
Fäbodar i Särna, inventering del 1  
presenteras i bokstavsordning: 
 
Bergsvallen, ca 5 km väster om Särnaheden 
Bergevallen, ca 2 mil nordöst om Särna 
Björnholmssätern, ca 3,5 km norr om Storbron  
Bornåsjösätern, ca 15 km sydväst om Särna 
Brottet, ca 7,5 km sydväst om Mörkret 
Dammbustan, ca 30 km nordväst om Särna 
Dyvelblästa, ca 20 km öster om Särna  
Fjätrosvallen, ca 8 km sydost om Särna 
Flovallen, ca 20 km nordöst om Särna 
Foskvallen, ca 25 km nordväst om Särna 
Fröbergsvallen, ca 30 km nordöst om Särna 
Gamla Stötsätern, ca 35 km sydväst om Särna 
Gammalvasselvallen, ca 2 km sydöst om Nya Vasselvallen 
Gammelsätern, ca 15 km söder om Särna 
Gammelvallen, ca 5 km sydväst om Storbäcken 
Garsjöbäcksvallen, ca 30 km nordväst om Särna 
Galsjövallen (Garsjövallen), ca 6 km väster om Särna 
Granusjön, ca 25 km sydöst om Särna, mot Lillhärdal 
Granåsen, ca 25 km sydöst om Särna 
Grönsåsen, ca 16 km nordväst om Särna 
Haftorsbygget, ca 25 km öster om Särna 
Hedarbustan (Bustvallen), ca 30 km nordväst om Särna 
Hedlundsbygget fäbod (Västanberget), ca 15 km nordväst om Särna 
Herrhussätern, ca 4,5 km väster om Lövåssätern 
Hållvallen, ca 25 km sydväst om Särna 
Hållvallen (Särnaheden), ca 7 km nordväst om Särnaheden 
Id-Persätern (Krokbäckssätern), ca 12 km sydväst om byn Drevdagen 
Klorvallen, ca 10 km söder om Mörkret 
Krypbygget, ca 17 km öster om Särna mot Lillhärdal 
Kryptjärn, ca 15 km öster om Särna 
Lemmsjövallen, ca 15 km nordväst om Särna 
Lisselåvallen, ca 30 km nordöst om Särna 
Lissåvallen, ca 28 km sydväst om Särna 
Lövåssätern, ca 15 km nordväst om Sörsjön 
Malbäcksvallen, ca 10 km sydöst om Särna 
Marstevallen, ca 3 km sydväst Tjärnvallen  
Morbäckssätern, ca 20 km nordväst om Sörsjön 
Myrvallen, ca 12 km nordväst om Särna 
Nornässätern/bodarna, ca 30 km söder om Särna 
Nya Stötsätern, ca 40 km sydväst om Särna 
Nya Vasselvallen, ca 25 km nordöst om Särna 
Nysätern fäbod (Björnådalen), ca 25 km sydväst om Särna  
 



 
Fäbodar i Särna, inventering del 2 
presenteras i bokstavsordning: 
 
Nysätern (Mörkret), ca 20 km nordväst om Särna 
Nysätern (Öjvassla), ca 2,5 km norr om byn Öjvassla 
Ol-Hansblästan, ca 20 km nordöst om Särna 
Remvallen (Björnådalen), ca 20 km sydväst om Särna 
Remvallen (Svartsjön), ca 25 km väster om Särna 
Renskällan (Renskällsbygget), ca 40 km nordöst om Särna 
Rörmyrvallen, ca 3 km väster om Särnaheden 
Sidvallen (Siavallen), ca 20 km sydväst om Särna 
Siksjövallen, ca 10 km väster om Särnaheden 
Sildret, ca 30 km sydväst om Särna 
Skvitterputten (Putten), ca 20 km söder om Särna 
Skärvallen, ca 6 km söder om Mörkret 
Slåttvallen, ca 25 km nordost om Särna 
Snurrevallen (Snaravallen), ca 15 km söder om Särna 
Stenkrullen, ca 15 km sydost om Särna 
Stenvallen, ca 25 km nordväst om Särna 
Storbäcken, ca 6 km nordväst om Tjärnvallen 
Storbäcksvallen, ca 15 km nordöst om Särna 
Storkällvallen, ca 1 km sydväst om byn Tjärnvallen 
Stormorvallen (Mörkret), ca 30 km nordväst om Särna 
Stormorvallen (Gördalen), ca 50 km nordväst om Särna 
Stormyrvallen, ca 10 km nordväst om Särna 
Storremvallen, ca 20 km nordväst om Särna 
Strandvallen, ca 15 km sydväst om Särna 
Strupvallen, ca 27 km sydväst om Särna 
Svartåsvallen, ca 2 km sydöst om Fröbergsvallen 
Särksjösätern, ca 35 km sydväst om Särna 
Trygåsen, ca 35 km nordöst om Särna 
Tvärvallen, ca 25 km sydväst om Särna 
Tyskblästan, ca 30 km sydöst om Särna 
Tyskvallen, ca 15 km nordväst om Nordomsjön 
Vidkölssätern, ca 20 km nordväst om Sörsjön 
Vinvallen, ca 30 km sydväst om Särna 
Vålhåvallen, ca 20 km sydväst om Särna 
Yttersätern, ca 20 km söder om Särna 
Åsarna (Slaktarvallen), ca 10 km väster om Särna 
Åsvallen (norra), ca 25 km nordväst om Särna 
Åsvallen (södra), ca 20 km väster om Särna 
Älgaråsvallen, ca 15 km nordöst om Särna 
Ögåvallen, ca 20 km nordöst om Särna 
Öjvallen, ca 2 km sydväst om fäboden Hållvallen 
Öråvallen, ca 17 km väster om Särna 
 
 
 
 



                                          Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Nysätern fäbod (Mörkret) 
 
 
Område: Sä 86 
 
 
Plats: Ca 20 km nordväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                               Skandinaviens mittpunkt ligger 

framför dörren på ladugården    
                       
 

                  
Området: De första kom nog redan på 1700-
talet till Nysätern, och ”västa källa” (plats på 
vallen), från Trågården på Särnaheden, och slog 
ner sina bopålar på vallen. I början på 1900-talet 
var det fyra fäbodbrukare på Tråvallen 
(gårdsnamn). På vallen fanns ca 8-10 kor och 2 
hästar samt en hel del getter och får. Det var 
väster om källan, Trå Per och Selma Jonsson. 
Öster om källan och landsvägen fanns flera 
gårdar. Dom hade ca 20-tal djur tillsammans. Det 
var Erik Östensson, Eriks bror Per Östensson och 
Kryp Johan Eriksson även han från Särnaheden. Djurhållningen slutade på 50-talet, troligen 
1958. På Nysätervallen, Tråa (gårdsnamn) fanns hästar och oxar fram till ca 1980-85, därefter 
Mona Hedlund som hade får på sommarbete till 1990-talet, men de togs bort när det började 
finnas björn i trakterna. Trappan till ladugården är enl. uppgifter den punkt i Sverige som 
ligger längst från något hav. Där finns en märklig bod byggd av ett enda träd, alla 4 väggarna 
är timrade av kluvna stockar från en enda tall.  
1958 fanns där 1 gård med 6 djur. 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark och byn Mörkret. 
• Stor vall, hus efter fäboddrift på bägge sidor om stora vägen, Särna/Mörkret.  

 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Elon Hedlund Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 

 
 
Namn: Nysätern fäbod (Öjvassla) 
 
 
Område: Sä 80 
 
 
Plats: Ca 2,5 km norr om byn Öjvassla 
 
 
Tidpunkt: (2003) 2007 
    
     
Foto: Ingemar Persson 

    ”Egga” eller ”knun” (rund ås eller kulle) var 
      karaktäriskt för vallen där man samlades 

   på kvällarna för att umgås med varandra   
   

 
 
Området: Man begav sig mot hemfäboden i början 
av juni. Vägen dit var ofta så bra att man kunde 
använda häst och vagn för att ta sig fram. Hela 
familjen åkte dit och alla hjälpte till i arbetet. Man 
stannade till strax efter midsommar, då männen 
återvände till byn (Öjvassla) igen och till slåttern. 
Kring den 1 juli buförde man till långfäboden, de 
som hade mer än en vall. Det var längre och 
besvärligare väg. Man kunde oftast inte använda 
vagn. Sommarnätterna är korta och arbetsdagarna är 
långa, så kan man sammanfatta livet på fäboden. 
Dagen kunde börja redan klockan 3-4 på morgonen, 
det var mycket som skulle göras. Morgonmjölkning, 
städa ur stugan, mocka i fjöset (ladugård) och valla 
ut djuren. Men även sysslor som att ysta ost, kärna smör, diska kärlen och kvällsmjölka. En 
uppfinning som underlättade arbetet var separatorn (uppfunnen av Gustav de Laval 1878). 
Man hällde mjölken i en tratt, vevade på en vev och ut ur en pip kom skummjölken, ur en 
annan kom grädden. Tidigare hade man fått skumma grädden själv, ett tidsödande och svårt 
arbete.  
Sista fäbodbrukaren lämnade vallen 1962. 1958 fanns där 7 gårdar med 31 djur. 
                    
 
Resultat: 
2007 är område 

• Gränsar till Vedungfjället Naturreservat 
• Lägerplats till Sjöviks folkhögskola 
• Medelstor vall 

 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden, och Leo Einarssons samlade skrifter, av Patrik Swede, Sjöviks folkhögskola.                                    



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Ol-Hansblästan fäbodvall  
 
 
Område: Sä 78 
 
 
Plats: Ca 20 km nordöst om Särna     Husgrupp i ”Blästa” 

     
 
Tidpunkt: (1977) 2007                                                                                               

             
    
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
Området: Namnet Ol-Hansblästan har 
uppstått då en man vid namn, Olav 
Hansson bröt myrmalm, och smälte i 
bläster. På fäboden fanns flera ägare: 
Ivar och Sigrid Mörk, Sofia Dahlkvist, 
Olle och Klara Ohlsson och Albin 
Halvarsson. 1977 fanns 7 boningshus, 
17 fähus (ladugårdar), 2 störrös 
(eldhus), och lador. Det var 
morföräldrarna till Klara Ohlsson, även 
kallad ”Lill-klara” som var de första som flyttade hit, det var på 1870-talet. Klara bodde här 
på vallen året om till 1968, då de flyttade till Särna. Sen brukades vallen bara på sommartid. 
Som de flesta vallar fanns det kor, getter, får och någon enstaka häst. 1958 fanns där 4 gårdar 
och 23 djur. 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Sommarstugor 
• Stor vall med åkermark. 
• Byggnad (matbod) från år 1893. 
• Kulturminnesmärke: Gammal blästa. 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden, och samlade skrifter, av ett fäbodprojekt, i Särna 1977. 
Samt genom samtal med Birgitta Sjögren, Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Remvallen fäbod (Björnådalen) 
 
 
Område: Sä 73 
 
 
Plats: Ca 20 km sydväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
                                  Husgrupper på båda sidor om väg 
                    
 
Området: Namnet Remvallen kommer från ett rem 
som går från Grundbjörnsjön ”en utdikad sjö” söder 
om vallen. Remmet går då från Grundbjörnsjön på 
ömse sidor om remvallsbäcken ner till Björnsjön. 
Remvallån har sin början i styggkällan. Fäbodbrukarna 
brukade växla mellan Remvallen och Vinvallen, för att 
betet på vallarna skulle räcka längre. Sista 
fäbodbrukare var Klara Fjäll från Sörberget, som bara 
använde denna vall tills hon slutade 1982. 1958 fanns 
där 3 gårdar med 11 djur. 
 
 
 
Resultat 
2007 är område 

• En del fritidsboende. 
• Mest gamla hus, en del renoverade. 
• Medelstor vall med närhet till fiske i Björnsjön. 
• Det finns en datering från år 1877 inristad på en bod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Ingvar Magnusson Långnäset, Särna. 



 
                                          Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

 
Namn: Remvallen fäbodvall (Svartsjön) 
 
 
Område: Sä 84 
 
 
Plats: Ca 25 km väster om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson              Hölada vid åkermark 
                  

                   
 
 
Området: De första bosättarna kom redan på 1700-talet 
från Gårdsgården i Heden (Särnaheden). Efter klyvning på 
1800-talet blev det två vallar, Gård Per Jonsson och Gård 
Sven Jonsson. Fäbodbruket upphörde ca 1945, sista 
brukare var Emil Östensson. Bilväg fram till Remvallen 
bröts 1957. Inte långt från vallen, ca 1 km fågelvägen, 
föddes 1842 en flicka under en gran, när föräldrarna var på 
väg från Heden till Nysätervallen. Minnestavla finns på 
platsen. 
                      
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Liten vall med åkermark. 
• Gamla hus, och byggnader. 
• Närhet till fiske i Svartsjön. 
• Inristning på bod från år 1870. 

 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna Mars 2010. 
Källa: Genom samtal med Anita Mattsson, och gammal skrift, från Mora Tidning år 1948 ang. gammal händelse 
vid myrslåtter norr om Siksjön, av Busk Jonas Jönsson. 



 
        När Marit föddes under en gran 1842 

 
 
 
Hemmansägaren Trå Per Jonsson d.ä. i Heden född 1809 var sommaren 1842 på myrslåtter 
norr om Siksjön, 3 fjärdings väg (1 fjärdings väg = 2,672 meter) västerut från hembyn. Och 
hade sin hustru Anna Ersdotter, född 1810 med sig. Hustrun som räfsade höet väntade barn, 
och de hade tänkt resa till sin fäbod Nysätervallen, som låg ännu 3 fjärdings väg längre 
västerut, när slåttern väl var avslutad på stället. 
 
 
I fäboden befann sig hennes mor, hon var hela byns ”ljösmor”, den tidens bybarnmorska. Men 
eftersom det utvecklade sig hastigare än beräknat var, måste mannen som var både kraftig och 
sansad person i hast lägga sadeln och klövjemesarna på hästen, samt lyfta upp sin sjuka hustru 
ovanpå för att om möjligt hinna fram till sätern. Men när de så färdats drygt en fjärdings väg, 
måste han lyfta ner henne igen av hästen och lägga henne under en gran invid vägen mellan 
Heden och Mörkret, och där födde hon en flicka som sedan i dopet fick namnet Marit. 
 
 
När flickan var född och det nödvändigaste tillfälligt ordnats, måste husfadern åter hjälpa 
hustrun på hästryggen, i det skick hon befann sig. Flickan inlindades i kläder så långt dessa 
stod till buds, och fadern måste bära henne i famnen, samt även sköta om så att hästen gick 
den obanade skogsvägen. Resan fortsatte så fram till Nysätervallen. Allt gick dock väl, trots 
de besvärliga omständigheterna, och både mor och dotter överlevde de ansträngande 
strapatserna och båda levde till hög ålder. 
 
 
Den gran, som den gången fick tjänstgöra såsom vår tids BB, ägnades aldrig någon omsyn, 
utan delade samma öde som andra och jämnades med marken, där drivningarna gick fram på 
1930-talet. Granen hade då stått där nära 100 år efter den besvärliga upplevelsen, och endast 
stubben kan nu som ett stumt vittne uppvisa, var den stått. Den flickan, som där föddes i 
vildmarken under så enastående förhållanden, levde tills hon blev 70 år. Hon var hustru till 
Östen Jonsson i Heden och har efterlevande i flera generationer. 
 
     Busk Jonas Jönsson 
 
Infört i Mora Tidning år 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna Mars 2010. 
Källa: Genom samtal med Anita Mattsson, och gammal skrift, från Mora Tidning år 1948 ang. gammal händelse 
vid myrslåtter norr om Siksjön, av Busk Jonas Jönsson. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Renskällan fäbodvall (Renskällsbygget) 
 
 
Område: Sä 95 
 
 
Plats: Ca 40 km nordöst om Särna 
 
                                                                                     
Tidpunkt: (1996) 2008                                                                                                                                                  
                                                                                    
                                                                                        Bäverhydda vid Renkällrosen 
Foto: Kristina Hägglund           
 
 
Området: Den som stannar 
vid bron över Dyvelån när 
man passerat Trygåsens 
fäbod och går norrut 
uppströms ån, på dess västra 
sida, kommer snart fram till 
det ställe där Renskällan 
rinner in i Dyvelån. Där är 
en bäverhydda och en stor 
damm. Platsen heter Renkällrosen. Norr om dammen passerar man över Renskällan. Här 
ligger ett egendomligt kulturminne i form av en skrädd stock d.v.s. den är fyrkanthuggen. Det 
är möjligt att den här stocken skulle ha använts när kyrkan i Särna återuppbyggdes efter 
branden 1893. Stigen följer den långa smala åsen norrut längs ån. Det är en vacker promenad 
och det går att göra en längre vandring på någon mil eller mer utmed åsarna. Har man bara 
någon timme till förfogande hinner man ändå gå några kilometrar och uppleva atmosfären. 
Det är viktigt att tänka på att när Renskällan passeras kommer man in i Vedungfjällens 
naturreservat och då gäller förutom allemansrättens skyldigheter och rättigheter, även vissa 
reservatsregler. Reservatsskyddet ger oss också en garanti för att vi får behålla den här 
underbara miljön runt Renskällan och de långa skarpa åsarna orörda. I många av de grova 
tallarna finns även märken efter skogsbrand. På de torraste åsarna brukar man hitta den 
scharlakansröda kochenill-bägarlaven. På en skogsholme i myren mellan Renskällan och 
Stortjärnen vid Härjedalsgränsen finns lämningar efter Renskällans fäbod. 1877 fanns här en 
stuga, en mjölkbod, två fähus, en hölada och ett lassland (äng som gav ett lass hö) vallsloge 
med åtföljande lötgång (fäbodarnas betesområde i skogen, sedan gammalt uppdelad i olika 
områden, avsedda att betas i viss ordning). Fäboden blev troligen öde redan i slutet av 1800-
talet men hästarna från Bergevallen brukade beta här långt in på 1900-talet.    
 
Resultat: 
2008 är område 

• Fäboden är öde.  
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Boken, Gränslandet mellan Skog och Fjäll, text och form, Lena Leonardsson Särna. 



 

Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
Namn: Rörmyrvallen fäbod              

            
 
Område: Sä 85 
 
 
Plats: Ca 3 km väster om Särnaheden 

               Övre vallen 
       
Tidpunkt: 2007 
         
 
 
Foto: Ingemar Persson 

               Nedre vallen 
             

            
 
Området: Övre och nedre Rörmyrvallen var 2 
vallar i 1 med en smal skogsremsa emellan. Vi 
kan kalla vallen för övre och nedre från 
grusvägen sett. Brukare av övre var Stutt Ola 
och Augusta Persson. Man buförde tidigt på 
våren med alla djuren, så att man var tvungen 
att stödutfodra tills det blev bättre bete på 
vallen. En häst och 4-5 kor samt en del getter 
och får var ju allmänt. De hade en höstvall som 
dom flyttade till för höstbete och det var Foskdalsvallen. Sista året vallarna Rörmyrvallen och 
Foskdalsvallen brukades av dem, var på 1940-talet.  
 
Området: Nedre Rörmyrvallen var fäbodbrukare Östhans Edvard och Anna Johansson. Dom 
hade också en häst och 4-5 kor samt en del getter och får. Dom hade också en höstvall i 
Foskdalsvallen som ligger ca 20 km från Särnaheden. Sista året för dem som fäbodbrukare var 
år 1938-39.   

                                               
Resultat: 
2007 är område 

• Liten vall 
• Öde som fäbod. 
• En familj med året runt-boende. 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Elon Hedlund Särna. 



 
                                          Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Sidvallen fäbodvall (Siavallen) 
 
 
Område: Sä 70 
 
 
Plats: Ca 20 km sydväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                              

                      Gammal bod på vallen 
     

 
Området: De sista fäbodbrukarna som var på vallen 
med djur var: Svea Larsson och Kristina Jonasson.  
När man buförde i äldre tider då gick man med 
djuren förbi Klitten, Varptjärn, och sedan över 
Taskån och sedan mot Strandvallen och Siavallen. 
Den färden tog 5-6 timmar, beroende på vilka djur 
man hade med sig. Fanns det kalvar med så kunde 
det ta längre tid. Sista gången som den leden 
användes, var det en kviga som inte orkade med. Då 
var man tvingad att transportera kvigan på en ”drög” 
(släde) efter häst. Efter den färden tröttnade man, och 
det bestämdes att hädanefter gå landsvägen. Som 
fäbod blev Siavallen nedlagd1968. Myrslåttern upphörde i slutet av 1930-talet. 1958 fanns där 
3 gårdar med 26 djur. 
 
 
 
Resultat:  
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Närhet till fiske i Fuluälven. 
• Medelstor vall med åkermark. 
• Nära till Fulufjället nationalpark. 
• Gamla hus och byggnader i bra skick. 

 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Siksjövallen 
 
 
 
Område: Sä 125 
 
 
 
Plats: Ca 10 km väster om Särnaheden 
 

                             Ingenting finns kvar, som visar att här 
                    har varit en fäbod, förutom grönskan på marken. 

Tidpunkt: (1996) 2007  
         

                      
 
Foto: Ingemar Persson                                   

              
 
 
 
 
Området: En mycket gammal vall som i dag  
är helt öde. Vallen brukades av Tysk Jonas  
Jönsson. Ägare (1996) är Artur Daniels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Helt öde som fäbodvall. 
• Närhet till Fulufjället nationalpark. 
• Gamla poststigen passerar norra änden av Siksjön.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på platsen och Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Sildret fäbodvall 
 
 
Område: Sä 126 
 
 
Plats: Ca 30 km sydväst om Särna 

           Ett stockvarv kvar av boningshuset 
             och div. andra delar t. ex. en säng 

Tidpunkt: (1996) 2008  
                                                                             
 
 
 
Foto: Ingemar Persson  

            Gammal ladugård i dåligt skick 
                  
 
 
Området: Sildrets fäbod, som tillhörde 
Korsnäsbolaget, men arrenderades av 
Nyman i Åsbo, som brukade vallen till bl 
a bete med sina djur. Sildrets fäbod ligger 
vid ett bakvatten i Fuluälven strax norr 
om sillerhällorna, tre stycken. Mitt emot 
Sildrets fäbod, (på västra sidan av 
Fuluälven) ligger en slåtterholme. Där 
kunde man möta folk med lie och räfsor, 
liarna hade prydligt snidade orv i norsk 
stil. En bäck mynnar på var sida om 
vallen, den ena från Kalvtjärn uppåt 
fjället, och rakt från norr kommer Öretjärnsbäcken från Öretjärn. Avvecklades som fäbodvall 
1932.  
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde som fäbodvall. 
• Närhet till fiske i Fuluälven. 
• Byggnader i mycket dåligt skick. 
• Närhet till Fulufjället nationalpark. 
• Stora slåtter och betesängar som håller på att växa igen. 

 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna och av Ove Larsson, Särna. 



 
                                          Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
Namn: Skvitterputten fäbod (Putten) 
 
 
Område: Sä 87 
 
 
Plats: Ca 20 km söder om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 

               Den lilla åkermark man 
Foto: Ingemar Persson           brukade, håller på att växa igen. 

         
          

Området: Det var Per-Andersfolket som höll till där förr i tiden. En bäck, puttbäcken rinner 
genom vallen. Någon gång på 1850-talet lär enligt Per-Anders Lars, född 1875, (Farfar till 
Lars Berge som bor i Per-Anders idag) en bårtransport med klövjehästar övernattat på vallen.  
Lars berättar om Idreflickan Kerstin Pålsdotters sorgesamma levnadshistoria. Hon var 
havande och blev svekfullt övergiven av sin trolovande–en norrman som tjänade dräng i Idre. 
Av honom arsenikförgiftades Kerstin till döds. Hon fördes på klövjehäst till Mora där hon 
begravdes. Det finns en visa efter Kerstin, Kerstin Pålsvisan (Idrevisan). Den finns 
upptecknad och registrerad i svenskt visarkiv i Stockholm.  
 
I boken beskrivs också en källa där man tagit björn med en sax. Per-Anders Lars berättar att 
hans farfars bror, 
Anders Halvardsson 
Lindkvist, brukade ha 
sax vid källan. (saxen 
finns på 
gammelgården i 
Särna) Anders fick 
också en björn i saxen, 
troligen 1861, då 
denne var i Skvitterputten med djuren. Vid första skottet blev en tand utskjuten på björnen, 
sedan blev bössan av någon anledning obrukbar, varför han gick upp till Glysjön och lånade 
bössan av Daniels Anders Persson, farfar till Daniels Arvid Larsson ”Arv Arvid”. Per-Anders 
Lars far, då 11 år fick stå på avstånd och se om det misslyckades. I så fall hade han att springa 
efter hjälp.    
 
Resultat: 
2007 är område 

• Liten fäbod som är helt öde. 
• En stuga och en ladugård var byggnader som fanns kvar. 

 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Boken, Allmunvägen Älvdalen-Särna, av Helge Lindberg. 
 Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
Namn: Skärvallen fäbodvall 
 
Område: Sä 151 
 
Plats: Ca 6 km söder om Mörkret 
 
Tidpunkt: (1996) 2008  

                  Bild till höger, en hel del byggnader i sämre skick 
Foto: Ingemar Persson                   
 
 
Området: Skärvallen ligger ca 5 km fågelvägen söderut från Mörkret. Ända in på 1940-talet 
fanns här fast bofasta. Samtidigt som nyodlingen började i Mörkret på 1940-talet, började  
Ole Johnsen (Skärvalls Olle) från gården Jons i Skåret Norge, med nyodling uppe i 
Skärvallen. 
 
Amanda Olsson från Mörkret, är uppväxt i Skärvallen, hon kom dit med sina föräldrar när hon 
var 3-4 år gammal, omkring 1911. Hennes mormor från Sörsjön hade fäbod i Skärvallen och 
buförde (förflyttning från den bofasta gården hemma i byn till fäboden och tvärtom) hela den 
långa vägen varje försommar och tillbaka till Sörsjön på hösten. Amandas far arbetade i 
skogen på vintrarna och då var modern ensam i Skärvallen med nio barn, kor, får och getter. 
 
Sten Zakrisson berättade om barnen 
när det var fast boende i Skärvallen, 
de gick mellan skolan i Mörkret och 
hemmet vid fjällkanten varje dag. 
Han berättade också om hur han, 
Gustav och ytterligare fyra män kom 
till Skärvallen sent en kväll en höst 
under andra världskriget. Männen 
hade efter en älgjakt i Bergådalen gått 
vilse i dimman på fjället. Andra 
brukare av vallen var, Anders Petter Magnuson (Gift med Skår Anna.) de hade sex barn, 
födda under åren 1914-1924. Karl Viktor Lind (Gift med Skår Johanna) syster med Skår 
Anna.  
Sista året som fäbodvallen brukades var 1955.  
  
 
Resultat: 
2008 är område 

• Klorhön i bakgrunden. 
• Fulufjället nationalpark. 
• Gångstig, ca 1,2 km från vägände. 
• Fäboden är inlöst av Naturvårdsverket. 
• En del hus i bra skick, andra håller på att falla ihop. 
• Gammal fäbod med åkermark som håller på att förbuskas. 

 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna. 



 
                        Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Slåttvallen fäbod 
 
 
Område: Sä 127  
 
 
Plats: Ca 25 km nordost om Särna 

         Stugorna renoverades på 1980-talet 
 
Tidpunkt: 2008              
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
Området: Slåttvallen ligger någon kilometer 
hitom Nya Vasselvallen. Karl-Olov minns att hans 
morfar, Kristoffer Johansson, f 1879 troligen var 
en av dem första på vallen. En del brukare av 
vallen hade även flera fäbodvallar, som man 
brukade för bete och myrslåtter. Tre av de vallarna 
var, Gammelvasselvallen, ca två km från Nya 
Vasselvallen, Nysätern (Öjvassla) och Svartåsen. 
En gång hände det att Kett-Ola Kristoffersson, tog 
med sig pigan som kallades True, och gick till 
Gammelvasselvallen för att hugga. Han högg, hon körde fram de huggna stockarna med häst, 
senare byggdes ett störrös (eldhus) och ett fjös (lagård). Efter Storskiftet revs husen och 
flyttades till Nya Vasselvallen. En annan brukare av vallen var Lars Olofsson och Lina. Sista 
brukare av Slåttvallen var Erika och Lars Eriksson någon gång på andra halvan av 1940-talet 
(1946).    
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• En del fritidsboende. 
• Lättillgängligt med bilväg. 
• Fridfull liten vall med åkermark. 

 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Karl-Ove Dahlgren Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Snurrevallen (Snaravallen) 
 
 
Område: Sä 90  
 
 
Plats: Ca 15 km söder om Särna 

                   Ingenting syns av fäboden 
 
          
Tidpunkt: (1996) 2007  
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
Området: På södra delen av vallen hade Anton 
Schröder en stuga. Han var kusin till den kände 
Gustav Schröder, jägaren och författaren. Anton 
Schröder var disponent för Avesta sågverk 
(brukspatron). Stugan byggde han för att bo där när 
han fiskade i den fiskrika Storån. Han hade också 
ladugård, kor och fäbodkulla. Tack vare att han hade 
åkerjord på vallen, blev han vid storskiftet, tilldelad 
två stora skogsskiften, ett vid Snurrevallen och ett 
uppe vid Öja, samt ett mindre skogsskifte vid 
fäbodstället Tyskblästan. Snurrevallen betraktades 
som själva fastigheten. Det var fyra delägare på 
vallen på sin tid. Anton köpte tre delar av Bergesläkten, men den nordligaste delen av vallen 
fick han inte köpa, den ägdes av Berge-Anders. Patron Schröder kom åkande i droska med 
egna hästar när han kom till Snurrevallen. Det är från den tiden Schrödervägen stammar. Där 
har inte varit kreatur på mannaminne.     
 
 
 
Resultat:  
2007 är området 

• Närhet till fiske i Storån (Österdalälven). 
• Sly och buskar växer lite överallt i området. 
• Helt öde, ligger ibland på botten av Trängselsjön, beroende av vattennivå. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
 
Namn: Stenkrullen fäbodvall 
 
 
Område: Sä 128 
 
 
Plats: Ca 15 km sydost om Särna             Nerlagd som fäbodvall 1948 
 
 
Tidpunkt: 2008 
  
 
 
Foto: Ingemar Persson 
                 
 
 
 
Området: Gammal fäbodvall som brukades för 
länge sedan av fäbodbrukare Fjäll-Johanna, 
Sömsk-Johan och familjen Hermanssons från byn 
Hornberget. 
 
  
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Liten fäbodvall. 
• En del fritidsboende. 
• Närhet till fiske i Österdalälven. 
• Närhet till Stenskrullens naturreservat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Ove Larsson Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Stenvallen fäbod 
 
 
Område: Sä 105 
 
 
Plats: Ca 25 km nordväst om Särna                    Gångstig in på vallen 

                   
  
Tidpunkt: (1996) 2008 
                    
 
 
Foto: Ingemar Persson 

      Ladugården är nyrustad           Stenmur runt fäboden 
 

                                   
 
Området: Tysk Jonas 
Olof Jönsson (f 1861-
1924) gift 1897 med 
Knapp Karin Olsdotter (f 
1869-1964) odlade upp 
vallen och byggde hus 
med tanke att kunna bo 
där året runt.  
Tysk Jonas bröt upp en 
ofantlig mängd stenar ur jorden som lades till en stenmur som blev 235 meter lång, byggde 
även ett tvåvåningshus på vallen. Även iordningsställdes flera potatisåkrar och två jordkällare. 
Den jordkällare som fortfarande står kvar är från 1911. Åkrarna hade en standard som 
möjliggjorde att använda slåttermaskin och häst. En dotter till Tysk Jonas och Knapp Karin 
hette Julia. Hon gifte sig 1922 med Tjern Harald Eriksson. 
Hon ärvde vallen som hon sedan arrenderade ut till Jon Sigvard Jensen och Bertina Olsson i 
slutet av 1920-talet, fram till 1935? De delade ladugård med Anders Håkanssons (Håken-
Anders). Håkanssons bodde i tvåvåningshuset och Jensens i det gamlaste huset. Efter Håken-
Anders var där Jommo Ola och Olea tills vallen upphörde som fäbod 1952.  
     
 
Resultat: 
2008 är område 

• Fäbodkafé, som drivs av ägarna själva sommartid. 
• Vallen rustad till viss del, t ex nytt plåttak på ladugården. 
• Nära till Fulufjället nationalpark med bl. a. Njupeskär vattenfall. 
• En målsättning är att djur ska finnas på vallen, en s.k. levande fäbod.  

 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Inga Wall Särna. 
 Samlade skrifter av Ove Larsson Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Storbäcken fäbod  
 
 
Område: Sä 156 
 
 
Plats: Ca 6 km nordväst om Tjärnvallen 
                                                                                   Storbäcken fäbod 
 
Tidpunkt: 2008   
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
Området: Storbäcken var från början 
fäbodvall till Särnaheden. Tidigt, redan före 
Gördalen, blev det fast boende någon gång på 
1700-talet. Det har varit tre gårdar i 
Storbäcken, varav två var bebodda året runt. 
Per och Stina Emretsson bodde året runt i 
Storbäcken, de härstammade från byn 
Flöttningen. Per gick med posten Gördalen-
Särna en gång i veckan, innan vägen troligen 
blev klar 1923. En av fäbodbrukarna var Busk-
Per-Erik Jonsson och hans hustru Stina från 
gården Tjönnmora, Särnaheden. Fäbodbrukarna 
följde en gångstig med djuren till fäboden, den gick från Särnaheden, över Bergsvallen, 
Busteshållan, över Fulan, Skärberget, Strömsildret och fram till Storbäcken fäbod, en sträcka 
på ca 2-3 mil. Brukligt var att man de två första veckorna följde djuren till skogen.  
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Fritidsboende. 
• Stor fäbod med åkermark. 
• En gård med året runt boende. 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna.  
Genom samtal med Elon Hedlund, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Storbäcksvallen 
 
 
Område: Sä 71 
 
 
Plats: Ca 15 km nordöst om Särna 
 
 
Tidpunkt: (1977) 2007  
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                                         Holme på vallen, hus 

                              skymtar i bakgrunden 
 
 
                                                                                        
Området: Fäboden har fått sitt namn efter den 
intilliggande stormorbäcken. Fäboden hade 2 ägare 
(1977), ägare 1 var Sofia och Gunnar Johansson. Ägare 
2 var Edvard Olssons stärbhus. Fäboden är privatägd. 
Ägare 2 hade sin del av vallen endast som fritidshus. 
Ägare 1 som var Sofia och Gunnar Johansson vistades 
på fäboden hela betesperioden. Man hade 12 getter varav 
sju mjölkades. Mjölken togs omhand på fäboden för ost- 
och messmörstillverkning. 1972 slutade man att gå till 
fots med djuren upp till vallen på våren. Då kördes 
djuren upp med bil till fäboden. Fäbodbygget har 
troligtvis börjat någon gång på 1700-talet intill den 
kallkälla som finns i närheten. På 1930–40-talet odlade 
man upp flera mossar omkring vallen, och odlade bl a 
foderbetor till djuren. 1958 fanns det 2 gårdar med 12 
djur på Storbäcksvallen.   
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Närhet till fiske i Fjätälven. 
• Medelstor vall med åkermark. 
• Hus och byggnader i bra skick. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Samlade skrifter av RS-Öst: s RS-kommité KFUK-KFUM: s Scoutförbund Fäbodprojekt i Särna 1977.  



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Storkällvallen 
 
 
Område: Sä 107 
 
 
Plats: Ca 1 km sydväst om byn Tjärnvallen 
                                    Rester av spismur 
 
Tidpunkt: (1996) 2008       
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
Området: Sydväst om byn Tjärnvallen, uppe i kanten av 
Fulufjället, finns lämningar efter Storkällvallen. Det syns 
än idag rester av husgrunder. Vallen ligger utmed 
Skårkällan, en bäck, som kommer uppifrån fjället. Förr 
fanns slåtterängar efter bäcken som brukades ända in på 
1930-talet. Marken är bördig trots att vallen ligger ca 
675 m ö h och i nordöstsluttning. Det var Germundsson i 
Gamla Strömsildret, som hade fäbod här. Germund 
Germundsson var blind men klarade sig trotts detta bra. 
Sofia Germundsson föddes under en gran, 150 m från 
vallen. Fortfarande kan man se att det varit odlingar här, 
de bofasta i Tjärnvallen hade sina potatisland här. 
Storkällvallen är uppmärkt med en skylt.  
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• Fäboden är öde och övergiven. 
• Naturskönt område vid Fulufjället. 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark. 
• En del lämningar i form av spismurar. 
• Skogen börjar ta över marken där fäboden låg. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom samtal med Sten Zakrisson och Bengt Pettersson Tjärnvallen Särna. 
 Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna.  



 
                                          Gammal bosättning fäbodvall  
 
 
 
Namn: Stormorvallen (Mörkret) 
 
 
Område: Sä 24 
 
 
Plats: Ca 30 km nordväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: (2002) 2007 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 

    Troligen lada eller ladugård 
                              som håller på att falla ihop
         
         
Området: Tre gårdar från Mörkret hade fäbod i 
Stormora, fäboden mellan Mörkret och Njupeskär. 
Stormorvallen ligger just utanför parkgränsen. Från 
1900-talets början var platsen även fäbod till en fjärde 
gård i Mörkret. Fähusen stod bredvid varandra, fägatan 
var samfälld mark. Stormorvallen användes som fäbod 
till 1970-talet, den siste brukaren var Karin Persson från 
gården ”Tjönna” i Mörkret. Amanda Olsson, en annan 
fäbodbrukare slutade något tidigare med fäbodbruket. 
Amanda har aldrig haft någon mjölkmaskin utan alltid 
mjölkat för hand. I början separerade de mjölken hemma 
och tillverkade smör och messmör. Sedan skickade de mjölken till mejeriet i Särna med 
bussen. 1958 fanns där 1 gård med 7 djur. 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Medelstor vall med åkermark. 
• Närhet till Fulufjällets Nationalpark. 
• Markerad led till Njupeskär vattenfall. 
• Kryssmarkerade skoter och vandringsleder i området. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

 
Namn: Stormorvallen fäbod (Gördalen) 
 
 
Område: Sä 20 
 
 
Plats: Ca 50 km nordväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: (1996) 2008  
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                             Får som betar på vallen 

                    
 
 
 
Området: Från Gördalen hade man sina fäbodar 
västerut mot Drevfjället. Jens Ottersen kom med 
sin familj från Skåret i Norge till Gördalen. Medan 
de byggde sin gård i Gördalsbyn bodde de i 
Stormorvallen. De slog åkrarna nere i byn och drog 
djurfodret på skidkälke upp till vallen. Ladugården 
(fjöset) som Jens Ottersen timrade är märkt 1887 
och det är noggrant gjort för att de skulle kunna ha 
djuren där även vintertid. Efter att de flyttat ner till 
Gördalen användes Stormorvallen som fäbod och 
för slåtter.  
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• Naturskönt område. 
• Liten fäbod med betesmark. 
• Djuren som idag betar vallen är får. 
• Brukas av fäbodbrukare från Gördalen. 
• Fäbodvall nära Fulufjället nationalpark. 

 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Stormyrvallen fäbod 
 
 
Område: Sä 129 
 
 
Plats: Ca 10 km nordväst om Särna 
 

                
Tidpunkt: 2008                                 Störrös (eldhus) på vallen 
                    

                                                                                              
  

Foto: Ingemar Persson 
                                                           

 
 
 
Området:  
Stormyrvallen ligger en 
mil nordväst om Särna och 
är sedan länge nerlagd 
som fäbodvall. Vallen har 
troligen brukats av två 
familjer, Döv Jo Sven 
(från Sessilgården på Särnaheden) och Per ”Orsa” Persson. Per Orsas var även  
fäbodbrukare på Foskdalsvallen En gård med fem djur fanns på Stormyrvallen 1958.  
  
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde som fäbodvall. 
• En del fritidsboende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Ove Larsson Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Storremvallen 
 
 
Område: Sä 130 
 
 
Plats: Ca 20 km nordväst om Särna 
            Rester av byggnad 
 
Tidpunkt: 2008   
                            
  
 
  
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
Området: Är en mycket gammal fäbodvall som ligger 
vid Grundsilsjön. Troligen var det fäbodbrukare från 
byn Särnaheden som brukade Storremvallen. Är för 
länge sedan nedlagd, på grund av att fäbodbrukarna 
trodde att det spökade på vallen, när dimman från 
Grundsilsjön kom smygande efter myren.  
                    
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• En fäbod i förfall. 
• Öde som fäbodvall. 
• Närhet till fiske i Grundsilsjön. 
• Inom Särna-Idre Besparingsskog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Genom besök på platsen och information av Elon Hedlund Särna. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Strandvallen 
 
 
Område: Sä 69 
 
 
Plats: Ca 15 km sydväst om Särna 

                                             Väg mot Siavallen  
 
Tidpunkt: (1996) 2007    
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                             

          Väg mot Öråvallen och Åsvallen                                                                                   
            

                                                                             
    
Området: Strandvallen är en stor fäbodvall, 
kanske Särnas största. Den sista fäbodbrukaren 
som hade kor där var Nora Eriksson. Vallen 
upphörde som fäbod med boskap 1966. Nora med 
familj bodde övrig tid på året i Särna på gården 
”Hea”. Hon var gift med skogvaktare Harald 
Eriksson. Harald var skogvaktare på Särna-Idre 
Besparingsskog. En händelse som inträffade 1929, 
var att det blev ett riktigt oväder på fäboden, det 
regnade, åskade och blixtrade. 13 getter och får 
hade tagit skydd under en stor gran på Strandvallen. Blixten slog ner i granen med följd att 
alla djuren dog. Tillsammans med de djuren hade Kristina Jonasson, en annan fäbodbrukare 
på fäboden, en ”bjellgitt” (get bärande bjällra), som hade ett hål rakt igenom bjällran. Även en 
ko som gick ute på gårdsplan slogs omkull, men repade sig så småningom. En annan episod 
som kunde uppstå ibland, var t ex när något djur gick ner sig i något myrhål eller källa. 1958 
fanns där 4 gårdar med 13 djur. 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Stor fäbod med åkermark. 
• Flera fäbodar finns i området. 
• Både sly och björk börjar få fäste på vallen. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Strupvallen fäbod 
 
 
Området: Sä 131 
 
 
Plats: Ca 27 km sydväst om Särna 

                                              
                  
Tidpunkt: 2008 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                   Fuluälven strax intill Strupvallen            

                    
                                                                                   
 
 
 
 
Området: En mycket gammal fäbodvall, 

med rester av husgrunder och en 
liten åker, som kan ses vid 
vägkanten. Fäboden ligger strax 
bortom vägkorset vid Strupen. 
Inga andra uppgifter om denna 
fäbod har gått  

                  att få fram.  
 
 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde som fäbod 
• Naturskönt område. 
• Närhet till fiske i Fuluälven. 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden av Ingemar Persson Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Svartåsvallen 
 
 
Område: Sä 132 
 
 
Plats: Ca 2 km sydöst om Fröbergsvallen 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
                                                                            
Foto: Ingemar Persson                                                                             

            Plats efter gammal bebyggelse 
                            där någon eldat som har passerat vallen               

                                                                                                   
           
Området: Vägen till Svartåsvallen från Särna, 
går via Nordomsjön, Flovallen, sen vägen efter 
Fjätälven, mot Svartåsen som gränsar mot 
Vedungsfjällens naturreservat. Där slutar vägen, 
och man får gå några hundra meter innan man är 
på fäboden. Det måste vara en mycket gammal 
vall som tillhörde folk från Särnaheden. Det 
mesta håller på att växa över av gräs, sly och 
skog. Inga hus eller redskap finns kvar på vallen. 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde som fäbodvall. 
• Liten fäbod med liten åkermark. 
• Närhet till Vedungfjällens naturreservat. 
• Naturskönt område med fin utsikt från vändslinga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden av Ingemar Persson Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Särksjösätern fäbodvall 
 
 
Område: Sä 133 
 
 
Plats: Ca 35 km sydväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: (1996) 2008                                                  
 
 
 
Foto: Ingemar Persson         I bakgrunden Särksjön 
                                                                                        och Fulufjället nationalpark 
                                                                                        
 
 
 
Området: Fäbod för Öjvallberget, inom Särna 
socken. Här har varit två gårdar. 1949 var det 
två karlar som köpt vindfällen vid 
Särksjösätern. De högg och körde med häst. De 
bodde på fäboden i en säterstuga, karlarna i 
köket och hästen i kammaren. För att få in 
hästen i kammaren ledde de den genom köket. 
Fäboden ligger ca 10 km nordväst om 
Hägnåsen. Fäbodbruket lades ner 1949. 
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• Fritidsboende 
• Naturskönt område. 
• Nära till fiske i Särksjön. 
• Liten vall, helt öde från fäbodliv. 

 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna. 
Samlade skrifter av Ove Larsson, Särna. 



 
                                          Gammal bosättning fäbodvall 

 
 
 

Namn: Trygåsen fäbodvall 
 
 
Område: Sä 57 
 
 
Plats: Ca 35 km nordöst om Särna 
                                                                                         
 
Tidpunkt: (1996) 2007  
 
 
Foto: Ingemar Persson                                                

                         Myr vid Trygåsen som 
                        användes för myrslåtter 

                             
Området: Trygåsens fäbod ligger 600 m ö h. 
Fram till 1967 betades vallen av kreatur. 
Omkring 1930 bröts bilvägen. Av en ren 
slump upptäckte några forskare från Umeå 
universitet att det odlats korn, råg och hampa, 
alternativt humle, i närheten av Trygåsen på 
1000-talet. Man hittade även pollen av 
enbuske (Juniperus), vilket tyder på att det 
förekom bete av tamboskap. Odling, svedjebränning och bete fortsatte till på 1800-talet. 
Upptäckten gjordes när forskarna analyserade pollenprov tagna i gransumpskogen och på 
myren 900 m sydöst om fäboden. Är det så att Trygåsen är ett s.k. ödesböle? Vid Slyos 13 km 
nordöst om Trygåsen vid Härjeån, strax intill Lövnäsvallen, i Härjedalen, har en bosättning 
från sent 900-tal daterats vid en arkeologisk utgrävning. 1958 fanns där 4 gårdar med 21 djur. 
 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Medelstor vall med åkermark för t ex bete. 
• Fördjupad inventering av Trygåsvallen. (Arkeologisk utgrävning). 

 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Boken, Gränslandet mellan Skog och Fjäll, text och form, Lena Leonardsson Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
Namn: Tvärvallen 
 
 
Området: Sä 134 
 
 
Plats: Ca 25 km sydväst om Särna             

         
 
Tidpunkt: 2008                                                                      
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
Området: Ro Rudolf Eriksson (Ro Tuttu) var gift med Mia på 
Högen, i Särna, de hade en dotter som hette Selma. Dom hade 
fäbod på Tvärvallen för länge sedan. Ro Rudolf kom till 
Långholmen, för att det sägs att han bragt någon annans liv. När 
han kom ut från Långholmen fick inte komma hem till Mia. Han 
flyttade hem till sitt föräldrahem ”Roa”. Skaffade ett hembiträde 
som hette Johanna som senare blev med barn, men Ro Rudolf 
nekade till faderskapet så hon fick vittna om att det var en 
luffare som var far till barnet. Var en mycket elak man till både 
människor och djur. När Johanna skulle ysta (koka messmör) 
fick hon inte ta av veden hemma, istället fick hon gå till skogen 
och plocka kvist. En gång var han ute på juldagsmorgonen i 
Särna och hade då satt en lång stång tvärs över kälken, som han 
sen mejade ner folk med, som skulle på julotta. Ro Rudolf hade 
många kor och getter, stor ladugård, störrös och stall på 
Tvärvallen. Ro Rudolfs bror Erik, som också var på Tvärvallen hade en dotter som fick 
lungsot och senare dog på Tvärvallen, endast 16 år gammal. Nerlades som fäbodvall 1952.    
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende. 
• Öde som fäbod. 
• Övervägande fritidshus. 
• Närhet till fiske i Fuluälven. 
• Närhet till Fulufjället nationalpark. 

 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Ingrid Larsson, Särna. 



 
Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Tyskblästan fäbodvall 
 
 
Område: Sä 135 
 
 
Plats: Ca 30 km sydöst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
  
 
Foto: Ingemar Persson                                                    Slåtter och betesmark   

   
  
 
 
 
Området: Fäbodvall med slagg och kol i 
backen och rester av en damm vid 
bäcken.  
Flera järnframställningsplatser finns i 
området. En av fäbodbrukarna var 
familjen Hermanssons från Hornberget. 
Nedlagd som fäbodvall 1948. 
 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde och övergivet. 
• Medelstor fäbodvall. 
• Flera järnframställningsplatser. 
• Blästbäcken rinner genom fäboden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Första boken, Med Dalälven från källorna till havet ”Storån” Särna/Idre av Karl Erik Forslund. 



 
                               Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Tyskvallen fäbod 
 
 
Område: Sä 150 
 
 
Plats: Ca 15 km nordväst om Nordomsjön 
 
 
Tidpunkt: 2009 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
Området: Fäbodvallens brukare var Erik och 
Gerda Persson och Paulina Olsson som kom från 
Nordomsjön. Dom buförde med kor, hästar och 
får via Myrvallen, ca 7 km genom skog och på 
myrar, efter en stig fram till Tyskvallen. Detta på 
grund av att det var väglöst fram till vallen ända 
fram till 1958. Erik och Gärda hade brukat vallen 
ända från mitten av 1940-talet, fram till 1976, 
som var sista året som fäbodbrukare som de höll 
till på Tyskvallen. Myrslåtter var också vanligt 
för att dryga ut fodret till djuren, t.ex. efter Ögån, 
myrarna runt Skisjön, och mellan bäckarna 
Stormytan och Lillmytan.  
Efter det har någon häst eller får tillbringat någon sommar på vallen från och till.  
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• En del fritidsboende 
• Fäboden är i mycket bra skick. 
• En hel del myrmarker omger vallen 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Kurt Persson, Nordomsjön, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

 
Namn: Vidkölssätern fäbod 
 
 
Område: Sä 136 
 
 
Plats: Ca 20 km nordväst om Sörsjön 
                         
 
Tidpunkt: (1996) 2008                         

                      
                                                                                      
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
Området: Vidkölssätern består av en gård. 
De ursprungliga husen står kvar och är i 
bättre eller sämre skick (bostadshuset har 
renoverat tak t.ex.). Inga nybyggda hus 
finns. Gården tillhör Storagen i Sörsjön, 
(stärbhus med många delägare). men ligger 
i Särna socken. Fäboden betades troligen 
till i början av 1930-talet. Det är troligt att 
korna från Vidkölssätern sökte sig upp på 
fjället, framförallt på höstarna för att äta 
svamp.  
 
           
                 
Resultat: 
2008 är område 

• Liten fäbod 
• Fritidsboende 
• Naturskönt område. 
• Fäbod med betesmarker. 
• Gångstig från Morbäckssätern. 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark. 

 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och Samlade skrifter av Lena Leonardsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

 
Namn: Vinvallen 
 
 
Område: Sä 74 
 
 
Plats: Ca 30 km sydväst om Särna                                  Välbevarade hus på vallen                 

        
 
Tidpunkt: 2007 
 

                           
 
Foto: Ingemar Persson     
     
    
 
Området: Själva namnet på fäboden kommer från att 
tjädern kom flygande i stora hopar om ca 40-50 fåglar i 
samma flock. Då kom ett vinande ljud från dessa. Vallen 
brukades från tidig vår till i mitten på juli. Sen brukade de 
flytta till fäboden Remvallen, som brukades till sena 
hösten, för att betet skulle räcka till alla djuren. Sista 
fäbodbrukare var Oskar och Selma Karlsson.  
1958 fanns 1 gård och 6 djur på vallen.  
 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• En del fritidsboende. 
• Myrmarker omger vallen. 
• Hus och byggnader i bra skick. 
• Närhet till fiske i Björnåns vattendrag. 
• Hus och betesmarker på bägge sidor om vägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Ingvar Magnusson, Långnäset, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Vålhåvallen 
 
 
Område: Sä 137 
 
 
Plats: Ca 20 km sydväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008  
 
 

 
                    Vallen är inramad av                                      

Foto: Ingemar Persson                                              bl. a. ”lummig” björk 
  

                                                                                                            
                                                
 
Området: Vallen ligger 
alldeles intill stora vägen och 
läget är vackert vid Vålhåsjön. 
Där finns idag fyra bostadshus, 
en ladugård, ett störrös (eldhus), 
två lador, ett mejeri (en naturlig 
kallkälla, nyttjad som 
förvaringsplats), två små stugor 
och ett båthus. Två av husen är 
ditflyttade. Ett timmerhus var 
tidigare stall på Holsgården i byn Sörberget och flyttades till Vålhån i samband med att vägen 
i Sörberget lades om på 1960-talet. En mindre timmerstuga är nytillverkad.  
Det gamla stallet har fått ett nytt annex.  
 
 
Av kartor kan man tyda att Vålhån befolkades ganska sent, ca 1880 i samband med storskiftet. 
Det tycks som om Holsfamiljen inte var den första familjen som brukade vallen. Holsfamiljen 
tillskiftades sedermera den norra delen med sydgräns ca storstugan. Det har ännu inte gått att 
se när Holsfamiljen blev enda ägaren till vallen. Den södra delen av vallen ägdes av Hols Per 
Erssons svägerska Gårds Malin Persdotter. Som mest fanns det ett 20-tal byggnader på vallen 
(2 ägare med dubbel uppsättning av allt) och djurbeståndet var också 40 djur. Vallen bestod 
av 35 st. ”värdesatta” ytor och den övervägande delen var slåttermark. Det fanns endast 2 st. 
mindre rutor med åkermark. Någon yta ansågs också ”otjänlig”.      
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Barnbarn till Hols Sigrid och Hols Ivar med hjälp av Kerstin Hols Högberg. 
 

Forts. 



 
 
Vålhån var en säter till byn Sörberget. Där bodde Hols Ivars farfars bror Hols Halvar. 
Vålhån har förmodligen brukats som fäbod under olika perioder. De första kända ägarna var 
Hols Per Ersson född 1829 och Ingeborg Persdotter född 1835. De fick sonen Hols Erik 
Persson som 1883, gifte sig med Kristin Persson, kallad Fala. De fick tre barn Ivar, Harald, 
och Mimmi. 
 
 
Hols Ivar kom sedan att ta över vallen tillsammans med sin maka Sigrid. Hols Ivar och Sigrid 
drev ett mindre jordbruk med 5 kor, 1 häst, 1gris, 10-15 får och höns. Vid månadsskiftet maj-
juni bar det iväg till vålhån med djuren. Där stannade familjen till någon gång i september. 
Hols Ivar och Sigrid åkte till vallen på skrindan tillsammans med smådjuren och dottern 
Kerstin gick med korna. Under sommaren kom Erik Nyström från Oxberg och hjälpte till med 
slåttern på vallen. Familjen hade även en piga på vallen, tant Erika som medförde sonen Emil. 
 
 
Mitt på vallen ligger storstugan där familjen bodde. Intill i backen ner mot sjön finns störröset 
där separatorn fanns. Boden var en del av störröset och där förvarades kylvaror. Återkomsten 
till Särna by i september innebar att de yngsta barnen fick C i ordningsbetyg för sin sena 
ankomst vid höstterminens början. 
 
 
Tåget passerade vallen och närmaste järnvägsstation var Bornåsjön. Mjölken skickades med 
tåget in till byn och familjen kunde beställa mat som levererades med tåget. 
 
 
Kor och får gick på skogen och korna kom hem till vallen mot kvällen förutom under 
svamptiden. Under den tiden fick familjen gå ut och leta efter korna. 
 
 
Till midsommar kom gäster till vallen och en midsommarstång restes nere vid sjön. Det hände 
även att man dansade. 
 
 
Familjen Hols hade djur fram till 1944.    
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Naturskönt område. 
• En del fritidsboende. 
• Nära till fiske i Vålhån. 
• Närhet till Fulufjällets nationalpark. 
• Hus och byggnader på fäboden i bra skick. 

 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, April 2010. 
Källa: Barnbarn till Hols Sigrid och Hols Ivar med hjälp av Kerstin Hols Högberg. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Yttersätern fäbodvall 
 
 
Område: Sä 138 
 
 
Plats: Ca 20 km söder om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
 
 
Området: Mycket gammal fäbodvall söder om Särna, där endast ett stenröse (stenhage)  
                  och en betesäng finns kvar. Inga uppgifter har gått att få fram om denna fäbod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Liten vall där en del enbuskar växer. 
• Helt öde, omgiven av granskog och björk. 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
 
Namn: Åsarna fäbodvall (Slaktarvallen) 
 
 
Område: Sä 9 
 
 
Plats: Ca 10 km väster om Särna             Sista stockvarvet på fjöset 
                             (ladugården) håller på att växa över 

             
Tidpunkt: 2008                                                   
                                                                      
 
 
Foto: Ingemar Persson                          

         Skogen håller på att ta över                                                   
                                                      slåtter eller betesängarna                           

             
                                    
                                                                             
Området: En mycket gammal fäbodvall, 
väster om Särna. Vallen är troligen från 1900-
talets början. Den tillhörde slaktargården 
(Gråbergs Per Persson). Såldes senare i början 
på 1950-talet till Beres John Larsson. Vallen 
ligger inbäddad i en granskog med en del myr 
runtomkring, och det syns att det har varit 
någon slags odling där, i direkt anslutning till 
vallen. En del husgrunder syns, en med ett 
stockvarv kvar, troligen ladugård, resten av stommen uppruttnad. En annan stomme är helt 
borta, troligen bostadshus, eventuellt flyttad, bara rester av en spismur och husgrund kvar.  
  
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Öde som fäbodvall. 
• Närhet till fiske i Bålsjön. 
• Ligger inom Särna-Idre Besparingsskog. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Lars- Erik Gråbergs, Särna. 



 
Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Åsvallen (norra) fäbodvall 
 
 
Område: Sä 139 
 
 
Plats: Ca 25 km nordväst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                        Stenhögen är ev. en spismur 

 
 
 
                      
Området: Om man färdas med bil mot Mörkret, så 
passerar man en grusväg till höger där det står 
Lommsjön, där svänger man av efter en grusväg mot 
Lomsjön och Svartsjön. När man passerat sjöarna åker 
man till vägens slut, så kommer man till ett ställe som 
kallas Lemmåvadet. Där går man över Lemmån, sen 
norrut ca 1 km så kommer man till Norra Åsvallen. 
Fäbodbrukare som var på vallen var Busk-Erik 
Jonsson och Elin, Herman Ström och hans föräldrar. 
Fäboden blev nerlagd 1931.    
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Liten vall, helt öde. 
• Myrmarker omsluter vallen. 
• Liten bod i dåligt skick är allt som är kvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Elon Hedlund, Särna. 



 
Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

 
Namn: Åsvallen (södra) fäbodvall 
 
 
Område: Sä 142 
 
 
Plats: Ca 20 km väster om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008    
 
 
 
Foto: Ingemar Persson                                                      Stuga på Åsvallen med 

     Siaberget i bakgrunden 
        

 
                     

Området: Fäbodbrukare Ingrid och Sven Larsson har 
varje sommar sedan 1967, varit på fäboden med kor, 
kalvar, grisar och höns. Man fick gå efter en stig från 
Särna via Uguåsen till Åsvallen, det var på senare år man 
fraktade djuren med bil och kofinka. På Åsvallen hade 
man sommarbete till korna som inte var så många de 
första åren, så då brukade man mjölken för eget bruk. 
Fanns det kalvar fick de en del av mjölken, sen gjordes 
smör och tjockmjölk, som var högt prioriterat på 
fäboden. Efter att korna ökade i antal, började Ingrid och 
Sven lämna mjölk till mejeriet 1974, belönades några år 
senare med diplom. Svenska Mejeriernas Riksförbunds 
diplomverksamhet hade uppmärksammat Ingrid och 
Svens insats när det gäller mjölkleveranser och kvalitet 
på varan. Diplomet gällde för tre år, och kom på så vis att 
få guldvalör. Ingrid och Sven slutade med lantbruket i 
Särna, och fäbodlivet på Åsvallen 1990. 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• En del fritidsboende. 
• Flera fäbodar i området. 
• Medelstor fäbod med åkermark. 
• Naturskönt område med fin utsikt. 

 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Ingrid Larsson, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Älgaråsvallen 
 
 
Område: Sä 106 
 
 
Plats: Ca 15 km nordöst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
 
 
 
Området: Älgaråsvallen ligger 8 km norr om 
Nordomsjön, ca 2 km från vägen mot 
Öjvassla. I mitten på 1950-talet fanns där 3 
fäbodbrukare: Anna och Edvard Blomqvist, 
Maja och Ture Svensson samt Amanda och 
Back Kalle Ericsson. De hade vardera 4-5 
kor, några kalvar, ibland en gris och någon 
hade några får. Byggnader på vallen var: 5 
boningshus (3 bebodda), 3 fähus, 1 störrös 
(kokhus för mesostkokning) och lador. 
Genom vallen flyter en bäck och vid den 
fanns ett mindre och ett större ”mejeri”, (ett litet hus där mjölken och grädden hålls kall av det 
rinnande vattnet). Vallen är belägen i en svag sluttning ner mot Skisjön. Den omgärdas av 
myrar, och betet för kreaturen var mycket bra. I området mellan Älgaråsvallen och 
avtagsvägen mot Ol-Hansblästan finns gamla tjärdalar. 1958 fanns där 2 gårdar och 11 djur.   
 
 
 
Resultat: 
2008 är område 

• Fritidsboende 
• Gamla tjärdalar. 
• Hus och byggnader i bra skick. 
• Medelstor fäbod med åkermark. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Back Sara Ericsson, Nordomsjön, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Ögåvallen 
 
 
Område: Sä 94 
 
 
Plats: Ca 20 km nordöst om Särna 
 
 
Tidpunkt: 2007 
 
 
  
Foto: Ingemar Persson                                           Ev. äldsta huset på vallen 

                 
 
 
Området: Sonjas mamma och mormor tillbringade 
varannan försommar på Ögåvallen, varannan 
sensommar på Foskdalsvallen, för slåtter, s.k. 
hackslått med lie, och bete på vallen vartannat år. 
En annan fäbodbrukare vid namn Maria Eriksson 
som var sista fäbodbrukare tillbringade varje 
sommar på vallen. Andra fäbodbrukare var: Näs-
Harald Larsson och tre bröder vid namn Jomo-Ola, 
Jomo-Gustav och Jomo-Per. Ögåvallen tillhörde 
folk från Särnaheden. Sonja minns att korna vid 
tillfälle brukade rymma på grund av att det fanns 
för lite bete på Ögåvallen. Korna brukade dra iväg till Foskdalsvallen där betet var mycket 
bättre. En gång tog flottare hand om korna på Foskdalsvallen när de flottade virke i Foskån. 
De mjölkade korna, sen fick de mjölken, när ägarna hämtade djuren för återfärd till 
Ögåvallen. Fäbodbruket avslutades 1955. 
 
 
Resultat: 
2007 är område 

• Fritidsboende 
• Närhet till fritidsfiske. 
• Hus och byggnader i bra skick. 
• Medelstor fäbod med åkermark. 
• Närhet till stugbyn vid Kringelfjorden. 

 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Genom besök på fäboden och samtal med Sonja Spånberg, Särna. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 
 
 
 
Namn: Öjvallen 
 
 
Område: Sä 140 
 
 
Plats: Ca 2 km sydväst om fäboden Hållvallen 
 
 
Tidpunkt: 2008 
 
 
  
Foto: Ingemar Persson                                               Öjsjön skymtar mellan träden 
                                                                                
 
 
 
Området: Öjvallen ligger vid Öjsjön på dess östra sida, dit kan man gå eller åka båt. 

Ingenting syns av gamla hus och byggnader, bortsett att det är en öppen  
                  yta med en fritidstuga och viss växtlighet. Ingen information har gått att  
                  få fram angående denna vall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
2009 är område 

• Helt öde som fäbod. 
• Närhet till Öjsjön med bl a fiske. 
• Trivsamt område med flera holmar (ca 20 st) i sjön. 

 
 
 
 
 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, mars 2010. 



 
                                         Gammal bosättning fäbodvall 

 
 

Namn: Öråvallen 
 
 
Område: Sä 141 
 
 
Plats: Ca 17 km väster om Särna 

           Sonja inne i störröset
                      (kokhuset)                             

 
Tidpunkt: 2008                        
 
 
 
 
Foto: Ingemar Persson 
                                                            En av flera husgrupper       Sonjas störrös med bod                                           
        Siaberget i bakgrunden 
 
Området: Öråvallen var en fäbod där man tillbringade 
hela somrarna, från tidig försommar till sen höst 
(hemfäbod), från t.ex. början av juni till slutet av 
september. Vallen brukades för både slåtter och bete. 
Sonjas farmor Johanna (Halla) buförde (förflyttning från 
den bofasta gården hemma i byn till fäboden och tvärtom) 
med kor och småkrötter efter en gammal trillväg från 
Sörberget förbi Byggevallen och Bruket, sen över 
Ugåsvägen, vidare förbi Koptjärnarna, för att sen komma 
fram till Öråvallen. Resten av bohaget som skulle till 
fäboden kördes med häst och trilla (vagn). Vägen mellan 
Sälenvägen och förbi Örevallen, vidare till Åsvallen blev 
klar 1947, då blev det lättare på många vis, t.ex. mjölken kunde vara lite svårt att förvara en 
längre tid. Men det löste sig genom att en taxi åkte runt på fäbodarna, där man inte kunde 
frakta mjölken med egen bil. Bl. a. var Lill-Gunnar Jonsson och hämtade mjölken på flera 
fäbodar, bl. a. Öråvallen, för vidare färd till Särna, sen vidare med buss till Mora. Sonjas fars 
farföräldrar var bland de första brukarna på Örevallen. Fäbodbrukare har det funnits i ca 100 
år på fäboden, några av dem var, Håkas Jo och Britta, Högs Karl Persson och Helga, Herman 
Moen och Margareta. En annan fäbodbrukare var Karolina Jonsson f 1904 som även var den 
sista fäbodbrukaren sommaren 1967. 1958 fanns det två gårdar med djur, tillsammans 15 
stycken. 
 
Resultat: 
2008 är område 

• En del fritidsboende. 
• Hus och byggnader i bra skick. 
• Fridfull fäbodvall med åkermark. 
• Stor fäbod, med två vallar i en, med skog emellan. 

 
 
Detta dokument är sammanställt och redovisat av Ingemar Persson Särna, Mars 2010. 
Källa: Genom besök på fäboden och samtal med Sonja Persson, Särna. 
 


