			

DET ÄR VI SOM GÖR SKÖRDEFEST JÄMTLAND HÄRJEDALEN 2022
1

Fjåsen å Fjällan 070-511 64 17
Jordnära Trädgårdar 070-392 80 38
Vällvikens Bondgård 070-230 89 75
By Ting Design 070-374 43 33
Slåtte Gårdsprodukter 073-075 96 73

9

Lillbritasgård 070-982 06 75

10 Natcake 070-318 79 02
11 NorgårdsPigan Klövsjö 073-064 89 33
Rönngården 070-393 00 68

2

Fru Julianas Brödbod 070-221 99 94

3

Fåritaget 076-148 47 30
Raftsjöhöjdens Gårdsmejeri 0644-910 58
Ulliform 070-323 91 29

12 Nygårdens Limousiner 070-372 30 13
PåLindmans 073-673 09 30
Sunne-Norderö-Frösö LRF-avd.
Stickat med Inger och Birgitta

4

Färjestans gård 070-294 98 05

13 Pegår’n & Panthers 073-091 63 12

5

Höglunda Gård 070-259 08 88
Karin Larsson 070-216 01 70
Renee Darly 072-212 14 00
Åsberget osteri 070-646 17 61
Ullvide trädgård & design/
Nästelns lamm 070-658 31 17

6

Klövsjö stenugnsbageri 0682-214 00

7

Kossans i Berg 070-221 42 66

8

Kyrkås Kulturgård 070-324 86 38
Oviken havtorn 070-337 57 30
Skärvångens bymejeri 070-337 57 30

17 Storhagen i Ljusnedal 070-275 31 43
Garnbutik Tjärngården 076-340 12 68
Jönssons Potatis 070-398 33 94
Långbergets Gård 070-877 79 87
OPPiNils 070-576 28 26
Ägg I Byvallen 076-816 74 35
Nya Jonsson 072-703 46 72
Skoogs Bistro & Deli 0684-215 30
18 Strömsnäsgården 073-846 47 55
19 Tivars Gårdsmejeri 070-385 51 52
20 Torsta gårdsrestaurang 072-562 41 94
Savhuset Åre AB 070-563 26 90
Marsätt Andelsjordbruk 070-655 52 27

14 Rudsby Jord & Skog 070-623 69 51
Sörebacke gård 070-792 70 80
Ylpeä design 070-792 70 80

21 Tullus Lantliv 073-181 83 00

15 Rö’grinna Gård 070-629 13 04
Siljemyra Gård 070-209 32 58
Trefotens Bigård 073-039 74 64

22 Ullforum Spinneri ingelafredell@gmail.com

16 Skärvångens Bymejeri 070-609 31 82
Vallgårdens Bär 073-837 44 54
Allt på Skördefesten är producerat eller
vidareförädlat i Jämtland-Härjedalen!

SKÖRDEFESTEN VÄLKOMNAR DIG!

23 Ås Trädgård 063-301 01
Big Lake Coffee 076-140 00 66
Flammans Skafferi & Arvid Lorenzon 070-322 08 18
Frejas Bakeri 070-664 86 70
Kall Natur Kompani 070-380 60 47
Osterian af Jemtland 070-280 01 01
Åre Mountain Kimchi 070-797 89 80

TIPS INFÖR BESÖKET

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

Det är lätt att hitta till Skördefesten
– på vår hemsida skordefestjh.se
finns en Googlekarta där vi lagt in alla
gårdar. Håll utkik efter Skördefestens
symbol och skyltar.

Här träffar du bonden, mathantverkaren, slöjdaren
och många fler. Du kan smaka lokalproducerad mat
och fika, uppleva gårdsnära aktiviteter, handla jämt
ländska råvaror och hantverk direkt från gårdarna, lära dig mer om matens ursprung och livet på
landet.

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.

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.

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

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.

Facebook & Instagram: @skordefestjh

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. Vid symptom – stanna hemma.

10–11 september 2022

www.skordefestjh.se
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ÖPPNA GÅRDAR lördag–söndag 10–11 september 2022 klockan 11–16
1 Fjåsen å Fjällan
Fjåsen å Fjällan har biodling, jordgubbs-, potatisoch grönsaksodling. Vi säljer egen odlad honung,
grönsaker, potatis och andra gårdsprodukter. Vi
bygger en gårdsbutik med café och bageri som ska
öppnas senare under hösten/vintern. Vi visar vår
odling i växthuset och berättar om hur vår gård ska
utvecklas.

Bogna »Fjällan« W Adolfsson, 070-511 64 17
Carl-Ove »Fjåsen« Bertilsson, 070-670 46 06
Torvalla By 325, 831 92 Östersund

2 Fru Julianas Brödbod
Njut av lantlivet och fika i vårt gårdscafé med
hembakat bröd, varma och kalla stutar. Minimarknad med bygdens hantverkare, bl.a. bröd, kakor,
hemstickade sockar, kryddor, hemsydda mössor,
väskor m.m. Barnaktiviteter: gör ett kottmonster
och mjölka träkon. Hälsa på kor och kalvar i hagen.
Välkomna stora och små!

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

3 Fåritaget
På gården finns 230 tackor av raserna Jämtlandsfår,
Gotlandsfår och Finullsfår samt baggar av raserna
Suffok, Dorset och Texel. Till försäljning finns lammlådor, styckdetaljer av lamm och lammskinn.

Arvid Hultin, 076-148 47 30
Norderåsen 206, 836 93 Häggenås

4 Färjestans Gård
Vid Indalsälvens strand ligger Färjestans Gård med
gårdscafé, butik, djur och trädgård. Hos oss serveras
fika och lättare maträtter där vi i tillverkningen använder våra egna råvaror i största möjliga mån.
Vi förädlar också våra grönsaker och örter till bland
annat ört- och grönsakssalt och marmelader.
I vår gårdsbutik hittar ni våra handgjorda textilhantverk. I övrigt finns odling, självplock av snittblommor
samt en stor trädgård att vandra runt i. Hälsa gärna
på våra Gotlandsfår eller se hönsen picka runt i
trädgården.

Eva Westberg, 070-294 98 05
Eriksberg 164, 844 95 Stugun

5 Höglunda Gård
Höglunda ligger naturskönt med vy över Hoverberg.
Vi har får, lamm, höns, kalkoner och egna grödor
som tomat, gurka, sallad, potatis, rotfrukter och
bönor. Gårdsbutik med egna och lokala produkter.
Servering av wokat och kaffebröd.

Kristina & Olov Forsberg, 070-259 08 88
Skanderåsen 615, 845 61 Svenstavik

6 Klövsjö Stenugnsbageri
Klövsjö Stenugnsbageri är det lilla bageriet i Sveriges
vackraste by – Klövsjö. Här arbetar vi med ekologiska
råvaror och med hantverksmässiga metoder och
recept. Här serveras varm mat, nybakat bröd och
massa gott. Under skördefestdagarna serveras mellan kl. 11 och 15 en god soppa baserad på säsongens
råvaror med sallad, dryck, kaffe och kaka för 135 kr.
Välkommen!

Erika Dillner, 0682-214 00, 070-344 19 89
Klövsjövägen 44, 840 32 Klövsjö

7 Kossans i Berg
SvenOls Gård i Hoverberg och Lägda Gård i Vigge
har Kossans i Berg AB tillsammans. Micromejeri
och försäljning av glass, mjölk, stekost, yoghurt och
potatis. Café och under skördefesten grillas egna
hamburgare och försäljning av grönsaker m.fl.
lokala produkter.

Anki Svensson, 070-221 42 66
Hoverberg 249, 845 62 Svenstavik

8 Kyrkås Kulturgård
Hjärtligt välkomna till Kyrkås Kulturgårds marknadsdagar under Skördefesten! I en genuin och levande
lantmiljö med anrika byggnader och långhåriga
Highland Cattle-kossor 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
»här-producerade« produkter från Kyrkåsbygden.
Välkomna att se och uppleva Kyrkås, årets by 2020!

Maria Jonmeister, 070-324 86 38
Lungre 115, 831 91 Östersund
www.kyrkaskulturgard.se

9 Lillbritasgård
Lillbritasgård är ett litet familjeägt företag. På
gården har vi får, höns, hundar och katter. Under
skördefesten får ni komma nära våra djur och det
kommer att finnas roliga aktiviteter för barnen,

t.ex. traktoråkning, mata djuren och fiskedamm.
Servering med god lunch och fika i vår nyrenoverade
loge. Vackra gårdsägg och honung till försäljning.
Möjlighet att boka lammlåda samt lammskinn.

Jacqueline Nelson, 070-982 06 75
Åse 224, 835 96 Trångsviken

Galloway. Köttet säljer vi till privatpersoner och
restauranger i området. Under sommarhalvåret går
korna med kalvar tillsammans med tjurarna på bete
uppe på Hamrafjället, längs Mittådalsvägen, i Vivallen, Tänndalen, Walles och runt Tevsjön i Ljusnedal.
På vintern går de hemma på Storhagen i lösdrift,
de kan gå ut och in som de vill och har fri tillgång till
foder. Fodret producerar vi själva på åkrar runt om
i Funäsfjällen.

10 NatCake
NatCake Choklad & Tårta i Klövsjö är det lilla konditoriet i Sveriges vackraste by – Klövsjö. Här arbetar vi
med ekologiska råvaror och med hantverksmässiga
metoder och recept. Förutom vårt eget sortiment av
tårtor och choklad hittar ni i vår lilla butik även tillbehör till festen såsom ballonger, tårtljus, tårtfat m.m.,
saker till hemmabaket, jämtländska hantverk och
mathantverk samt andra presenter och inredning.
Välkomna!

Nathalie, 070-318 79 02
Klövsjövägen 47 A, 840 32 Klövsjö

11 NorgårdsPigan Klövsjö
Här finns tunnbröd, marmelader, sylt, saft, chutney
m.m. Försäljning i gårdsbutik. Kafé med kaffebröd,
tunnbrödstutar och soppa samt kolbulle. Kl. 11–12
kommer det att finnas möjlighet för de barn som
vill att baka sitt eget tunnbröd. Kristina med familj
önskar Er en trevlig stund här på gården.

Kristina, 073-064 89 33
Klövsjövägen 13, 840 32 Klövsjö

12 Nygårdens Limousiner
Besök våra ekologiska kor av rasen limousin och
de mindre djuren. Kl. 12 och 14 har vi rundvandring
på gården, då du får se hur alla har det. I gårdsbutiken kan du köpa vårt eget ekologiska nötkött
och våra förädlade charkprodukter som vi lufttorkar,
kallröker och varmröker själva. Vi har ponnyridning
kl. 11–12 & 14–15. Kl. 13 hästbingo. 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, 070-372 30 13
Hara byväg 29, 832 94 Orrviken
www.nygardenslimousiner.se

13 Pegår’n & Panthers
Ta vara på skörden! Pegår’n & Panthers bjuder in er
till Afternoon Tea, den 10 och 11 september med en
sittning kl. 11 och en sittning kl. 14. Under två timmar
får du smaka på menyn »Sweet and Savory«, där vi
dukar upp med olika rätter samt pratar om olika sätt
som vi har tagit vara på vår skörd. Vi ger er inspiration, tips och recept som ni kan använda när ni ska
ta vara på er egen skörd. Kostnad 350 kr/person,
endast förbokning, begränsat antal platser.
Boka via hemsidan där du även kan se menyn:
www.pegarnpanthers.se
Vi har jordgubbssjälvplock samt kurser i odling och
förädling.
Lotten Wallenhed, 073-091 63 12
Bleckåsen 956, 835 93 Nälden
www.pegarnpanthers.se

14 Rudsby Jord & Skog
Här i Hölje med omnejd betar Herefordkor och
Jämlandsfår. De bidrar med kött och ull och alla
de fantastiska produkter man kan få fram såsom
skinn, kardflor, garn och hemvävda plädar. Under
Skördefesten finns flera hantverkare hos oss med
bl.a. smide, stickat, virkat samt tunnbröd. Evas
ankor roar alla åldrar. På gården finns också
gårdsrestaurangen Nästgårds.

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

15 Rö’grinna Gård
Välkommen till vår ekologiska gård med potatis,
grönsaker, frukt, bär och snittblommor. Här finns
kor, får och värphöns. Gårdsbutik, delvis självplock
och fikaservering.

Elisabeth Johnson, 070-629 13 04
Kånkback 114, 844 92 Hammarstrand

16 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 de
närliggande små hantverksföretagen till en trevlig
och gemensam höstmarknad. Välkomna!

Ellika Nilsson, 070-275 31 43
Bruksvägen Storhagen 41, 840 96 Ljusnedal
www.storhagen.mu, www.butikflava.se

18 Strömsnäsgården
En småskalig mjölkproduktion med fjällkor. Mjölken
förädlas i gårdens eget mejeri till olika mejeriprodukter. Bärförädling av en massa produkter, från
bl.a. egna odlingar. Bed & breakfast, gårdsbutik och
café. På farmen finns även andra familjemedlemmar: kaniner, små hästar, getter, höns och fjällkor.
I butiken finns ägg, sylter, marmelader, ostkaka,
mejeriprodukter, fjällkotvål m.m. För barnen finns
tipsrunda, mindre lekpark med hoppborg. Och
naturligtvis – hälsa på alla djuren. Vi laddar upp med
en mängd gofika, lunch, matiga smörgåsar och barnmeny. Varmt välkommen ut till oss på Strömsnäsgården för en trevlig familjedag.

Maria Stenman, 073-846 47 55
Strömsnäs 158, 844 96 Stugun

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

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

20 Torsta gårdsrestaurang
Här serverar vi riktigt god mat där en stor del av
råvarorna kommer från vår egen gård och från
skogen genom våra elever som jagar och plockar
bär. Närproducerat – på riktigt! Välkommen!

Torsta, 072-562 41 94
Ösavägen 20, 836 72 Ås

21 Tullus Lantliv
Vi har lite av mycket, som fjällkor, får, höns, ankor,
gäss och bin. Nytt för i år är ett nyanlagt våtmarksområde där man kan gå tipsrundor för små och
stora (kan vara bra med stövlar om det är regnigt).
I gårdsbutiken finns ägg, honung, marmelader och
annat smått och gott. Guidad trädgårdstur med
bland annat äppellund och lindallé samt visning av
våra permakulturplaner. Jack (vår border collie) visar
när han vallar får och ankor. Sopplunch, paj och gott
fika erbjuds i logen eller utomhus. Varmt välkomna!

Eva Rappe, 073-181 83 00
Tullus 271, 835 95 Nälden
www.tulluslantliv.se

22 Ullforum spinneri
Litet spinneri med stor ambition! Vi vill ta tillvara den
inhemska ullen och spinna vackert kvalitetsgarn av
den. Vi vill också hjälpa lokala fårbönder att få avsättning för sin ull. Så för att uppmuntra till fortsatt
hållbar ullproduktion köper vi in den ull vi använder
till marknadsmässiga priser från fårbönder som vi
vet månar om sina djur och dess ull.

Ingela Fredell, ingelafredell@gmail.com
Tängvägen 33, 836 94 Ås
yarnsandbarns.com

23 Ås Trädgård
På Ås Trädgård odlar vi ekologiska grönsaker och
snittblommor som vi säljer i vår gårdsbutik. Välkomna till oss och våra utställare, till hästtur i odlingarna,
självplock och andra spännande aktiviteter!

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

kaffeservering

övernattning

matservering

söndagsbrunch

barnaktiviteter

gårdsbutik

Kim, Patrik och Mathias, 070-609 31 82
Skärvången 130, 835 61 Föllinge
www.bymejeriet.se

17 Storhagen i Ljusnedal
Vi bedriver ett ekologiskt lantbruk i fjällmiljö i
Ljusnedal, 4 km utanför Funäsdalen. På Storhagen
har vi köttdjur, främst en ras som heter Aberdeen
Black Angus men också en liten besättning Belted
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