7 NYA GULDTURER DETTA HÄNDER I SENSOMMAR MED NATUREN SOM SKAFFERI

DIN GUIDE TILL

FUNÄSFJÄLLEN
JAKT MED STÅENDE FÅGELHUND

DEN SOCIALA
JAKTEN

Hävvi i Glen
RÅVARUGURUN KOMMER
TILL TÄNNDALEN

Med fjällen som

INSPIRATION

Oktoberfest
- NU BÖRJAR FESTEN MED ÄLG - FÅGEL - SVAMP & BÄR -

FUNÄSFJÄLLEN AUGUSTI - OKTOBER 2019

INNEHÅLL
Med fjället som inspiration ............................................................... 6
Det händer i Funäsfjällen................................................................. 14
Självklart i Glen.................................................................................. 18

Med fjället som inspiration........ s.6
Recept från Elaine Asp ................................................................... 20
Program matmässan i Tänndalen................................................. 22
Oktoberfest i fjället .......................................................................... 26
Pang - första skottet....................................................................... 27
Jakt över stående fågelhund ......................................................... 30
Nya leder för hållbar framtid .......................................................... 32
Kultur och natur................................................................................ 35

Oktoberfest..... s.26
2

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Nya Leder..... s.32

HÄRLIGA
HÖST

J

ag uppskattar hösten allt mer för
varje år, antagligen för att denna
årstid är extra njutbar i fjällen. Då
tänker jag inte bara på alla möjligheter
som bjuds att vandra och cykla. På hösten
öppnar naturen dörrarrna till sitt skafferi.
Det är då traktens krögare fyller förråden
av bär, svamp och viltkött för resten av
året. Och fjällets rika skördar räcker även
åt oss privatpersoner, både besökare och
bofasta.
Själv hoppas jag hinna plocka lingon och
svamp. En smörstekt kantarelltoast, en
bit ren- eller älgfilé och som avslutning
lingonparfait … för mig är detta höstens
godaste middag, särsklit som allt producerats på plats. Ha en härlig höst du med
och hoppas att vi ses på fjället!

Mats Lennartson
ANSVARIG UTGIVARE
Per-Åke Näsvall | Näsvall Company AB
FORM OCH LAYOUT
Åsa Olsson | Recens Design
& Kommunikation
ANNONSFÖRSÄLJNING
Näsvall Company AB
UPPLAGA
Ca 60 000 ex
TRYCK
MittMedia Print AB
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Sista
helgen i
augusti!

Matmässan
i Tänndalen

tanndalen.com
Boka på 0684-155 00
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En helg fylld av goda smaker,
fina färger och trevlig stämning.
Sista helgen i augusti är det dags för årets matmässa i
Tänndalen. Det blir en kulinarisk upplevelse i och kring Ski
Lodge Tänndalen med lokala mat- och dryckesutställare,
spännande föreläsningar och höga smakupplevelser.
Fredag 30/8 från kl. 18.00
Spansk afton med 5-rätters tapas på Ski Lodge Kök & Bar.
395 kr/pers. Bordsbokning på tel: 0684-155 00.
Lördag 31/8 från kl. 19.00
Stort gästabud med tillhörande dans på Ski Lodge Kök & Bar.
Förra årets succéband, The Relatives står för underhållningen.
Bordsbokning på tel: 0684-155 00.

995 kr/natt

i sexbäddslägenhet i Ski Lodge
Tänndalen inkl. slutstäd.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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M ED
FJÄLL EN
S OM
I NSPI R AT ION
I Funäsfjällen är naturen aldrig långt borta. Skogen, vattnet och fjället är inte
bara gästernas semesternjutning utan också en stor anledning att bo och
leva här. Möt tre av Funäsfjällens entreprenörer som hittar inspiration, ro och
kraft i naturen de har omkring sig.
TEXT: CAJSA RÄNNAR | FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ
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MED FJÄLLEN SOM INSPIRATION

–A

tt vandra i fjällen ger mig
en känsla av musik i
hela kroppen. Min
pappa, som nu är 93 år, lyssnade
på Romans ur Pastoralsviten av
Lars-Erik Larsson och förklarade
hur den liknade en vandring upp
på en topp, med platåer som
bygger uppåt, uppåt, uppåt mot

Vandring är som musik.

ett crescendo. Sedan dess hör jag den alltid i huvudet
när jag vandrar.
– Jag strävar alltid uppåt, siktar på en topp att nå. För
varje steg uppåt blir det lite lättare att andas. Varje stigning ger
nya utsikter, nya vyer att njuta av. När jag sedan kommer ner igen
kan jag känna att den där toppen, den jag just varit uppe på, den
är litegrann som min.
– Här i Funäsfjällen finns många toppar som är lättillgängliga men
också många som kräver lite mer tid att nå upp på. Det ger en så
många möjligheter. Varje vandring ger nya upplevelser, vyerna är
aldrig desamma, inte ens från samma fjälltopp, två gånger.
– Att vandra är för mig en blandning av ro, frid och
prestation. Att uppnå och klara av, och samtidigt höra
musiken inom sig.

MARIE
KLOCKERVOLD
ÅLDER: 66
BOR: Ljusnedal
GÖR: Entreprenör med ett stort
varmt hjärta för Funäsfjällen.
Född på Flon och uppvuxen i
Funäsdalen.
FAMILJ: Make och tre barn
samt barnbarn

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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MED FJÄLLEN SOM INSPIRATION

–J

ag är uppväxt här men
stack härifrån tidigt. Jag
bodde i Uppsala och Paris
i många år men längtade till slut hem,
tillbaka till där jag är uppväxt. Till lugnet,
djuren, naturen och en matkultur som
jag som bondunge känner är hemma
och naturlig. Jag kände när jag var hemma på gården och hjälpte till att ”det här
mår jag bra i”. Så jag flyttade hit och blev
bonde, jag med. Idag har jag sju fjällkor
och gör ost av mjölken de ger.
– Det är ett jäkla slit att vara bonde,

ERIKA ENKELL
ÅLDER: 37
BOR: Medskogen
GÖR: Bonde
FAMILJ: Singel
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I det här mår jag bra.

det ska man inte hymla med. Och det är
lätt att glömma bort att skapa balans i
livet så man orkar fortsätta njuta av att
få jobba med det man älskar.
– Att bo och arbeta här skapar för mig
en naturlig harmoni och en naturlig fysisk kreativitet. Jag har lärt mig att man
kan allt man vill om man vill på riktigt.
Utmaningen är att orka fortsätta vilja på
riktigt – för det krävs balans i livet, och
när jag ser mig omkring vet jag att förutsättningarna för det finns precis här.

MED FJÄLLEN SOM INSPIRATION

–M

an måste prova och våga.
Blir det fel får man inte vara
rädd att börja om och göra
nytt. Jag har lärt mig så mycket
av att ha den inställningen. Snickrat
och byggt grejer jag
aldrig trodde
att jag
kunde.
Jag kan
komma på en
idé mitt i natten,
känna ”det här blir klockrent” och så provar
vi – ibland blir det precis så klockrent som jag
såg i min vision, men ibland känner man ju att
”nja, det vart ju inte riktigt bra”. Då får man
ångra sig, det är det bästa!
– Jag älskar att GÖRA saker! Just nu
tänker jag att jag ska tova dynor till våra
gästrum och så vill jag väva egna trasmattor.
Semester för mig är att ha tid att ge mig på

En riktig inspirationskälla.
MARIA WAGENIUS
ÅLDER: 49
BOR: Funäsdalen
GÖR: Egen företagare
FAMILJ: Fyra barn

sådana där projekt som jag längtar efter.
Jag är ute varje höst och plockar hela
vårt lager av trattkantareller och lingon.
Det är sådan skön känsla att gå där i
dagar och göra något handfast samtidigt
som tanken kan vandra.
– Men ibland sätter jag mig bara på
altanen och insuper atmosfären här. Att ha
den här naturen kring sig, det är en riktig
inspirationskälla!

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR UNDER
SOMMARMÅNADERNA SAMT
ALLA DAGAR UNDER
SMÅVILTSJAKTEN VECKA 35.
INFORMATION PÅ
WWW.STORMHELIWORKS.SE

063 - 51 09 09
info@stormheli.se

Lev din dröm – jobba i fjällen

Vi behöver vårdbiträden och undersköterskor året runt i Härjedalen. Här
lever du mitt i fjällvärlden och den vackra naturen med fiske och skidåkning
runt knuten.
Kontakta områdeschef för att få veta mer.
Eva-Lotta Lundin 070-361 86 34
herjedalen.se
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VÄXBO
Ett stopp på vägen

God mat och dryck, hemgjord glass, bageri och café, fabrik med linnetillverkning
och fabriksbutik, hantverk, smedja och aktiviteter för barnen.

Öppet dagligen hela sommaren!

Växbo Krog 0278 - 66 61 85 • www.vaxbokrog.se

Växbo Lin 0278 - 66 62 00 • www.vaxbolin.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Vissa saker händer
bara en gång

0684-155 00
tanndalen.com
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Solens strålar som bryts bakom en fjälltopp, en öring som landar i kajaken
eller någonting annat som du aldrig trodde att du skulle få uppleva.
Det finns upplevelser som händer en gång och sen aldrig på
exakt samma sätt igen. Kom hit och hitta dina upplevelser!

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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EVENT OCH ARRANGEMANG

DET HÄNDER

I FUNÄSFJÄLLEN
FLOWTRAIL I RAMUNDBERGET
Maskingrävd grön terrängcykelled
för alla som kan trampa och använda handbroms. Boka på bokning@
ramundberget.se.
KL. 10:00-16:00 FJÄLLGÅRDSBANAN Med förlängt
öppet till kl. 19.00 på fredagar. Nå
kalfjället och vyerna på nolltid. Med
eller utan cykeln i liften. Perfekt
utgångspunkt för vandrare och
cyklister och för barnfamiljer som
vill gå på upptäcktsfärd i Mickelinas
värld och hennes sommarled.

Flowtrail i Ramundberget, ta liften
upp och susa ner. En härlig känsla!

DAGLIGEN

AKTIVITETSBANA för barn
Matte Myskoxe har satt ihop en
aktivitetsbana som går ca 2 km
genom skogen. Banan är full med
lek, hopp och skutt. Start och
målgång utanför Árran. Öppen hela
sommaren.
SPAKÅTA FÖR RELAX OCH
UMGÄNGE Det är precis som det
låter. Ett spa där du kan koppla av
efter en lång dag på fjället, alla dagar
på året. Tännäskröket, bokning på
info@tannaskroket.se.

MASSAGE Lugn, kraftfull massage
som ger avslappning och löser upp
spända muskler. Från 400,-/pers.
Bokning: hyttelyx.bokadirekt.se
FÄBOLANDET MED GETTER
OCH KANINER i Mattes Fäboland
har vi tre mysiga dvärggetter som
heter Greta, Snövit & Ariel. Här bor
också tre kaniner. Tännäskröket.

ANDERSBORG VÅFFELSTUGA
Våfflor, go’fika, lunch och möjlighet
att boka middag, Lätt vandring och
fantastisk utsikt vid Lillskarvens fot.
För bokning 073-037 39 40.
KL. 10:00-16:00 TÄNNDALEN
FJÄLLCYKELPARK Cykelleder
för både nybörjare och mer inbitna.
Boka cykel: bokning@tanndalen.
com. Fram till 29/9.
BOKA FIN STUGA i hjortronplockartider! Messlingenfritid.se
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KL .15:00-20:00
ERIKSGÅRDEN SPA Nyöppnad
spa avdelning på Eriksgårdens
Fjällhotell, 180,-/pers.
FRÅN KL. 17:00 ERIKSGÅRDENS FJÄLLHOTELL
Restaurangen öppen dagligen,
t.o.m. 30 september.
NATURBIBLIOTEK
Naturbibliotek i Ramundberget fullt
av utflyktstips och aktiviteter att
låna för en minnesvärd upplevelse.
Öppet för alla. Välj ett stort eller
litet äventyr för dagen och låna med
utrustning som förgyller turen. Fram
t.o.m. 15 september.

Andersborg våffelstuga är ett härligt utflyktsmål som
har öppet alla dagar. Lätt vandring, passar för alla
åldrar. Välkomna!

MÅNDAGAR

KL 19:00 FLUGFISKE FÖR
NYBÖRJARE Gratis introduktion
i flugfiske, 1,5 timmar. Ta gärna
med egen flugutrustning. Tännäs
Fiskecentrum, 0684 - 242 00

TISDAGAR

KL. 10:00 FAMILJEFISKETUR
350:-/pers eller 600:-/ familj
(2vux+barn). Egna bilar. Vi bjuder
på kaffe. Tännäs Fiskecentrum,
0684 - 242 00.
KL. 14:00 MICKELINAS VÄRLD
Kom och lek med Mickelina i
Mickelinas värld. Uppmöte utanför
Fjällgården, Ramundberget. Fram
t.o.m. 11. august.
KL. 15:00 BARNENS
DISCOCYKLING i pumptracken
med både musik och popcorn. För
mer information besök
www.ramundberget.se
FRÅN KL 17:00 RÄK OCH
GRILLBUFFE, 295:-/pers.
Eriksgårdens Fjällhotell.

ONSDAGAR

KL 18:00 TRÄNA MED OSS
Träning med otroligt vacker

EVENT OCH ARRANGEMANG

omgivning och härlig anda Boka på
0684-24010. Ladan i Tännäs.
KL. 18:00 KVÄLLSFISKETUR
2 timmar, 350:-/pers eller
600:-/ familj (2vux+barn). Egna
bilar. Vi bjuder på kaffe. Tännäs
Fiskecentrum, 0684 - 242 00.

Eriksgårdens härliga Spaavdelning är öppet för
alla och alla dagar kl. 15:00-20:00.

KL. 19:00 NATURFILM, Min
vän Fjällräven. 100:-/pers ink fika
på Tänndalens Bygdegård. Fram
t.o.m.25/9.

TORSDAGAR

KL. 12:00 NYRÖKT FISK Tännäs
Fiskecentrum.
KL. 18:00 FLUGFISKETUR Fiske
med flugspö i eget fiskevatten. Vi
bjuder på kaffe. Egna bilar, Kostnad
400:-/pers eller 750:-/ familj
(2vux+barn).
KL. 19:00 BÄVERSAFARI Upplev
bävern i naturlig och vacker miljö,
400kr vuxen, 200kr barn.
Anmälan och mer info Tännäskröket
0684-24000.
KL. 15:00 BARNENS
DISCOCYKLING i pumptracken
med både musik och popcorn.
För mer information besök www.
ramundberget.se.

LÖRDAGAR

KL. 15;00 MICKELINAS
VATTENRUTSCHKANA i
Ramundberget.

FREDAG-SÖNDAG

KL.10:00-16:00
FJÄLLGÅRDSBANAN Nå kalfjället
och vyerna på nolltid. Med eller utan
cykeln i liften. Perfekt utgångspunkt
för vandrare och cyklister och
för barnfamiljer som vill gå på
upptäcktsfärd i Mickelinas värld
och hennes sommarled. Gäller 16
augusti – 15 september.

13 AUGUSTI

VANDRING MED FÄRDLEDARE
En oförglömlig tur i vår fantastiska
fjällnatur med härliga vidder. Ca 4
timmar och passar alla som orkar gå
ca 6 km i något kuperad terräng. Ta
med egen matsäck. Bokning info@
ramundberget.se.

15-18 AUGUSTI

FJÄLLCYKELHELG MED
ERIKSGÅRDEN Kom och cykla

med vår cykelgude Henrik som tar
med er på dom bästa fjälllederna.
Paket inkl boende middagar och
lunchpaket samt cykelguide, 3495:/pers och del i dubbelrum. Anmälan:
henrik@funasdalenshhf.se

1 SEPTEMBER

16 AUGUSTI

FRÅN KL.18:00 PIZZABUFFÉ på
Tännäskröket Härlig pizzabuffé med
släkt och vänner. 165,-/pers.

FRÅN KL. 18:00
TÄNNÄSKRÖKETS COUNTRY
FESTIVAL Härlig helg med country
inspirerande mat och musik

23 AUGUSTI

PIZZABUFFÉ PÅ
TÄNNÄSKRÖKET Härlig
pizzabuffé med släkt och vänner.
165,-/pers.

26 & 29 AUGUSTI

KL. 10:00 HELDAG YOGA
CLINIC STILLHET OCH KRAFT
För mer info se yogaform.n.nu/event
eller 070-677 45 55

30 AUGUSTI

FRÅN KL.18:00 PIZZABUFFÉ
PÅ TÄNNÄSKRÖKET
Härlig pizzabuffé med släkt och
vänner. 165,-/pers.

31 AUGUSTI

FRÅN KL. 12:00 MATMÄSSA
Det blir en kulinarisk upplevelse i
och kring Ski Lodge Tänndalen med
lokala mat- och dryckesutställare,
föreläsningar och närproducerade
måltider med smaker utöver det
vanliga.

KL. 13:00-16:00 HÖSTMARKNAD Kom och gör ett fynd,
påTänndalens bygdegård.

6 SEPTEMBER

6-9 SEPTEMBER

FJÄLLCYKELHELG MED
ERIKSGÅRDEN Kom och cykla
med vår cykelgude Henrik som tar
med er på dom bästa fjälllederna.
Paket inkl boende middagar och
lunchpaket samt cykelguide, 3495:/pers och del i dubbelrum. Anmälan:
henrik@funasdalenshhf.se

7-8 SEPTEMBER

KONSTHELG i Funäsdalsfjällen.

9-17 SEPTEMBER

THE NORDIC WOMAN RETREAT Retreat där vi utforskar
och frigör röst och kropp i kombination med vandring, meditation och
hantverk som grundar och förbinder
oss med naturen, på Fjällbäcken
lodge. För mer information se
www.thenordicwoman.com.

13 SEPTEMBER

FRÅN KL.18:00 PIZZABUFFÉ på
Tännäskröket Härlig pizzabuffé med
släkt och vänner. 165,-/pers.

14-15 SEPTEMBER

KONSTHELG i Funäsdalsfjällen

15 SEPTEMBER

BRUKSVALLARNAS
NATURFOTOVECKA En veckas
fotokurs med dagliga fotoutflykter
till varierande naturtyper. Praktisk
handledning i hur man tacklar olika
motiv och på kvällarna teoripass och
givande bilddiskussioner. Bokning:
info@bruksvallsliden.se

19-22 SEPTEMBER

FJÄLLCYKELHELG MED
ERIKSGÅRDEN Kom och cykla
med vår cykelgude Henrik som
tar med er på dom bästa
fjälllederna. Paket inkl boende
middagar och lunchpaket samt
cykelguide, 3495:- /pers och
del i dubbelrum. Anmälan:
henrik@funasdalenshhf.se

28 OKTOBER

HÖSTLOV PÅ TÄNNÄSKRÖKET
Höstmys i våra fina fjällstugor med
bastu och kamin. Bokas:
bokning@tannaskroket.se.

För mer information
kan ni alltid se vår hemsida:

funasfjallen.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VILDMARKSBYN

TÄNNÄS

sensommarvandring
& fjällets skafferi
Den storslagna naturen i Funäsfjällen erbjuder en
av Skandinaviens största fjällupplevelser för dig
som älskar att vandra i fjällen. Här finns allt för den
vandringssugne; vackra vidder, porlande bäckar och
frodiga dalar. Skogar och myrar fylls med svamp och
solmogna hjortron. Välkomna till Tännäskröket - Ett
eget ställe i fjällen!

camping

fjällstugor

lägenheter

Drop-in 275 kr/dygn
El, dusch & bastu ingår

4 bäddar - 990 kr/dygn
6-8 bäddar - fr 1190 kr/dygn

2 bäddar - 590 kr/dygn
4 bäddar - 890 kr/dygn

´
Restaurang arran

NJUt i SPAKÅTAn

Mattestigen

njut av god mat & dryck
i härlig miljö. Missa inte
vår populära pizzabuffé,
varje fredag.

MEd bastu, relax
och jaccuzzi efter
en heldag på fjället.

2 km Aktivitetsbana i
skogen fylld med lek
& skoj. Hälsa även på
djuren i fäbolandet.

Välkomna till oss!
boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00 • Karl Johans väg 1, Tännäs • www.tannaskroket.se

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan.
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår,
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering.
Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder.
Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel fr. 3 100 000 kr
www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921
16
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VILDMARKSBYN

TÄNNÄS

Guidade visningar
till myskoxhägnet
varje dag.
Boka på tel 0684-155 80
eller www.funasfjallen.se
www.myskoxcentrum.se

BUTIK MED FISKEKORT,
FISKEUTRUSTNING,
MINILIVS
GUIDADE TURER,
AKTIVITETER
UTHYRNING AV CYKLAR,
FISKEUTRUSTNING
Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

vildmarksbutik

fiskekort

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00
INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

INFOPOINT

”träna med oss”

infopoint

NYTT MÄRKE!

NORTH BEND

aktiviteter

- ”TRÄNA MED OSS” ONSDAGAR 18.00. VI LOVAR
ER HÄRLIGA UTSIKTER.
- HÄNG MED ERIK PÅ BÄVERSAFARI PÅ TORSDAGAR.
- BOKA DIN MYSKOXGUIDNING HOS OSS ELLER
NÅGON AV VÅRA ANDRA AKTIVITETER. SJÄLVKLART GUIDAR VI DIG RÄTT TILL OMRÅDETS
ALLA AKTIVITETER. VI TIPSAR ÄVEN OM VÅRA
BÄSTA UPPLEVELSER I FUNÄSFJÄLLEN.

kampanjer

Svenskt varumärke, grundat i Lappland
1987. I bergsmiljön, där du är mer utsatt
för naturens krafter, växte en passion
för funktionella kläder. Material,
kvalitet och passform är alltid en
prioritet i våra plagg!

ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD
FJÄLLSEMESTER!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER (WEEKEND DEALS HELA
SOMMAREN) OCH AKTUELLA ÖPPETTIDER. NI HITTAR OSS I TÄNNÄS, DÄR VÄG 311 & 84 MÖTS.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS / WEB WWW.SPORTLADAN.SE / TEL 0684-240 10 / MAIL INFO@SPORTLADAN.SE
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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BRITA OCH KALLE TÄVLAR MOT VARANDRA

ELAINE ASP
ÅLDER: 42 år
FAMILJ: En dotter på 10 och en
son på 13, 4 hundar och 49 får.
JOBB: Driver restaurangen
”Hävvi i Glen”
AKTUELL: Med sin nya kokbok
och föreläsning på matmässan i
Tänndalen
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Självklart i Glen
Vid vägs ände, Ovikens socken, Tåsåssens sameby ligger restaurangen ”Hävvi i Glen”. Nära
fjällen, i björkskogen ligger den lilla restaurangen inbäddad i tryggheten som bara naturen kan ge.
Ägaren till restaurangen som har fått en hel hög med priser för sin kokkonst är en tjej som inte är
rädd för arbete, håller huvudet högt, vet vad hon vill och framförallt lever hon sin egen dröm.
TEXT: NIKE BENT

E

laine Asp, från början ifrån Gillhov i Bergs
kommun köpte det gamla Caféet i Glen
tillsammans med sin sambo Thomas
Johansson 2009 och startade en stjärnkrog av
allra högsta klass i obygden. Restaurangen är en
spegelbild av hennes sätt att se på matlagning.

MED MORMOR SOM INSPIRATÖR
Elaines mormor var en stor inspiratör och är
kanske den som gett henne den största gåvan,
kunskapen att se naturen som ett skafferi. För det
är just genom den kunskapen som hon idag lagar
mat i världsklass.
Mormodern som jobbat sig igenom fjällvärldens flesta stora restauranger väckte tidigt
Elaines intresse för matlagning och den resa
som hon gjorde blev ett äventyr för även Elaine.
Mormodern gav sitt barnbarn verktygen att leva
på naturens villkor genom att plocka, lukta, smaka
och ta hand om allt det ätbara som vi har runt om
oss i fjällvärlden. Elaine fick redan som 4-5 åring
vara med i mormors kök, vilket varken hade tillgång till rinnande vatten eller el. Mormodern lärde

5 SNABBA MED ELAINE
1. REN / ÄLG
2. SVAMP / BÄR
3. FJÄLL / SJÖ
4. SOMMAR / VINTER
5. LUNCH / MIDDAG

höst

henne att röka, sylta, salta, safta och syra allt för
att på bästa sätt ta hand om det som naturen har
att erbjuda. Det blev helt enkelt vardagsmat för
Elaine och redan här började hennes dröm om att
bli kock ta form.
- Jag älskar känslan av att äta det jag plockat
själv i naturen, berättar Elaine.
Även Elaine tog vägen genom en hel hög med
restauranger i Jämtland, Sverige och Norge, men
hon hittade aldrig riktigt lugnet och känslan av
att aldrig vara riktigt nöjd med det hon serverade,
knackade allt oftare på dörren.
Hon träffade Thomas och flyttade till Glen. Där
levde och bodde Thomas på och mitt i rennäringen. När barnen kom, insåg Elaine snabbt att
pendlandet mellan kockjobb och hemmet inte
kommer att fungera.
Elaine och Thomas hade ripjägare på besök
hemma i Glen och Elaine stod för fullpension i sitt
eget hem. Ripjägarna, som inte var från bygden,
lovordade Elaines matlagning så till den grad att
hon efter några års övertalande, vågade ta steget
att starta restaurangen. Restaurangen som från
början skulle vara en bisyssla medan hon jobbade
med samiskt hantverk, passade barnen och hushållet blev snabbt en succé. 2013 var de tvungna
att bygga ut det gamla caféet och fördubblade
antalet sittplatser.
Äntligen kunde Elaine känna tryggheten och
glädjen i maten hon serverade. Hon visste var alla
råvarorna plockats, fiskats eller jagats för det var
hon som samlat alla dem. Hon visste också hur allt
förädlats för det var hon som gjort det. Nu var det
slut på genvägar, fusk och identitetslösa maträtter.
Elaine hade hittat hem till rötterna i sin matlagning.

KAN MAN RÄDDA VÄRLDEN I GLEN
Sen 2013 har det hänt massor i Elaines liv. Hon
har varit omnämnd åtta gånger i White Guide
och dessutom fått Gastronomiska akademins
utmärkelse i januari 2019. Men det känns inte
som att det är utmärkelserna som är Elaines drivkraft utan mer människosläktets och naturens
samklang.
Hon vill rädda världen, eller i alla fall en liten del,
några stycken. För nog kan vi alla se att något
händer med vår natur. En liten del av världen blir
räddad i hennes bok ”Hävvi, självklart. Sydsamisk
mattolkning”. Boken som inspirerar till att följa
naturens villkor även i matlagning. Här kan ni följa
årstiderna, vad som skall plockas, vad som skall
kokas och hur det skall göras. Här tar Elaine oss
med på en resa i sin värld där vi tar reda på hela
naturen med härproducerade produkter.
FRÅN SKOG TILL BORD PÅ MATMÄSSAN
Elaine är övertygad om att kunskapen om att
samla, fiska och jaga och sedan att ta tillvara på
råvaran håller på att försvinna. Hon vill förmedla
sin kunskap, sina erfarenheter och skall i det
närmaste ha en föreläsning i Tänndalen under
matmässan 31 augusti 2019 ”Från skog till
bord” för att sprida kunskap. Kunskapen skall
också spridas genom hennes egna kurser hemma
i hennes eget kök.
Kunskap är styrka, kunskap är verklighet. Att få
leva med sin kunskap som verktyg är få förunnat.
Elaine är en kunskapskälla som vi alla borde
lyssna på.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Från boken ”Hävvi, självklart.
Sydsamisk mattolkning”

Recept
från Glen
Gåmpa med gräddmjölk &
rostad sockerkaka
Det här är min tolkning av traditionell gåmpa. Min variant innehåller
samma örter som förr, men jag har lagt till socker och det gör
den till en dessert.
6 portioner
Ungstemperatur 175 grader
GÅMPA
1,5 dl kvannesjälkar
1 dl toltastjälkar
0,5 dl ängssyreblad
2 dl vatten
1,5 dl strösocker
1 msk potatismjöl
SOCKERKAKA
100 g smör
2 ägg
2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljpulver
1 dl vatten
0,5 dl ströbröd eller mannagryn
SERVERING
4 dl kall mjölk
2 dl vispgrädde

20
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GÖR SÅ HÄR:
Gåmpa - Skiva kvanne, tolta och
ängssyran fint och lägg den i en
kastrull med vatten. Häll över
sockret och låt allt koka upp.
Låt småputtra i ca 7-8 minuter
Blanda potatismjöl med lite
vatten, häll i kastrullen och red
av krämen. Låt krämen koka upp
och dra kastrullen av plattan.
Låt krämen svalna medan du
bakar sockerkakan.
Sockerkaka - Sätt på ugnen på
175 grader. Smält smöret och
låt svalna. Vispa ägg och socker
poröst. Blanda mjöl, bakpulver
och vaniljsocker och rör sedan
ner det i äggsmeten. Tillsätt det
smälta smöret och vattnet. Rör
om tills smeten är jämn, häll den
i en smörad, bröad form. Grädda
i nedre delen av ugnen i ca 4045 minuter. Låt svalna.

RIV UT OCH SPARA!

Kåtarökt fjällfisk med emulsion på
ciderättika & kvanne
En storsäljare på restaurangen, en vacker smakrik rätt med spännande
smakkombinationer. Helt enkelt, fantastiskt!
4 portioner
FISK
320 g kallrökt röding eller öring
EMULSION PÅ CIDERÄTTIKA
2-3 äggulor
1-1,5 dl neutral olja
0,5 tsk ciderättika
Salt och peppar
SERVERING
2 dl sallad, småbladig
Havtornsreduktion och friterade kvanneblad
1dl hjortron
GÖR SÅ HÄR:
Bena ur fisken och skär den i bitar.
Emulsion - Dela äggen och lägg gulorna i en bunke, vispa i oljan i en tunn
stråle tills emulsionen tjocknar, droppa i ciderättika och smaka av med
salt och peppar. Häll upp i spritspåse eller klicka ut till servering.
SERVERING:
Lägg sallad i botten på tallriken, portionera ut den rökta fisken,
spritsa eller klicka ut emulsionen runt om. Lägg på de friterade
kvannebladen, toppa med hjortron och ringla över havtornreduktionen.

Ungsbakat märgben med blodröd,
gravad rödingrom och picklad kvanne
Inget är så gott som feta, salta märgben. Jag älskar dem ugnsbakade, serverade med
krispigt bröd och picklad kvanne.
4 portioner
Ugnstemperatur 180 grader
MÄRGBEN
8 sågade märgben (på längden)
1 krm salt
GRAVAD RÖDINGROM
4 msk rödingrom
0,5 tsk salt
0,5 tsk socker
Vitpeppar efter smak
1 msk konjak
SERVERING
Blodbröd, picklad kvanne

GÖR SÅ HÄR:
Märgben - Värm ugnen till 180 grader.
Använder du grill, se till att få en bra
glöd. Lägg märgbenen med den sågade
sidan uppåt och ”grädda” dem i 5-7 min.
Gravad rödingrom - Blanda salt, socker,
vitpeppar och konjak, lägg i rommen
och ställ svalt till servering
Blodbröd - Smörstek skivor av blodbrödet i rikligt med smör.
SERVERING:
Lägg upp de varma, bakade märgbenen, toppa med de smörstekta blodbrödsskivorna, gravad rödingrom och
picklad kvanne.

Mer om Tänndalens matmässa
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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MATMÄSSAN I TÄNNDALEN

Matmässan i
Tänndalen

Välkommen till
Härjedalens gymnasium

31 AUGUSTI 2019

En helg fylld av goda smaker, fina färger och
trevlig stämning. Lördag den 31 augusti är det
dags för årets matmässa i Tänndalen. Det blir
en kulinarisk upplevelse i och kring Ski Lodge
Tänndalen med lokala mat- och dryckesutställare, föreläsningar och närproducerade
måltider med smaker utöver det vanliga.

PROGRAM
FREDAG 30 AUGUSTI:
SPANSK AFTON med 5-rätters tapas på Ski Lodge Kök &
Bar. 395 kr/pers. Bordsbokning på tel: 0684-155 00.
LÖRDAG 31 AUGUSTI:
12:00 MÄSSA m. lokala mat och
dryckesutställare.
12:00 REA I HAMRA SPORTSHOP
med upp till 70 % rabatt.
13:00 -14:00 GRATIS KLÄTTRING
på klättertornet för alla barn.
13:00 FÖRELÄSNING MED EMIL BERTILSSON OCH
”STORHAGEN” om närproducerade råvaror och lokalt
mathantverk.
14:00 FÖRELÄSNING M. ELAINE ASP om att ta tillvara på
hela djuret och mat från naturen.
16:00 AFTERMÄSSA MED THE RELATIVES
19:00 GÄSTABUD med 4-rättersmeny och styrdans. The
Relatives står för underhållningen. Bordsbokning på tel:
0684-155 00.
HELA DAGEN finns det naturligtvis möjlighet att cykla i vår
cykelpark, hoppa studsmatta, spela volleyboll med mera.

BO 3 NÄTTER BETALA FÖR 2
1295 kr/natt vid två personer
30/8-1/9 i Ski Lodge Tänndalen
inkl. frukost, linne och slutstäd.
Boka på tel: 0684-155 00,
e-post: bokning@tanndalen.com
eller online: tanndalen.com.

Härjedalens gymnasium finns i Sveg, där det är nära
till det mesta, även till många populära turistdestinationer.
Härjedalens gymnasium har nationellt godkända
idrottsutbildningar i alpint, längd, skidskytte, och
andra högskole- och yrkesförberedande program.

www.herjedalensgymnasium.se

Tomter för rejäla hus och många lägenheter.
Villor, fritidshus, bostadsrätter m.m.
För hela vårt utbud i Funäsfjällen, besök

www.fjallviddens.se

VÄLKOMMEN TILL EN
ERFAREN MÄKLARE!
Professionellt och seriöst, kvalitet före
kvantitet, en rejäl dos affärsmässighet
kryddat med glädje och tempo.
Så arbetade jag som mäklare i
Stockholm och så arbetar jag här
i Funäsfjällen!
Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare

Rörosvägen 25, Funäsdalen. Tel: 070-298 27 28
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Öppet alla dagar
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Rörosvägen 13 A,
84095 Funäsdalen
Telefon +46 684 21007
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Funasfja

Stugor i alla storlekar,
för alla årstider.

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen

FISKEDRAGET

Röstbergets Stugby

Rörosvägen 36, 840 95 FUNÄSDALEN Telefon 0684-291 00

55mm x 20mm

www.funasdalenberghotell.se

070-2383929
info@rostberget.se · www.rostberget.se
Mysiga stugor med högt läge i Funäsdalen
nära Funäsberget och Nordic Ski Center.

BOVTSENBEARKA

Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu

ÅARJELSAEPMESTE

Jillie Ren & Vilt
INFO@JILLIE.SE

FUNÄSDALEN

Funäsdalen Bowling
Golf & Sportsimulator
0684-25025 / 070-6885050 | funasdalenbowling.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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kyrkan i funäsfjällen
Välkommen till gudstjänster och övriga aktiviteter, som ni
kan läsa om i Fjällnytt. Präst och diakon står gärna till tjänst
med enskilda samtal.
Präst

MED HJÄRTA
MED HJÄRTA
I FUNÄSFJÄLLEN
I FUNÄSFJÄLLEN

tel 010-470 01 31
mobil 072-595 50 31

Diakon tel 010-470 01 33
mobil 072-595 50 33
1. Pantone 181 C

Besöksadress: Rörosvägen 26, Funäsdalen
Öppet månd, onsd, torsd 9.00-13.00
www.svenskakyrkan.se/harjedalen

2. Pantone 7544 C

3. Pantone 871 C (guld)

4. Svart / Vit

Rörosvägen 7, Funäsdalen

070 751 05 16

lindbergetmakleri.se

2. Pantone 7708 C

2. Pantone 7708 C / 7542 C

Interiör, hantverk, design, cafe & konst
ÖPPET MÅN-LÖR 11-17
VAVSTUGAN.NU

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga

Fika, lättare lunch och härliga frasvåfflor - även
gluten och laktosfria - med vacker utsikt.

ÖPPET MÅN-LÖR 10-16

NY FJÄLLKROG I BRUKSVALLARNA
CAFÉ, LÄTTARE LUNCH SAMT À LA CARTE

ONSDAG-LÖRDAG 17-22
Boka bord 070-199 54 01

BRASSERIEKERSTIN.SE

Hotell med halvpension, B&B
ÖPPET ALLA DAGAR JULI - SEPTEMBER
PROVA VÅRA UPPLEVELSEVECKOR!
Fotovecka, Yoga- & Vandringsläger, Fjällvandrarweekend m.m.

BRUKSVALLSLIDEN.SE

0684 - 201 80 • BRUKSVALLSLIDEN.SE
24
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ATV • GRÄSKLIPPARE •
ALLT TILL SKOG & TRÄDGÅRD
• SLÄPVAGNAR M.M.
JUST NU:
MÅNGA BRA BEGAGNADE
SKOTRAR INNE. KÖP DIN
SKOTER NU!

®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

Snabbaste vägen mellan
Härjedalen och Stockholm
Kampanjbiljetter från 595 SEK
bokning.airport@herjedalen.se
0680-100 95 eller
direktflyg.com, 0770-790 700

Välkommen till oss på

XL-BYGG FRESKS
Vi hjälper dig med allt inom bygg, färg och interiör
- en riktig bygghandel helt enkelt!
Rörosvägen 80 • 0684-66 87 80 • mån-fre 6.45-17, lör 9-13 • fresks.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Oktober-

fest

Hösten betyder fest i Funäsfjällen. Det är nu vi går ut på fjället för att njuta av alla naturliga
gåvor som vi är lyckligt lottade med. Skogens guld, kantarellerna, de eftertraktade hjortronen,
dom söta blåbären och de lite syrliga lingonen. Men man behöver lite tålamod.
Gärna trevligt sällskap o fika då brukar korgarna blir fulla och man kan njuta
hela vintern av sin skörd. Sen har vi den återkommande jakten som börjar i augusti.
Vi har träffat Sarah som vi får följa med på sitt första pass ensam i skogen,
och Helga och Johan som berättar om sin passion för ripjakt.
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FÖRSTA SKOTTET - 13 TAGGAR

Pang, första skottet

13 taggar
Sarah sitter på sitt pass kl är 07.00.
Inte ett ljud som stör henne bara
en underbar tystnad som det är i
skogen vid den här tiden på dygnet.
En ny dag håller på att vakna upp.
Hon ser solen som sakta stiger upp
och lyssnar uppmärksamt in naturen
runtomkring sig.
TEXT: MARIA PETTERSSON

J

ag smyger tyst upp min kaffemugg ur
ryggsäcken och häller upp nykokat kaffe.
Till det ska det självklart vara en äggmacka. Lyckan är total. Äntligen! Som jag har längtat
och även våndats lite för att sitta på pass helt
ensam för fösta gången. Jag tog jägarexamen
för två år sedan, och har fram tills nu suttit

tillsammans med andra.
Tiden står liksom stilla. Nu förstår jag varför
dessa veckor på året är så viktiga för många och
att många väljer att ta all sin semester för att
kunna jaga, jag känner redan att jag kommer vilja
lägga mer tid på jakten.
Klockan går och varken vi eller hundarna har
sett några älgar på hela morgonen, men känner
mig ändå tillfredsställd inombords. Det surrar till i
komradion och jaktledaren ropar in oss.
Vi ska omgruppera oss och byta plats inom
jaktområdet. Nytt pass väntar och vi ger oss iväg

Jakten är viltvård och hållbar förvaltning av det
kretslopp naturen ger.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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FÖRSTA SKOTTET - 13 TAGGAR

till våra nya positioner.
Jag gör mig hemmastadd på min nya pass.
Dags för en kopp varmt kaffe igen. Solen har
förflyttat sig och jag lutar mig tillbaka och tar in
allt omkring mig kontrollerar skjutavstånd och
lämpliga skjutgator.
Jag har bara suttit på mitt nya pass en liten
stund när jag plötsligt hör älghunden skälla en bit
bort, men allt blir tyst igen.
Sen händer det. Nytt ståndskall, nära den här
gången. Instinktivt ställer jag mig upp. Under
en bråkdels sekund går igenom allt jag lärt mig i
huvudet och försöker kontrollera andningen. Där
kommer en stor älg. Det är nu det gäller. Snabb
bedömning. Är det en älgko? Har den kalvar?

Ser att den har en stor krona med många taggar.
Skjutbar. Jag siktar och följer älgen i siktet. Den
kommer emot mig och stannar upp ca 70 meter
framför mig. Tänker att om han viker vänster
och springer över vägen så har jag ett perfekt
skjutläge. Precis detta händer, och jag trycker
av. Ett skott. Allt känns bra men älgen springer
vidare. Jag går fram till platsen där älgen korsade
vägen, och ser älgen ligga en bit in. Det visar
sig vara en perfekt träff, precis som det kändes.
Adrenalinet bubblar i mina ådror och jag tar upp
komradion och ropar ut till mina jaktkamrater älgtjur ligger!

SARAH THORÉN
ÅLDR: 45 år
BOR: i Funäsdalen
FAMILJ: 2 barn
INTRESSEN: Cykel, skidor o jakt
VARFÖR JAG VALT ATT JAGA:
Hade en helt annan bild av jakt innan jag
flyttade upp till Funäsdalen. Min nyfikenhet väcktes i och med att min sambo
jagade. Det jag inte visste var
att jakt faktiskt handlar om viltvård.
Att man sedan får den nära naturupplevelsen, tiden i jaktstugan och umgänge i
olika åldrar och generationer på köpet
- det är livskvalitet för mig!

www.funasfjallen.se
MODE- & INREDNINGSBUTIK
Rörosvägen · Funäsdalen · 0684 - 216 16 · hill-side.se
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Djupdalsvallen

Bruksvallarnas VVS AB utför alla typer av
VVS arbeten allt från renovering till nyproduktion.
Ring eller maila oss för pris och förslag.

KONTAKTA OSS PÅ TEL: 070 - 730 26 21
e-mail: bruksvallarnasvvs@gmail.com

Välkomna till Djupdalsvallen
Fäbodvall vid Mittåkläppens fot!
Våfflor, smörgåsar och något att dricka säljs i
vår kaffestuga. Tips! Ta med vandringskängor/
cykel och pröva fina stigar och leder.

Det är dags att tänka på julgåvorna till
familj, vänner, anställda & kunder.
Vi har flera olika färdiga alternativ!

Åk till Bruksvallarna, sväng höger mot Mittåkläppen.
Öppet alla dagar
25/6 till 21/9 | 11.00-16.00
Tel: 010-402 93 48 | 070-331 61 36

Besök vår hemsida för att
se vårt utbud eller
kontakta oss på 0684-202 25 /
info@bruksvallarnasrokeri.se

www.bruksvallarnasrokeri.se

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ FJÄLLBOENDE!
Funderar du på att sälja så är det rätt läge nu!
Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev. försäljning.

Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå - Vi finns där våra kunder finns.
Vi är din lokala fastighetsmäklare, vi kan funäsdalen med omnejd på våra fem
fingrar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Nina

Malin

Aktuella objekt finns på www.funasdalenfastighet.se Mob 0705-88 61 27 info@funasdalenfastighet.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Den sociala jakten –

jakt över stående fågelhund

Jag träffar Johan och Helga för en kopp kaffe på Grafiska Huset i Funäsdalen. De flyttade hit
från Österrike där Helga är ifrån. I Zell am See arbetade Helga på en stor reklambyrå och Johan
som marknadsförare i Saalbach, nu driver de en reklambyrå i Funäsdalen och har ett stort
gemensamt intresse utöver sitt företag – hund och jakt.
TEXT: MARIA PETTERSSON

-J

ag har alltid varit intresserad av jakt och fiske men innan jag
flyttade till Funäsdalen hade jag bara suttit på älgpass, jakten
i Österrike drivs på ett helt annat sätt och precis som i Sverige
är det svårt att börja jaga om man inte har egen mark.
Helga kommer från en familj som alltid jagat men hade själv inget intresse av att ta upp det igen. När det var dags för en ny hund ville Johan ha en
stående fågelhund då möjligheterna att jaga på statens mark i Funäsfjällen
är en fantastisk förmån. Helga visste att det skulle bli mycket arbete att få
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till en bra hund så hon hade två villkor.
- Jag ville ha en irländsk setter och att det skulle bli jag som uppfostrade
och tränade hunden. Johan är för okonsekvent skrattar hon.
Paret har nu hundarna Jaeger och Sixten från samma uppfödare.
- En helt ny värld har öppnats upp för oss, vi lever verkligen för våra hundar,
naturen och tiden vi har tillsammans på fjället berättar Helga. Helga, som nu
också har jägarexamen, är ute en del själv och jagar, när Johan, som är deltidsbrandman inte kan.

Det låg lite snö kvar uppe på fjället, och Jaeger och Helga
fick en fin ripa med sig hem.

Den 25/8 är det rippremiär och det är även deras bröllopsdag. Så nu har denna speciella dag fått två betydelser i deras liv,
dagen tillbringas helst på fjället med goda vänner. Fågeljakten
är en mycket social jakt där det går att samtala när man i maklig takt tar sig fram på fjället med hunden sökande framför sig.
Det blir många kaffepauser och vila, helt utan stress.
- Dom bästa dagarna är när hundarna och skyttar sköter
sig och man kommer hem med några ripor i säcken, skrattar
Helga. Hon minns speciellt en härlig novembermorgon:
- En tidig morgon bestämde jag mig för att ta en sväng på
fjället med Jaeger och bössan. Det hade snöat några dagar
tidigare, men på grund av mildare väder höll den på att smälta.
Fåglarna blir mycket sköra om dem inte sitter på snön då de vid
denna tiden nästan är helt vita.
- Jag minns att jag hoppades på att lite snö skulle ligga kvar
högre upp.
Jaktmarken ligger ca 45 minuter från dä rman kan parkera
bilen. Väl uppe tar Helga och Jaeger en välförtjänad paus med
kaffe och vatten, inann dom går vidare.
- Efter någon timme var det på nytt dags att ta en paus, Jaeger
var på väg in och jag tog av mig ryggsäcken och plockade fram
fikat, berättar Helga.
- Det plingar till i GPS:en som informerar mig att Jaeger står.
Jag dricker sakta upp mitt kaffe och Jaeger står stadigt kvar.
Japp, då är det bara att packa ihop och leta upp honom i den
glesa björkskogen. Uppför och nedför, och när jag väl kommer
fram står Jaeger med ripan framför näsan. Jag tar mig fösiktigt fram, Jaeger reser ripan på kommando, skott avlossas och
strax därefter en fin apport.
-Alla dagar ute med hundarna är speciella och härliga, men
visst finns det speciella moment.
- Det är kul att vara ute och jaga med Jaeger, han hittar sina
ripor även om jag inte alltid kommer till skott. För mig är behållningen att vara ute och jobba med hunden, den kontakten vi
har och får när vi jagar är obeskrivlig.

Solen ger energi

Visste du att jorden på två timmar tar emot lika mycket energi
från solen som hela världens befolkning använder under ett
år? Med våra nyckelfärdiga solcellslösningar kan du ta tillvara
på solens energi. Men hur ser effektiviteten ut beroende på var
i Sverige du bor? En av de vanligaste frågorna vi får är hur en
solanläggnings prestanda sjunker i och med snömängder och
mörker. Vi har ställt några frågor till vår solcellsexpert för att
reda ut hur det verkligen fungerar.
Kan man i förväg säga hur en solpanel kommer att prestera på
ett specifikt hustak?
Innan vi installerar panelerna gör vi en noggrann beräkning och
utifrån bland annat hustakets lutning, din energiförbrukning
och hur många timmar taket exponeras av solens strålar. Utifrån
beräkningen räknar vi fram hur många solpaneler du behöver
samt hur lång återbetalningstid av investeringskostnaden är.
Hur skiljer sig investeringen i Funäsfjällen jämfört med södra
delar av Sverige?
Många tror att en solanläggning presterar mindre ju längre norrut man kommer men tanke på de mörkare perioderna på året.
Men faktum är att den energi vi förlorar under årets mörkare
tider har vi igen under sommarhalvårets långa dagar så det går
jämt ut.
Hur mycket får jag betalt när jag säljer min överskottsel?
Vi på Fyrfasen erbjuder våra kunder spotpris (rådande elpris på
marknaden) + 5 öre /kWh.
Hur går jag tillväga för att få reda på hur en solanläggning
skulle prestera på mitt hustak?
På www.fyrfasen.se/solel kan du ladda
ner ett formulär. Fylla i, uppgifterna,
skicka in till oss så återkommer vi med
ett kostnadsförslag.
Vill du veta mer?
Vänligen ta kontakt på
solkraft@fyrfasen.se
Markus Grängzell - Fyrfasen

Om Fyrfasen Energi

Vi är experter på elmarknaden och hjälper dig gärna hitta ett
elavtal som passar dig. Alltid med kundens behov av energi och
kommunikation i fokus, men aldrig på bekostnad av engagemang för miljö eller människa.

Jaeger med ripan i varligt grepp.

Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med
tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se.
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NYA LEDER FÖR HÅLLBAR FRAMTID

NYA LEDER FÖR HÅLLBAR FRAMTID
Funäsfjällen är ett av Sveriges bästa områden för lättillgängliga fjällupplevelser. Nu lanseras sju nya Guldturer
för vandring och löpning. Vi har träffat John Wilcoxen och
Malin Stang, två av stigbyggarna.
TEXT: MIKAELA SUNDBAUM

-V

i vill att gästen ska få fler fina upplevelser på ett hållbart sätt,
säger Malin Stang.
Varje dag den här sommaren är Malin och åtta andra stigbyggare ute på Funäsfjällens leder för vandring, mtb, paddling, ridning,
skoter och längd. I projektet Affärsdrivande Multiarena som drivs under
tre år ska de skapa bättre hållbarhet och kvalitet på lederna.
- Så fort någon tar ett steg vid sidan av leden så breddas den.
På många andra platser i Europa har man fått problem. Vi
bygger innan vi har ett slitage, förklarar John Wilcoxen.
Ett ansvarstagande för fjällmiljön har resulterat
i att, utöver årets lansering av sju nya Guldturer
för vandring, så har leder också tagits bort där man
anser att 60-årsperspektivet som man jobbar utefter inte

Vi bygger innan vi har ett slitage

uppfylls. Ingen av Guldturerna är nu längre än 16 kilometer och leder som
gått över känsliga naturområden är borttagna.
- Om du som gäst ser spång, följ spången. Om du går vid sidan av så får vi
en ny stig som kan orsaka vattenskador. Det är inte bara för att du ska få gå
torrskodd, utan också för att bevara naturen, säger John Wilcoxen.
Guldturer är Destinationen Funäsfjällens koncept med fler än 30 dagsvandringar i området som ger storslagna upplevelser och vyer på ett enkelt sätt.

7 NYA GULDTURER
SVANÅKLÄPPEN •
TÄNNÄSBERGET •
KORTA BERGSTUREN I FUNÄSDALEN •
BYTUREN I BRUKSVALLARNA •
PÄRÅKERSTIGEN •
BAGGÅRDEN-FISKHÅLSGRAVEN I MESSLINGEN •
ANDERSBORG-LILLSKARVEN •
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*Bakning i vedeldad ugn
*Catering
*Grossistverksamhet

Bruksvallarnas
Rökeri

@bruksvallarnasrokeri

ditt självklara val av

Allt börjar på SVENSKCATER.SE
fullsortimentsgrossist
inom
Tel:
063-57
73 30
Glänta
på
dörren till Polaricas
skafferi.

Hotell, Restaurang ,Café

Glänta påoch
dörren
till Polaricas skafferi.
Föreningar.

vinter. Foto Fredrik Broman, Anders Alm

SVENSK CATER
ÖSTERSUND

vinter. Foto Fredrik Broman, Anders Alm

VI ÄR
STOLTA LEVERANTÖRER
www.bruksvallarnasrokeri.se
samarbete med:
TILLI stolt
FUNÄSFJÄLLEN

Allt från totalentreprenader
till mindre servicearbeten
Feragsveien 11, 7374 Røros | www.stensaas.no | Tlf.: (+47) 72 41 90 50

Ingenting
är såäräkta
somsom
vilt.
bär-och
ochsvampsvampIngenting
så äkta
vilt.Polaricas
Polaricas vilt-,
vilt-, bärprodukter
kommer
direkt
från
fjäll,rena
renavatten
vatten
produkter
kommer
direkt
frånvåra
våravidsträckta
vidsträckta fjäll,
och djupa
skogar
smakerna
vecklatspå
på ett karaktärsfullt
sätt.
och djupa
skogar
där där
smakerna
utut
vecklats
karaktärsfullt
sätt.
Naturen
är
generös.
Varsågod
och
ta
för
dig.
Naturen är generös. Varsågod och ta för dig.

vinter. Foto Fredrik Broman, Anders Alm

Produktion och försäljning av fjällröding.
Extremt rena fjällvatten och starka
fiskbestånd gör att vi kan erbjuda
exklusiva och unika råvaror.

en en
smak
av orörd
naturnatur
smak
av orörd
Polarica, Box 27, 953 21 Haparanda, Sverige,
Polarica,
Box00.
27,www.polarica.se
953 21 Haparanda, Sverige,
Telefon
0922-292

Telefon 0922-292 00. www.polarica.se

Allt börjar
på SVENSKCATER.SE
Glänta på dörren till
Polaricas
skafferi.
Tel: 063-57 73 30

Ingenting är så äkta som vilt. Polaricas vilt-, bär- och svampprodukter kommer direkt från våra vidsträckta fjäll, rena vatten
och djupa skogar där smakerna utvecklats på ett karaktärsfullt sätt.
Naturen är generös. Varsågod och ta för dig.

en smak av orörd natur
Polarica, Box 27, 953 21 Haparanda, Sverige,
Telefon 0922-292 00. www.polarica.se
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ANNONS

Jämtland

Fönster & dörrar - Monterat & klart!
www.fonsterhusetostersund.se
063-13 37 70

SPÅR & LEDER
Att besöka vår vackra fjällvärld fortsätter vara populärt, året om.
Därför driver vi i Funäsfjällen projekt Affärsdrivande Multiarena.
Namnet kommer av att områdets totala spår- och ledsystem, det
lokala infrastruktursystemet, ca 1700 km lång, är vår multiarena.
Affärsdrivande - för att vi vill skapa möjligheter för barn- och
barnbarn att också kunna njuta av vår unika fjällvärld i framtiden.
Ett långsiktigt synsätt som vi kallar ”60-årsperspektivet”.
Därför tar vi hand om och utvecklar spår- och ledsystemet i
Funäsfjällen. Så att ledsystemet håller för den belastning vi
utsätter det för.
I SOMMAR:
Skapar vi hållbara vandringsleder
Arbetar fram ett gemensamt skyltsystem
Bygger Funäsfjällens framtida cykelarena
Skapar erbjudanden och tjänster kring ledsystemet som
efterfrågas av våra gäster

1300 KVM
MÖBEL- OCH
INREDNINGSBUTIK

Bjuder in till möten för att samverka i syfte att skapa bästa
möjliga förutsättning att kunna bo, leva och njuta i Funäsfjällen
- även om 60 år.

SPONSRA EN SOMMARLED och bidra till underhåll.
Swish 123 379 6612 med ref ”Sommarleder”

FÄRDIGA MÖBELPAKET
34
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KULTUR OCH NATUR

Nominerat museum
Under våren fick vi på Fjällmuseet en fantastisk överraskning! Vi blev nämligen nominerade som Årets museum. Vi landade som ett av Sveriges tre bästa museer just nu.
TEXT: OLA HANNERYD, MUSEICHEF HÄRJEDALENS FJÄLLMUSEUM

M

en resurserna är knappa. Det hela skulle inte fungera
om vi inte också hade våra kompisar på turistbyrån att lita till. De hjälper oss att hålla öppet under
lågsäsong, och vi hjälper dem när det är som mest ruschigt.

Arbetet på museet bygger på ett slags ömsesidighet: besökarnas engagemang i bygden gör att vi vågar mer. Prisjuryn
uppfattade detta och skrev:
”Härjedalens Fjällmuseum har vidgat bilden av fjällvärlden.
Med tilltro till publiken visar museet att inkluderande museiverksamhet kan bedrivas med småskalig organisation.”
Önskan om delaktighet kan komma till uttryck på olika sätt.
Ofta genom att besökarna inleder vistelsen med att svänga in
på turistbyrån för att utropa ”Nu är vi här!” Sedan kommer de
tillbaka för att berätta vad man upplevt och för att meddela:
”Nu åker vi!”
Man blir ju rörd. Kom in och berätta mer!
Vi tror att just denna önskan är ett uttryck för att man som
besökare i området vill bli involverad i bygdens historia och
glädjeämnen – men också i dess särskilda svårigheter.
Alla frågor ju inte så lätta att besvara. De kräver resonemang
och samtal. Och möten. Och resurser.
Antalet besökare i västra Härjedalen ökar stadigt. Utvecklingen
har gått från de allra första sex turisterna vid 1700-talets
slut fram till dagens 30.000 gästbäddar. Detta har krävt
organisation! Ett svar har varit turistbyråerna, som idag utgör
offentliga mötesplatser. De genererar samtal, ökad kunskap
och säkerhet. Och minskar slitaget på miljön.
Både museet och turistbyrån i Funäsdalen är dock idag

Fjällmuseet i Funäsdalen har blivit nominerad till en
av Sveriges tre bästa museer, och tillsammans med
turistbyrån kan vi informera besökare om både bygdens
historia och vad vi har att erbjuda i dag. Men hur länge kan
vi göra detta? FOTO: Wikipedia / Arild Vågen

under hårt ekonomiskt tryck. Från politiskt håll har föreslagits
en så omfattande neddragning av det kommunala anslaget
till museet att en konkurs kunde bli följden. Besked dröjer. I
turistbyråns fall har kommunen redan sagt upp kontraktet
inför 2019.
All verksamhet går inte att bedriva ideellt.
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Riktig cykling
Njut av vackra stigar i högfjällsmiljö där
du enkelt och snabbt kommer upp över
trädgränsen med milsvid utsikt.
Välkommen till navet i Funäsfjällen.

10%

Rabatt på b
oende
hela somm
aren.
Ange ”cykla
19”
vid bokning
*

*Gäller vid bokning innan 1 september på boende fram till
22 september. Boka via bokning@funasdalenberghotell.se
www.funasdalenberghotell.se

funasberget

funasdalsberget

