 Amazonit Jewelry 070555 77 21
 
 3  Höglunda Gård 070541 59 87

 4  Kossan i Berg 070221 42 66 

 5  Kyrkås Kulturgård 070324 86 38
 Oviken havtorn 070337 57 30
 Skärvångens bymejeri 070299 22 14
 Slaktarn i Östersund 070522 02 05
 Storsjö Strandslöjd 070664 77 07
 SV Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland/ 
 Härjedalen 070224 27 67

 6  Länsmansgården 073041 39 00
 Vallgårdens Bär 073837 44 54

 7  Nygårdens Limousiner 070372 30 13

 8  OPPiNILS 0705762826
 Jönssons Potatis 070398 33 94
 Långbergets Gård 070877 79 87
 Garnbutik Tjärngården 076340 12 68
 Nysäterns Fjällgård 073808 60 66
 Långår’n 076340 12 68

 9  Ost och Bryggstubua 070256 80 06

10  Rudsby Jord & Skog 070623 69 51
 Sörebacke Gård 070792 70 80

11  Rö’grinna Gård 070629 13 04

12  Rönngården 070393 00 68
 Raftsjöhöjdens Mejeri 070657 56 79
 Norgårdens Tunnbröd 073064 89 33

13  Skärvångens Bymejeri 070556 32 21
 Västavika Naturprodukter 070257 35 20

14  Slövre Gård 073027 27 09

15  Strömsnäsgården 073846 47 55

16  Tivars Gårdsmejeri 070551 28 01

17  Trappnäs Gård 070571 42 10
 StorSve Fårgård 070225 37 22

18  Tullus Lantliv 073181 83 00

19  Ås Trädgård 063301 01
 Big Lake Coffee 0761400066
 Flammans Skafferi 070322 08 18
 Jämttinas Havtorn 070656 40 60
 Kall Natur Kompani 070380 60 47
 Osterian af Jemtland 070280 01 01

Erik Arnemo 073-807 65 43
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Fabienne Theiler
Jordnära trädgårdar 

Fabienne Theiler
070-392 80 38
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kaffeservering

matservering

barnaktiviteter

övernattning

gårdsbutik

söndagsbrunch

 1   Fru Julianas Brödbod 

Njut av lantlivet och fika i vårt gårdskafé med hem 
bakat bröd, varm och kalla stutar. Minimarknad 
med bygdens hantverkare, bl.a. bröd, kakor, hem
stickat, kryddor, tovade alster, hemsydda mössor, 
väskor m.m. Barnaktiviteter: gör ett kottmonster 
och mjölka en träko. Hälsa på kor och kalvar i 
hagen. Välkomna stora och små!

Monica & Mats Jacobsson, 070221 99 94
Brynje 110, 831 91 Östersund
www.frujuliana.se

 2   Fåritaget
Välkommen till Fåritaget! Träffa våra gotlandsfår, 
jämtlandsfår och några andra spännande fårraser.
Köp med dig en lammlåda, styckdetaljer, färs, 
lammskinn och garn. Ät lunch med grillad fårkorv 
och tillbehör. Köp Eriks bröd. Köp stickade ylle 
kläder av Ull i Form.

Arvid Hultin, Kerstin Arnemo & Nils Hultin 
070699 13 30
Norderåsen 206, 836 93 Häggenås

 
 3   Höglunda Gård
Höglunda Gård ligger naturskönt med vy över 
Hoverberget. Vi har jämtlandsfår, linderödsgrisar, 
höns & kalkoner. I vår gårdsbutik hittar du våra 
egna produkter från lamm samt ägg, marmelad, 
sylt, tunnbröd och även viss försäljning av våra 
grödor. I kafé/restaurang erbjuder vi gott fikabröd, 
glass och lammsoppa med bröd och viltwok i vårt 
tunnbröd. Vi har flera utställare och barnaktiviteter 
samt B & B.  
Välkomna till oss! Kristina & Olov Forsberg.

Olov & Kristina Forsberg, 070541 59 87
Skanderåsen 615, 840 40 Svenstavik
www.hoglundagardjamtland.simplesite.com

 4   Kossan i Berg
Välkommen till vår mikromejeri och kafé. Här kan 
du köpa våra egna produkter såsom glass, stekost, 
mjölk, yoghurt och grönsaker. Vi erbjuder även 
våra egna utsökta hamburgare och smarrigt gofika. 
Visning av mejeriet kl. 12 och 14. 

Anki & Bob Svensson, 070221 42 66
Anita & Sven Olofsson, 070620 20 54
Hoverberg 249, 845 62 Svenstavik

 5   Kyrkås Kulturgård
Hjärtligt välkomna till Kyrkås Kulturgårds mark-
nadsdagar under Skördefesten! I en genuin och 
levande lantmiljö med anrika byggnader och lång-
håriga Highland Cattlekossor betande runt knuten 
erbju der vi gårdskafé med hembakt tunnbröd, 
höstsoppa och diverse godsaker. På plats finns 
flera utställare med sina mat och konsthantverk 
och vi har även »härproducerade« produkter från 
Kyrkåsbygden. Välkomna att se och uppleva Kyrkås, 
årets by 2020!

Maria Jonmeister, 070324 86 38
Lungre 115, 831 91 Östersund
www.kyrkaskulturgard.se

 6   Länsmansgården
Länsmansgården Lantbruk är ett mjölkföretag i 
Brunflo, Jämtland. Här på gården finns ca 120 mjölk-
kor, rekrytering, höns, fyra hästar, ett femtiotal får, 
tre hundar, två katter och såklart vi människor –  
Maria och Roger med sonen Anton, Sonia och 
Christer plus tre anställda: Jenny, Maja och Aron. 
Förutom mjölkproduktionen kör vi maskinentre-
prenad med flytgödseltunna. På gården finns en 
mjölkautomat med självbetjäning och en gårdsbutik 
med produkter från eget mejeri plus lite annat 
smått och gott.

Sonia Altbäck, 073041 39 00
Ede 125, 834 97 Brunflo
www.lansmansgarden.nu

 7   Nygårdens Limousiner 

Utsedda till årets nötköttsproducenter i Jämtland 
Härjedalen! Besök våra ekologiska kor av rasen 
limousin och de mindre djuren. Kl. 12 och 15 har vi 
rundvandring på gården, då du får se hur alla har 
det. I gårdsbutiken kan du köpa vårt eget ekologiska  
nötkött, våra förädlade charkprodukter som vi 
lufttorkar, kallröker och varmröker själva. Vi har 
ponnyridning kl. 11.30–12.30 och kl. 14–15, lekhörna 
för barn och vuxna. Ät våra goda hamburgare, 
varmkorv, limousin wrap, starke Urban grillkorv, 
kaffe och kakor, medan du njuter av utsikten mot 
Storsjön och Oviksfjällen. Hjärtligt välkommen!

Annika Tillman & Urban Persson, 070372 30 13
Hara Byväg 29, 832 94 Orrviken
www.nygårdenslimousiner.se

 8   OPPiNILS
OPPiNILS är mitt lilla företag som jag driver från 
gården i Långå. Tillsammans med gårdens kor, får 
& höns så erbjuder jag riktigt bra nötkött, lammkött, 
charkuterier, ägg, skinn och ett unikt garn. Gården 
heter Nilsgården och har varit i släkten sen 1646.  
Till gården finns en fäbodvall som heter Nilsvallen, 
där betar mina kor under sommaren. Här får du 
lära dig mera om fäbodlivet & djuren, samt köpa 
ägg, kött från kor & får samt ull, garn & skinn från 
fåren. Hembakat fika, även glutenfritt, mjölkfritt, 
sockerfritt & laktosfritt.

Birgitta Lindh Andersson, 070576 28 26
Nilsgården 348, 840 93 Hede
www.oppinils.com

 9   Ost och Bryggstubua  
        (endast lördag)
Hos oss får du möjlighet att gå runt i de gamla 
husen och se hur en typisk jämtländsk mindre 
bondgård ser ut. Djuren går ute och betar och det 
finns även höns och några ankor. Varför inte gå 
tipspromenaden och klura lite på frågor om livet på 
landet? Bonden Anders är biodlare också och det 
kan finnas lite honung till försäljning och kanske 
finfin potatis också. I Bryggstun finns ko och getost 
samt mese att köpa med sig, allt tillverkat i mejeriet. 
Karin kommer att visa mejeriet under dagen och 
berätta lite mer om hur det går till att ysta. Väl 
komna till oss i Kälen lördagen den 11 september!

Karin Ericson, 070256 80 06
Kälen 120, 835 91 Krokom

10  Rudsby Jord & Skog, Sörgården
Vi är en KRAVgård med Herfordkor och Jämtlands 
får. Här kan du tinga köttlådor, där djuren är slak-
tade på Jämtlandsgårdens slakteri i Hammerdal. 
Vi säljer också korv, ull, garn och skinn. På gården 
finns gårdsrestaurangen Nästgårds, som serverar 
delikat mat av närproducerade råvaror. Sörebacke 
med honung och grönsaker kommer att finnas på 
plats samt produkter som smide, tovat, stickat och 
även tunnbröd. Evas ankor finns här för att roa 
stora och små! 

Ann Rudsby, 070623 69 51
Hölje 115, 836 91 Lit

11   Rö’grinna Gård
Välkommen till vår ekologisk gård med potatis, 
grönsaker, frukt, bär, snittblommor och eterneller. 
Här finns nötkreatur, får och värphöns. Gårdsbutik, 
delvis självplock, lättare lunch och gofika.

Elisabeth Johnson, 070629 13 04
Kånkback 114, 844 92 Hammarstrand

12  Rönngården
Välkommen till Rönngården där vi odlar och föräd-
lar bär och grönsaker till marmelader, sylt, saft, in-
läggningar, hembakat bröd. Försäljning i gårdsbutik. 
Kafé med kaffebröd, stutar och soppa kommer att 
finnas. Syltkokning och annat för barnen. Tipsrunda 
i naturen runt gården. Ev. övriga aktiviteter kommer 
att läggas ut på Facebook. Berit och Johanna önskar 
Er en trevlig stund här på gården.

Berit Henriksson, 070393 00 68
LitsBöle 155, 836 91 Lit
www.ronngardenjamtland.se

13  Skärvångens Bymejeri 

Skärvångens bymejeri är känt för sina prisbelönta 
ostar. Här görs ko och getostar av mjölk från byns 
kor och getter. Vi hoppas på att kunna samla när-
liggande små hantverksföretagare till en trevlig och 
gemensam höstmarknad. 

Tor & Roland Norrman Svensson,  
0645401 40, 070556 32 21
Skärvången 130, 835 63 Föllinge
www.bymejeriet.se

14   Slövre Gård
Vi tillverkar och säljer glass och ost på vår får  
och fjällkomjölk. Även sorbet tillverkas. 
På gården finns det Oestfrisiska mjölkfår, fjällkor, 
gotlandsruss med föl, hundar, katter och kaniner. 
Det kommer finnas möjlighet att rida ponny för  
barnen och kl. 13 och 15 berättar Linda om got
lands russ och deras långa och spännande historia  
(ca 15 min.) och då har man samtidigt möjlighet att 
hälsa på russfölen.

Linda Degermark, 073027 27 09
Slövre 630, 835 93 Alsen

15   Strömsnäsgården
På gårdens finns kor, kalvar, höns, kaniner, getter, 
får, minihästar. Kafé och gårdsbutik i lantidyll.  
En lekpark för barnen och rundvandring på gården 
bland alla djuren. Gårdsbutiken erbjuder olika bär-
produkter, chark, kött, ägg, hantverk m.m.  
I serveringen kan man sitta ner i trädgården och 
äta vår omtyckta ostkaka m.m. Varmt välkommen 
ut till oss!

Maria Stenman, 073846 47 55
Strömsnäs 158, 830 76 Stugun
www.vandrarhem.stromsnas.se

16  Tivars Gårdsmejeri 

På Tivars, vid Storsjöns strand och med utsikt över 
fjällen, kan ni gratis prova på kajak under Skörde-
festen. Njuta av en härlig buffé med lokalproduce-
rade råvaror. Fika hemlagade fikabröd och kaffe/te. 
Handla med er av våra egengjorda produkter så-
som ost, marmelad, sylt och saft, godis och mycket 
annat gott. Vi säljer även handblåst glas och diverse
hantverk av lokala producenter. 

Urban Olausson, 070551 28 01
Norderön 630, 832 93 Frösön
www.tivars.se 

17  Trappnäs Gård
Välkommen till Skördefest på Trappnäs Gård AB. 
Försäljning av nyskördade grönsaker och vandring  
i fälten och växthusen.

Jonas Haggren, 070571 42 10
Trappnäs 527, 845 91 Hallen
www.trappnas.com

 
18  Tullus Lantliv
Vi har lite av mycket, som fjällkor, jämtgetter, får, 
hästar, höns, ankor, gäss och bin. I gårdsbutiken 
finns våra goda ägg och gårdens honung. Guidad 
visning av äppellund och lindallén samt visning av 
våra permakulturplaner där en skogsträdgård så 
sakta växer fram. Jack (vår border collie) visar när 
han vallar får eller ankor. I år lantras/genbanks 
tema och vi visar även upp vår senaste genbanks 
ras Helsingefår. I år har vi haft stor kolycka och 
fått flera fina små fjällkokalvar. Sopplunch, paj och 
fika (kakor & bullar) erbjuds i logen eller utomhus. 
Vi har även en sandbädd för solitärbin med nektar 
och pollenväxter runt omkring. Liten tipsrunda med 
djur och naturfrågor.

Eva Rappe, 073181 83 00
Tullus 271, 835 95 Nälden
www.tulluslantliv.se

19  Ås Trädgård
På Ås Trädgård odlar vi ekologiska grönsaker och 
blommor som vi säljer i vår gårdsbutik. Välkomna 
till oss och våra utställare, till hästtur i odlingarna, 
självplock och potatisprovning med omröstning! 

Jorun Olsson, 070283 00 38 
Åsvägen 22, 836 94 Ås
www.astradgard.se

Fabienne Theiler
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Fabienne Theiler
Kom och skörda! Det finns massor av härliga blommor, 
olika sorters kål, potatis, squash, äpplen. Det räcker så 
länge det räcker!

Fabienne Theiler
Suzanne Lindkvist, 070-392 80 38
Gräfte 752, 837 91 Mattmar


