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Höga kulturvärden – 
Regionala- och lokala kulturmiljöer - Fäbodar 
Regionala eller lokala kulturmiljöer som klassas som fäbodar redovisas under denna rubrik. 
Källor är: 
Fäbodinventeringen 1978 Länsstyrelsen i Västernorrland och Länsmuseet 
Västernorrland omfattande;  
- Granbodaåsen Borgsjö,  
- Gubbybodarna Borgsjö (Gubby- Nybodarna),  
- Kallsjöbergets fäbodar Borgsjö  
- Nybodarna Borgsjö  
- Tälje-Nybodarna Borgsjö  
- Björsjöbodarna Haverö,  
- Gammelbodarna Haverö,  
- Kläppvallen Haverö,  
- Linsjöbodarna Haverö,  
- Säternybodarna Haverö 
 
Bebyggelse i Ånge kommun del 1-3 1992  omfattande  
- Björnåsens fäbodar,  
- Bybodarna i Gillgård  
 
samt 
Fäbodinventering 1999 Västernorrlands län - Länsmuseet Västernorrland 1999:7 
 
Alla fäbodar hus– och omgivande marker befinner sig i en ständig förändring. Vissa 
vårdas aktivt till både byggnader och närmiljö, andra används och förändras för att 
passa annan verksamhet som fritids- och jaktstugor, några förfaller långsamt. 
Närmiljöerna blir fattigare på vissa växtarter som är beroende av till exempel bete, 
grässvålen löses upp, buskar smyger in, skogen intar de öppna ytorna. 
  
Fäbodar (Källa Fäbodinventeringen 1978 Länsstyrelsen i Västernorrland och 
Länsmuseet Västernorrland ) 
För att få en överblick över fäbodarnas bevarandesituation samt betydelse för det 
rörliga friluftslivet inventerade Länsmuseet Murberget på uppdrag av Länsstyrelsen 
50 st fäbodar i länet varav 10 st i Ånge kommun. 
Granbodaåsen Borgsjö 
Gubbybodarna Borgsjö 
Kallsjöbergets fäbodar Borgsjö 
Nybodarna Borgsjö  
Tälje-Nybodarna Borgsjö  
Björsjöbodarna Haverö 
Gammelbodarna Haverö  
Kläppvallen Haverö 
Linsjöbodarna Haverö 
Säternybodarna Haverö 
 
Kommunen väljer att första redovisa den fäbod som inventerades 1978 men ej 
återinventerades 1999  
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Granbodåsen 
 

 
Granbodåsen,                                                                                                  Foto: Ånge kommun, Jonsson o Ullstein 

 
Historik avsnitt ur Bebyggelse i Ånge kommun del 1 Haverö socken Ånge kommun 1992 
 
I  Haverö socken använde man sig av tvåfäbodsystemet som gav större betesområden. Se vidare 
allmän historik Gammelbodarna. 
 
Beskrivning 
Fäboden ligger i anslutning till en väg och består av åtta (7 i tidigare inventering) vallar liggande i öst-
västlig riktning. Mot söder ligger stora slåtterängar. Genom fäboden går en smal körväg. Den första 
vall man kommer till är vall nr 1 som ligger omedelbart till höger om vägen. Den har en ålderdomlig 
prägel och lär vara den vall som varit längst i bruk.  
Husen på denna vall är i mycket gott skick. Här finns fäbodstuga, fähus sammanbyggt med en 
vedbod, enkällare bakom fäbodstugan, ett kokhus samt ett härbre med ålderdomligt utseende. En del 
av byggnaderna har spåntak andra har tvåkupigt taktegel. Flera av byggnaderna på denna vall har 
dock taken täckta av plåt. Detta är bra för att bevara byggnaderna men disharmonierar med de 
genuina spåntaken. De övriga vallarna är även de i relativt bra skick.  
På vall nr 2 finns en fäbodstuga, härbre och källare samt en lada. På denna vall saknas en del 
byggnader men som helhetsbild är vallen värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.  
Vall nr 3 är i det närmaste komplett. Här finns en fäbodstuga med den så vanliga halvt nergrävda 
källaren. Här finns också fähus, kokhus, en lada samt en vedbod.  
Även Vall nr 4 har ett komplett husbestånd med en fäbodstuga och en lada, källare, vedbod och två 
fähus.  
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På vall nr 5 är dock bebyggelsen ej komplett. Här finns en fäbodstuga där delar av fasaden består av 
stående locklistpanel. Runt stugan finns en gräsmatta anlagd.  
Vall nr 6 består av fäbodstuga, källare, lada och vedbod. Vall nr 7 avviker något från den övriga 
bebyggelsen. Här finns ett bostadshus i en och en halv våning med inbyggd förstuga. Till fastigheten 
hör också en lada samt en igenrasad källare.  
På vall nr 8 finns en fäbodstuga och en lada resten av byggnadsbeståndet har tyvärr rasat samman. 
 

 

 
Häbbre vid Säterbodarna 

 
Säterbodarna         

 Foton: Ånge kommun, Jonsson o Ullstein 
 

 
Rekommendationer 
Säternybodarna och Björsjöbodarna ger den bästa bilden av en fäbodvall i det inre av Medelpad som 
liknar de jämtländska och härjedalska fäbodarna. 
Ett bevarande av denna intressanta fäbodmiljö förutsätter att samtliga byggnader vårdas och att 
åtgärder som reparationer sker  med varsamhet. 
Valet av material bör korrespondera med sin tids byggnadstraditioner. Ett önskemål vore att byta ut 
takplåten mot spåntak igen. 
Slåttermarkerna bör hållas öppen och slyröjning kontinuerligt genomföras intill fäbodens samtliga 
byggnader. Vid åtgärder av bebyggelsen inom området bör antikvarisk konsultation eftersträvas.  
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Fäbodar med högt  skyddsvärde  
(Källa Fäbodinventering 1999 Västernorrlands län - Länsmuseet Västernorrland 1999:7) 
 
Nybodarna, Ede  Borgsjö 
Västanåsbodarna Borgsjö 
 
Fäbodar med visst skyddsvärde  
Gubbybodarna Borgsjö 
Kallsjöberget Borgsjö 
Norråsen Borgsjö 
Nybodarna, Gubbyn Borgsjö 
Sillerbodarna Borgsjö 
Tälje-Nybodarna Borgsjö 
Kläppvallen Haverö 
Risbodarna Haverö 
Bybodarna Gullgård Torp 
Långmarken Torp 
Morisen Torp 
Mörttjärnsvallen Torp 
Slättbergsvallen Torp 
Västra Myckelåsen Torp 
Kallsjöbodarna Borgsjö 
Lokåsen Borgsjö 
Mellantjärnsbodarna Borgsjö 
Sillerkullen Borgsjö 
Linsjöbodarna Haverö 
Turingsbodarna Haverö 
Gissjöbodarna Torp 
Jönssonsvall Torp 
Per Andersbodarna Torp 
Sörbodarna Torp 
 
Fäbodarna som redovisas nedan är utdrag ur: Fäbodinventering 1999, Västernorrlands län - 
Länsmuseet Västernorrland 1999:7 
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Fäbodar med högt  skyddsvärde  
utdrag ur: Fäbodinventering 1999 Västernorrlands län 
Länsmuseet Västernorrland 1999:7 
 

Fäbod: Nybodarna, Ede  
Datum: 990630 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 175 59 Koordinat: 692 54-149 84 
Foto: 99F112 1-6, 99F114 13-29 
 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden omfattar fem vallar i öst – västlig riktning med fem fyrknytta gavelstugor och sju 
ekonomibyggnader, samtliga i omålat timmer och pannplåtstak. Husen är i relativt gott skick men ändå 
oförändrade. Stugorna har svale eller är förlängda med inbyggd brädsvale. Ekonomibyggnaderna är 
tre fähus, varav ett förfallet, av grovt tättvuxet rundvirke med halsningar, två nedgrävda mjölkbodar/ 
källare med timrad gavel och sadeltak, kokhus och förfallen lada. Rester av flera myrslåtterlador finns 
längre ner, odlingsrösen, rest av gärdsgård. Enligt Alsterberg (1933) fanns år 1933 5 bostugor kvar. 
Fäboden är omnämnd i Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun, del 2 (1992). Fäboden är 
omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
På den västligaste vallen står en stuga gavel mot gavel med en mjölkbod/ källare och fähus i gott skick 
försedda med plåttak. 
 
På vallen intill står en stuga gavel mot gavel med en mjölkbod/ källare, båda i gott skick med plåttak, 
glest kokhus av bräder med pulpettak och öster om stugan ett fähus med infallet sticktak. Mjölkbodens 
dörr har djupt skuret rutmönster i diagonaler. 
 
På mittersta vallen står en stuga med inbyggt vindfång av bräder, gaveldörr och infallet sticktak. På 
näst östligaste vallen står en stuga med svale. Interiört finns spismur av natursten/ tegel. 
Huset med plåttak och inrasad skorsten är för övrigt i gott skick. 
 
På den östligast belägna vallen står en stuga med spår av röd slamfärg, ett fähus, rest av källare strax 
öster om stugan, som har bevarad inredning, väggfasta sängar och hörnspis av natursten /tegel. 
Fähuset med liten gaveldörr är intakt med båsväggar av bräder mockningsrännor och skjutluckor. 
Husen har plåttak och är i gott skick. 
 
Naturmiljö 
Vallen består av ca 1,2 ha öppen vall och ca 0,8 ha myrslåtter. Vallen har varit större men 
igenväxningen har gått långt. Den består av flera öppna områden efter varandra på en rad med 
myrslåttern nedanför. Vallen har varit odlad och det finns diken, odlingsrösen samt rester av 
 

 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 6 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 

99F112-6 Myren nedanför vallen 
gärdesgård i kanterna på de öppna områdena och i skogen. Myren nedanför vallen har tidigare slagits 
för foder. I kanten och på myren  finns rester efter flera lador. På vallen finner man arter som stagg, 
ängsklocka och revfibbla. Runt vallen är det yngre skog, men det finns enstaka betesskador mellan 
stugorna. Vegetationstyp: skogsnävaäng, högstarräng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är högt då fäboden är representativ med sitt husbestånd av mjölkbodar, 
fähus, kokhus. Hela fäboden/ miljön har hög autenticitet och hantverksmässiga kvaliteter. Vallen har 
ett visst naturvärde. Vallen är inte hävdad och floran har utarmats. Det som höjer värdet är myrslåtter 
som är ganska öppen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Om fäboden rustas upp kan den skyltas. Slåtter av både vallen och 
myren samt avverkning av träd och sly på hela området. 
 

 
99F114-14. Mockningsränna med lucka i östligaste fähuset. 
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Fäbod: Västanåsbodarna  
Datum: 990819 
Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge 
Karta: 176 81 Koordinat: 694 24-150 82 
Foto:99SF231 10-13, 99SF235 14-24, 99SF238 4-6 HÖGT NATURVÄRDE 
 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden består av fyra stugor och tre fähus i kuperad terräng, flertalet välvårdade men vissa 
kraftigt förändrade fritidshus med plåttak, och enda mjölkboden är nybyggd, (rekonstuktion av 
tidigare befintlig?). Stigen mellan stugorna leder först till brunlaserad timrad stuga (lik portlider), med 
nya moderna material även interiört, och ett äldre fähus med nybyggnad på baksidan. Nästliggande 
stuga och fähus är relativt oförändrade, men en gavelstuga med fähus i 
sämre skick är starkt förändrad. Stugan längst bort är genuin, har källare under den öppna 
stuggrunden och mjölkbodsgrund vinkelrätt ut från källaren. Stugan med eftersatt underhåll 
används ej, källaren gapar öppen med tunnvälvt tak av plankor. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 0,8 ha öppen mark. Vallen har varit betydligt större, men är i dag bevuxen med 
gran. Vallen hävdas på några mindre områden och den hyser här en fin flora med arter som 
fältgentiania, stagg och norsknoppa. Marken har tidigare varit odlad och man finner rösen, 
diken och ladrester i området. En gärdesgård går kring en av vallarna och det finns några grova 
rönnar i området. Vallen är omgiven av skog och hygge. Vegetationstyp: skogsnäva äng. 
 

  
99F231-13 

 
99SF235-19. Tunnvalv under västra stugan 

 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då fähus ingår i byggnadsbeståndet men förändrade 
exteriörer drar ner värdet. Vallen har ett högt naturvärde. Den har en artrikflora i de hävdade delarna. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger 
på hörnstenar och att taken är täta. Slåtter av större del av vallen samt en del slyröjning i 
kanterna. 
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Fäbodar med visst skyddsvärde  
 
Fäbod: Gubbybodarna  
Datum: 990630 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 176 50 Koordinat: 692 93-150 37 
Foto: 99F111 23-24, 99F114 30-33 
 

  
99F111-24 99F114-33 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
På den sluttande vallen står tre (fem år 1933) stugor i omålat timmer, en källare med cementväggar, 
ett brädslaget fähus och en barack, samtliga i gott skick och försedda med plåttak. Stugorna 
(gavelstuga, enkelstuga och sidokammarstuga) ligger på rad i nordnordöstlig riktning, med längre 
mellanrum till den tredje. Fähuset har regelstomme. Den rödmålade baracken med locklistpanel på 
masonite står på släde. En källargrund finns norr om stugorna samt en spis- och källargrund i söder. 
Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun, del 2 (1992). Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen 
Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 0,7 ha. Nedanför stugorna har det varit åkermark och det finns en hel diken, samt enstaka 
odlingsrösen nere i lövskogen. Hävden är svag eller ingen. Vallen domineras av skogsnäva och 
hundkex. Rester av ängsflora finner man kring stugorna med arter som liten blåklocka, stagg och 
vårbrodd. Vegetationstyp: skogsnävaäng. Skogen kring vallen är avverkad eller gallrad. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då husen är relativt oförändrade och fähus finns, men 
källare med cementväggar, svart trapetskorrugerade plåt förtar intrycket. Vallen har ett ringa 
naturvärde. Vallen dåligt hävdad och igenvuxen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 
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Fäbod: Kallsjöberget  
Datum: 990901 
Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge 
Karta: 176 82 Koordinat: 694 24-151 23 
Foto: 99SF237 13-15, 99SF241 8-14 
 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden, som är relativt ursprunglig, omfattar åtta timrade hus och en koja fördelade på två vallar. 
Västra vallen: en lada i söder, en hög stuga med hög dubbelport på långsidan sammanbyggd mot 
gaveln med nergrävd mjölkbod / källare med sadeltak samt ett fähus, senare stall. 
Östra vallen: en gavelstuga och fähus (senare stall) med ingång centralt på långsidan och torrdass på 
gaveln, en förfallen lada av halvkluvor delvis bränd på timret, Längre ner nästan nerfallet stall i 
rundtimmer, en rödfärgad gavelstuga ihopbyggd på långsidan med liten mjölkbod med pulpettak, samt 
kojan, endast stugorna / kojan har plåttak. Fäboddriften lades ner under 1930- talet men kom åter i 
bruk under en period 1947. Fäboden användes Sillre by. 
Omnämnd i Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun, del 2 (1992). Fäboden är omnämnd i 
Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 1,0 ha öppen mark som sluttar mot söder. Vallen hävdas ej längre och den har i stora delar 
vuxit igen med sly och granskog. Den återstående marken domineras av hallon, nässlor, tuvtåtel och 
det växer igen från kanterna med skog. Kring vallen finner man rester av gärdesgården och en del 
enbuskar. Vallen omges av äldre skog och hyggen. Vegetationtyp: tuvtåteläng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med fähus som kompletterar byggnadsbeståndet på båda 
vallar, husen är relativt autentiska trots en del moderna material/ trapetskorrugerad takplåt. Vallen har 
ett ringa naturvärde. Floran är utarmad och den hävdas ej längre. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Med inte alltför stora insatser skulle området kunna snyggas upp och 
skyltas. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den hävdas årligen. 
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Fäbod: Norråsen  
Datum: 990629 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 175 77 Koordinat: 693 93-148 81 
Foto: 99F111 12-15, 99F113 11-18 
 

 
99F111-14 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbod med autentisk miljö som omfattar sex timrade hus på kuperad sluttning: på vallarna söder om 
vägen står fyra stugor och en lada i omålat timmer, norr om vägen står en förvanskad stuga med 
gavelingång. Husen är i gott skick och försedda med plåttak. Två av stugorna har gavelingång i 
inbyggd svale av bräder, två är av enkelstugetyp varav en har vedbod med pulpettak på baksidan. På 
vallen finns rester av källare med timrat röste, två förfallna lador i rundtimmer, längst österut rester av 
fähus eller loge i kraftigt rundtimmer. 
 
Naturmiljö 
Vallen är idag ca 1,0 ha stor, men har tidigare har den varit större. Den har till större delen brukats 
som åker och det finns lador runt om. Marken hävdas ej. På vallen står enstaka grövre träd och man 
har under vintern avverkat en del träd. Vallen domineras av skogsnäva och det är rikligt med 
stormhatt. Rester av ängsfloran finns på de högre partierna och där finner man bland annat blodrot, 
ormrot och prästkrage. Kring vallen finns en del skog kvar det finns enstaka betesskador. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
Norr om vägen finns en nästan helt igenvuxen vall. Uppslag av hallon och nässlor visar var ladugårdar 
har stått tidigare. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, då fäbodens samtliga hus har oförändrad exteriör, utom en 
stuga långt avsides norr om vägen. Vallen har ett visst naturvärde. Ängsfloran är utarmad. Det som 
höjer är att vallen är relativt stor och att den har avverkats delvis. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Smärre underhållsbehov av tak, syllstockar finns. Vallen bör skötas 
som slåtteräng och avverkningen bör fortsätta med att avverka längs kanterna. 
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Fäbod: Nybodarna, Gubbyn  
Datum: 990630 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 175 99 Koordinat: 694 97-149 54 
Foto: 99F111 17-21, 99F113 1-10 

99F111-18 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Östra vallarna: Inalles finns åtta timrade hus: tre stugor och fem ekonomibyggnader. Vallarna norr om 
vägen är ursprungliga och i varierande skick, medan den södra bär sommarstugeprägel med 
gavelstuga och två kraftigt restaurerade fähus, det ena med pulpettak, inslag av brunlaserad panel 
förekommer. Norr om vägen står fem hus i omålat timmer: en stuga med gaveldörr i inbyggd svale av 
bräder, vänd ner mot förfallet fähus, vid stugans västra vägg en bod med gaveldörr och sadeltak, 
samtliga i omålat timmer, stugan och boden med pannplåtstak. Vid stugan finns en källargrund. 
Längre österut står ännu en omålad gavelstuga med brädslagen gavel, plåttak och vedskjul mot 
österväggen. Bakom stugan ligger en nedgrävd mjölkbod/ källare med gaveldörr. Fäboden omnämnd i 
KMV-program för Ånge kommun (1992). 
Västra vallen: Stor vall med förvanskade hus: svartfärgad gavelstuga och tre timrade 
ekonomibyggnader. I väster står en glestimrad lada med delvis sågade rännknutar och ett sekundärt 
upptimrat rödfärgat härbre använt som stuga. I söder står en lada med uppsågad ingång. Öster om 
vallen nedanför vägen ligger rester av gavelstuga med mittstolpstödd överkragad gavel och 
vinkelställd nedgrävd mjölkbod. 
 
Naturmiljö 
Vallen är splittrad på tre områden med en areal på ca 1,1 ha öppen mark totalt. Tidigare har det varit 
en större vall som nu återgått till skogsmark. Vallen har brukats som åker och det finns diken, 
odlingsrösen samt lador. Man finner även en del jordbruksredskap som lämnats kvar. Hävden varierar 
från svag till ingen hävd. Rester av ängsfloran finns med arter som kattfot, vårbrodd, tvåblad och 
prästkrage. Vallen till större delen omgiven av äldre hyggen. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med ursprungliga hus mer undanskymda norr om vägen, 
tyvärr domineras fäboden av kraftigt förändrade hus på övriga vallar. Vallen har ett visst naturvärde. 
Den hävdas svagt till en del och är bitvis artrik. Andra delar hävdas ej. 
 
Åtgärder: Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger 
på hörnstenar och att taken är täta. Fähuset norr om vägen är i så dåligt skick att upprustning ej är 
motiverad. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den hävdas 
årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 12 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Sillerbodarna  
Datum: 990804 
Socken: Borgsjö, Kommun: Ånge 
Karta: 176 61 Koordinat: 693 10-150 71 
Foto: 99SF230 5-6, 99SF232 11-20 
 

  
99SF232-16 99SF232-15 kokhus 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbod med fem autentiska hus: två stugor av sidokammartyp, en gavelstuga, ett kokhus och en 
mjölkbod fördelat på tre områden. Husen är i dåligt skick utom en gavelstuga, som används stugtaken 
är försedda med pannplåt. I öster står en sidokammarstuga med jugendtapeter och nedrasad spismur, 
sidorummet är ej inredd till mjölkbod, rester av källargrund finns i närheten av stugan. Ett tiotal meter 
norr om den står enkelt förfallet kokhus av bräder med sadeltak och nerrostad plåtskorsten. Längre 
västerut utmed traktorvägen står ännu en sidokammarstuga utan fönster och i vinkel mot stugan en 
timrad, något nedgrävd mjölkbod med stengrund och infallet sadeltak. Gavelstugan med veranda, som 
ligger västligast, verkar nyligen upprustad. 
Fäboden användes av Sillre by som enfäbod. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 1,2 ha som består av flera mindre områden i skogen. Vallen har varit större men är i dag 
bevuxen med granskog. Vallen hävdas ej och den domineras av älgört och skogsnäva. I kanterna och 
kring någon stuga finns rester av gärdesgården. I den äldre skogen finns enstaka betesskador och en 
del enbuskar som tyder på att det har varit mer öppen än i dag. Man finner enstak arter av ängsfloran 
med arter som slåtterfibbla, liten blåklocka och prästkrage. Vallen är delvis omgiven av äldre skog. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng, tuvtåteläng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då flera hus är autentiska, nedsänkt mjölkbod och kokhuset 
förekommer dessutom, som kompletterar fäbodmiljön. Vallen har ett ringa naturvärde. Kraftigt 
igenvuxet. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Åtminstone sidokammarstugorna och möjligen mjölkboden skulle 
vara möjliga att rusta upp. Vallen bör röjas så att den inte växer igen helt. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 13 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
 
Fäbod: Tälje-Nybodarna 
Datum: 990819 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 176 80 Koordinat: 694 33-150 31 
Foto: 99SF231 7-9, 99SF235 25-33, 99SF238 2-3 
 

 
99SF321-8 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden som präglas av ursprunglighet, är fördelad på tre vallar med åtta timrade omålade hus. Flera 
av husen har förfallit och stugornas underhåll eftersatt men de är åtminstone försedda med plåttak, 
trad. Interiörerna ej bevarade. Ekonomibyggnaderna är delvis eller helt förfallna. På västra vallen finns 
gavelstuga, stall, fähus och lada. På östra vallen står bara två enkelstugor och litet fähus (troligen 
småfähus senare stall) kvar. Vid stugan nära vägen finns även starkt förfallet fähus. Längre in i skogen 
ligger den andra enkelstugan och troligen småfähuset/senare stallet, med gaveldörr mot stugan. Det 
timrade innertaket under trasigt sticktak är drevat med mossa. Fäboden var hemfäbod till Tälge by. 
Fäboden nämns i Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun del 2 (1992). Fäboden är omnämnd i 
Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 0,4 ha öppen mark. Vallen har varit betydligt större, men har vuxit igen med granskog och 
sly då hävden upphört. Marken har varit åker och det finns en del rösen, diken och lador i området. 
Vallen hävdas ej längre och domineras av älgört och skogsnäva. Trots igenväxningen finner man arter 
som stagg, prästkrage och ormrot på enstaka ställen i området. Vallen är omgiven av skog och 
äldrehyggen. Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har fortfarande visst kulturhistoriskt värde trots förfallet, då vallens samtliga hus är autentiska 
och fähus/småfähus kompletterar miljön. Vallen har ett ringa naturvärde. Igenvuxet med gran och sly. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta.  
Östra vallen: upprustning av småfähus/stall intill stuga är mindre omfattande (grund, sticktak trasigt), 
fähuset kan knappast motiveras.  
Västra vallen: fähuset och särskilt stallet skulle kräva omfattande åtgärder. Enstaka skador på 
stugornas fönster/ dörrar, grunder behöver ses över. Vallen bör röjas och slås så att den inte helt 
växer igen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 14 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod Kläppvallen  
Datum: 990629 
Socken: Haverö Kommun: Ånge 
Karta: 175 60 Koordinat: 693 21-145 11 
Foto: 99F111 4-6, 99F109 1, 99F113 28-36 
 

  
99F111-4 99F113-30 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbod med fyra timrade hus fördelade på två vallar och med flertal förfallna hus. På norra vallen finns 
en moderniserad stuga med plåttak och en lada med infallet tak nere vid bäcken, med intimrade lavar 
och sotbrända rösten interiört, ingen eldstad synlig, taket har haft två mittåsar. Spår av källargrund. 
Söder därom rester av två rundtimrade lador, en brunnen interiört i övre delen. På södra vallen står en 
oförändrad enkelstuga i gott skick, försedd med plåttak, en jordkällare och två fähus/ stall, varav ett 
förfallet, samt rester av lada. Fähuset/stallet i bättre skick har öppet röste med mittstolpe, 
ventilationstrumma av trä genom innertaket. Ett tiotal meter väster om stugan finns spisröse och 
källargrund. 1933 fanns på vallen totalt fem bostugor, varav tre stod oanvända och två stugor 
användes av ett hushåll från 15/6 - 15/9. Kläppvallen tillhörde byn Turingen och var ett fäbodställe 
med odling (Märta Folke 1933). Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands 
fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vallen består idag av ca 0,4 ha öppen mark fördelat på två områden. Tidigare har vallen varit stor till 
större delen åker. På den nu igenvuxna vallen står flera lador och det ligger stora odlingsrösen. Vallen 
hävdas ej och den lilla rest som återstår är snart igenvuxen. Man finner bland annat arter som stagg, 
vårbrodd och kattfot. Vallen är delvis omgiven av hyggen. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då fähus och ekonomibyggnader kompletterar miljön, 
fäboden är autentisk men förfallen. Vallen har ett ringa naturvärde. Det är endast en liten rest kvar av 
vallen och floran är utarmad. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Vallen bör röjas och slås så att den inte växer igen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 15 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod Risbodarna  
Datum: 990629 
Socken: Haverö Kommun: Ånge 
Karta: 175 34 Koordinat: 691 66- 147 31 
Foto 99F110 32-33, 99F109 15-25 
 

  
99F110-32 99F109-17 kokplats 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Relativt ursprunglig vall med sju timrade hus, varav två stugor och fem ekonomibyggnader. I nordost 
står en enkelstuga, jordkällare, ett stall/ bod och ett fähus med sju bås, samtliga i gott skick, 
rödfärgade och försedda med plåttak. Stallbyggnaden, liknande dubbelfjös inrymmer ved i lidret, stall 
på sidan med två spiltor. I sydost finns stuga med modern exteriör, två vägglösa kokplatser med 
spåntäckta sadeltak på fyra stolpar, den ena med bevarad eldstad, kåpa och skorsten av plåt, samt 
trävinn. Vidare finns där nedgrävd mjölkbod och fähus, båda förfallna. I sydost står ett taklöst härbre 
av rundvirke med dubbelhaksknutar och halsningar. 
 
Naturmiljö 
Vallen är ca 0,8 ha. Vallen har tidigare varit större och till större delen åker. Marken hävas inte och är 
delvis igenvuxna med grövre gran samt sly. Runt om på de öppna områden och i skogen finns diken 
och odlingsrösen. Kring vallen finns spridda rester av en gärdesgård. På vallen står flera grova björkar 
och sälgar. Man finner rester av ängsflora med arter som stagg, ormrot och prästkrage. Skogen är 
delvis avverkad och på hygget står en lada. Vallen omgiven av hyggen och skog. Vegetationstyp: 
skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med ursprungliga kokplatser, vanliga förr men ovanliga 
idag, fähus, mjölkbod – de sistnämnda dock förfallna. Allmän rödfärgning och modern stuga förtar 
upplevelsen av fäbod. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen är relativt stor. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Vårda de intressanta kokplatserna med slyröjning omkring, nya 
spåntak. Vallen bör slås och röjas efter kanterna.  



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 16 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Bybodarna, Gullgård  
Datum: 990616 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 52 Koordinat: 692 66-151 46 
Foto: 99F110 23-25, 99F 108 2-8 
 

  
99F108-3 nedgrävd mjölkbod och stuga 99F110-24 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden omfattar fyra stugor, där i vissa fall upprustning en gång tycks ha påbörjats, med presenning 
på ett stugtak, starkt förfallna nedgrävda mjölkbodar/ källare och en stor gles lada av rundtimmer. 
Ladan står på norra sidan vägen tillsammans med rödfärgad timrad gavelstuga i gott skick med 
gaveldörr i vindfång av bräder och ett förfallet fähus. Ladan med rännknut har intimrad skiljevägg och 
sticktak. 
 
På södra sidan vägen står tre omålade timmerstugor med plåt- eller sticktak, två mjölkbodar och ett 
brädskjul med infallna tak. En enkelstuga i väster har brädsvale i en ände och en källargrund intill, 
gavelstugan bredvid har förfallen nedgrävd mjölkbod i dåligt skick byggd mot bakre gavelväggen. Den 
östligast belägna stugan, där ny taktäckning en gång påbörjats, har gavelingång och vidbyggd 
förfallen mjölkbod vinkelrätt ut från husets norra sida. Båda mjölkbodar har haft stengrund, timrade 
rösten och en kroppås. Enligt Erik Olsson (1934) fanns år 1900 sex bostugor på fäbodvallen. 
Omnämnd i Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun, del 3 (1992). 
 
Naturmiljö 
Vallen har varit större och brukats som åker. I dag återstår endast ca 0,2 ha som ej hävdas och är på 
god väg att växa igen med björk samt gran. I väster har vallen för ca 40 år sedan planterats med gran. 
Den fortfarande öppna ytan domineras av älggräs och hallon. Runt vallen finner man gärdesgårds 
rester, odlingsrösen och små diken. Rester av ängsfloran finns kvar med arter som bockrot, liten 
blålocka och smultron. Vägen till Lillmörtsjön går genom vallen. 
Vegetationstyp: skogsnäva äng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, trots att fähus saknas/är förfallna då fäbodmiljön ännu har 
något att berätta om tidigare verksamhet, slåtter, ev. åkerbruk. Enligt Erik Ljungbo bedrevs åkerbruk i 
mindre omfattning på Bybodarna. Åkerfäbodar förekom främst i Hälsingland och Dalarna. De 
nedgrävda mjölkbodarna/källarna är typiska för medelpadstrakten. Vallen har ett ringa naturvärde. 
Kraftigt igenvuxen vall. Igenplanterad delvis. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Mjölkbodarna/källarna i mycket dåligt skick kan knappast räddas, en 
stuga behöver tak, ladan är i behov av visst underhåll. Den stora ladan behov av viss vård. 
Uppsnyggning av området med försiktighet så ej kulturhistoriska spår försvinner. För vallen gäller det 
generella rådet att röja och att den hävdas. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 17 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Långmarken  
Datum: 990819 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 51 Koordinat: 692 58-150 02 
Foto: 99SF231 5-6, 99SF234 1-3, 99SF235 34-36, 99SF238 1 
 
 

 
99SF231-5 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Av fäboden som präglas av ursprunglighet återstår endast norra vallens hus: en timrad gavelstuga 
med brädinklädd svale, en något nergrävd mjölkbod av sten och timmer, en takad kokplats, och något 
avsides ett nersjunket timrat fähus med stor sentida dubbelport. Husen med plåttäckta tak är 
överväxta av vegetation. Kokhuset har sotbrända glesa brädväggar och pulpettak, interiört enkel 
eldstad av natursten. Förfallen gärdesgård kring gårdstunet. Inget återstår av sydöstra vallens hus, av 
den sydvästra vallen delar av en spismur. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands 
fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Liten vall på ca 0,3 ha öppen mark. Vallen har varit betydligt större men är idag bevuxen med 
granskog. Marken hävdas ej och den växer igen med sly och mera gran. Tidigare har marken brukats 
som åker och man finner en del rösen och diken i skogen. Runt om utanför vallen finner man enbuskar 
som tyder på ett betydligt öppnare landskap. Trots igenväxningen finner man arter från ängsfloran 
som stagg, prästkrage och ormrot. Vallen är omgiven av skog och hygge. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då fähus kompletterar miljön men skogen som växer inpå 
husen med eftersatt underhåll drar ner värdet. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen igenvuxen med 
skog. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Slyröjning kring den kvarvarande stugan. Vallen bör hindras från 
ytterligare igenväxning. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 18 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Morisen  
Datum: 990804 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 45 Koordinat: 692 05-152 61 
Foto:99SF2302-4, 99SF232 21-24 
 
 

  
99SF232-23 99230-3 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
På vallen står en stuga, ett fähus och en lada och framför stugan finns en modern rosbuske, bakom 
den potatisland och hässjevirke. Husen är ursprungliga och i gott skick utom fähuset, stugtaket är 
täckt med pannplåt, övriga hus med grå trapetskorrugerad plåt. Enkelstugan har torpkaraktär. Norr om 
stugan står det nersjunkna fähuset med bevarad interiör, sex bås finns utmed en sida, kalvkätte på 
den andra. Öster om stugan står en rundtimrad lada. 
 
Naturmiljö 
Stor öppen vall på ca 1,7 ha. Vallen brukas till större delen som åker och den låg svartträda vid 
besöket med undantag för ett mindre potatisland. Norr om vallen närmare vägen finns skogbevuxna 
åkrar och stora odlingsrösen. Kring stugan är marken bevuxen med grässvål som domineras av 
daggkåpor och skogsnäva. Runt vallen går en gärdesgård och det finns hässjevirke kvar vid 
ladugården. På åkerrenen och i den oplöjda delen finner man rester av ängsfloran med arter som 
stagg, backnejlika och ormrot. Vallen omgiven av skog. 
Vegetationstyp: skogsnävaäng, åker. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då även fähus finns i ursprungligt skick såväl exteriört som 
interiört. Vad gäller hustaken är åtminstone färgvalet traditionellt. Vallen har ett visst naturvärde. 
Vallen hävdas och hålls öppen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Fähuset kräver mera insatser, få grundstenar ovan jord och kontroll 
av syllstockar. För vallen gäller det att röja efter kanter och att den hävdas årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 19 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
 
Fäbod: Mörttjärnsvallen  
Datum: 990804 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 45 Koordinat:692 49-152 68 
Foto:99F116 24-25, 99SF230 0-1, 99SF232 25-28 
 

  
99F116-24 99232-28 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
På den f d vallen står tre hus med ursprunglig exteriör, en större och en mindre gavelstuga och ett 
timrat fähus norr om vägen, samtliga med oförändrad exteriör samt en senare ditflyttad vedbod / 
fårhus med regelkonstruktion och dörr på långsidan, som ersatt ett likadant hus med samma funktion. 
Den större stugan har ursprunglig källare under husets baksida senare med hög cementförstärkt 
ingång. Stugorna på gräsmattetomt har sticktak och ekonomibyggnaderna brädtak, alla i gott skick. I 
södersluttningen mot sjön står två rekonstruerade lador. Fähuset med rösten av bräder, har interiört 
två mockningsrännor. 
 
Naturmiljö 
Stor vall på ca 2,0 ha. Större delen av vallen har tidigare varit åker, men används idag som får bete 
och den hålls öppen på så sätt. Man har sparat en del björkar på vallen som fått växa upp till dungar. 
Närmast stugorna hävdas vallen som gräsmatta och slåtteräng. Vid stugorna står en grovrönn. Kring 
husen finner man rester av ängsfloran med arter som fältgentsiania, stagg, och ormrot. 
Vegetationstyp: tuvtåteläng, gräsmatta. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med oförändrade stugor och fähus, kraftigt förändrad miljö/ 
ditflyttat hus drar ner värdet. Vallen har ett visst naturvärde. Den betas av får och hålls öppen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen, samt hårdare betestryck och putsning av tuvor. 
 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 20 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Slättbergsvallen  
Datum: 990616 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 43 Koordinat: 692 24-151 98 
Foto: 99F110 26-28, 99F108 1, 99F109 35-36 
 

 
99F110-27 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Något förändrad fäbod med karaktär av fritidsboende med inalles två stugor och fem 
ekonomibyggnader, samtliga timrade utom en, välhållna och försedda med plåttak. På norra vallen 
står omålade timrade hus utom ett: moderniserad stuga på betonggrund med veranda och 
gavelingång i svale av bräder, söder därom en nedgrävd mjölkbod/ källare med stengrund och timrad 
överdel, en bod med laxknutar och sadeltak, en bod med brunlaserad panel. I norr uppe i sluttningen 
står ett fähus. På södra vallen står den andra gavelstugan i rödfärgat timmer och vidbyggd nedgrävd 
mjölkbod. Nedrasad bod av rundtimmer ligger i närheten. 
 
Naturmiljö 
Vallen är ca 0,6 ha och den är ohävdad till större delen Endast kring stugorna är det slaget ett litet 
område. Vallen håller på att förslyas och den växer igen. Den södra del är helt igenvuxen med 
granskog. På vallen dominerar skogsnävan och hundkex. Längs kanter och kring stugorna kan man 
ännu finna rester av ängsfloran med arter som stagg, prästkrage och slåtterfibbla. I skogen kring 
vallen ser man resterna av gärdesgården, man har även uppfört en ny längs vägen. Vallen är omgiven 
av hyggen och granskog. Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då helhetsmiljön förändrats. Vallen har ett visst naturvärde. 
Vallen är ganska artrik och den är fortfarande öppen till stor del kring de norra stugorna, men hävden 
är svag. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Vallen bör skötas som slåtteräng och en del röjning vore bra. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 21 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Västra Myckelåsen  
Datum: 990819 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 84 Koordinat: 694 08-152 25 
Foto: 99SF231 14-15, 99SF235 3-13, 99SF238 7-9 
 

99SF238-9 99SF238-8 kokplats 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbod med ursprunglig prägel bestående av sex hus och skogshuggarkoja på kuperad terräng med 
stig mellan stugorna, gamla spångar. Östra vallen mest genuin med samtliga hus i omålat timmer 
utom koksplatsen av glesa bräder, med sadeltak täckt av stickspån och eldstad av sten. Övriga hus är 
två fyrknytta stugor, den ena med brädinklädd svale, en något nedgrävd mjölkbod i timmer med 
stenväggar / källare vid ena sidan och fähuset, något avsides. De är i relativt gott skick med plåttäckta 
tak. På västra vallen finns endast en brunlaserad gavelstuga, och en koja, rest av timmerhus. 
Omnämnd i Kulturmiljövårdsprogram för Ånge kommun, del 3 (1992). Fäboden är omnämnd i 
Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 0,5 ha. Marken har bitvis vuxit igen och delvis planterats med contorta. Vallen är omgiven 
av äldre hyggen och den hävdas endast till en mindre del. På vallen finner man arter som stagg, 
vårbrodd och ängsskallra. Kring vallen finner man rester av gärdesgården och en del rösen. Vallen är 
omgiven av ungskog och äldrehyggen.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med typiskt byggnadsbestånd, mjölkbod, kokhus och fähus 
i omålat timmer, och husen är oförändrade exteriört. Vallen har ett ringa naturvärde. Den hävdas ej 
och växer igen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Behov finns av viss byggnadsvård, tillsyn av kokplatsens sticktak. 
Vallen bör hävdas och en del röjning vore bra. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 22 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Kallsjöbodarna  
Datum: 990901 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 176 82 Koordinat: 694 29-151 12 
Foto: 99SF237 10-12, 99SF241 1-7 
 
 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Förändrad fäbod med nio äldre timmer-/ trähus och stort inslag rödfärgade sommarstugor med 
verandor. Närmast vägen står fyra mer ursprungliga hus: en gavelstuga med omålad panel, ett fähus / 
stall och två lador i rundtimmer. Stallet och ladan har dåliga sticktak, de övriga plåttak. Fähuset har 
fyra spiltor och isolerat innertak. En av ladorna är rätt hög med dubbelhaksknutar. Mitt i vallen bland 
sommarstugorna står en rundtimrad bod med sadeltak samt ett härbre, som ev. senare tillkommit. En 
gavelstuga står uppe i backen. Längst i norr står en förändrad bostuga med ingång på långsidan och 
svart plåttak, ett förfallet fähus/ stall och förfallen lada, båda provisoriskt täckta med takplåt. Fäboden 
lades troligen ner vid mitten av 1920- talet. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 1,5 ha öppen mark mot Kallsjön. Vallen hävdas framför några av stugorna och då som 
gräsmatta. Den övriga marken växer igen med sly och gran längs kanterna. Man finner några få rester 
av ängsfloran med arter som ängsskallra, vårbrodd och revfibbla. Vallen omges av äldre hyggen. 
Vegetationstyp: skogsnäva äng , gräsmatta. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då vallen till stor del är kraftigt förändrad och mer ger intryck 
fritidshusområde. Vallen har ett ringa naturvärde. Den har till stor del vuxit igen och resterande del 
sköts som gräsmatta. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 23 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
 
Fäbod Lokåsen  
Datum: 990629 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 175 49 Koordinat: 692 19-149 57 
Foto: 99F111 11, 99F113 19-21 
 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbodvall där endast ett fähus och härbre i omålat timmer återstår samt en fritidsstuga med modern 
exteriör. Husen är i gott skick, försedda med plåttak. Härbret med årtalet 1790 är uppfört i rundtimmer 
med dubbelhaksknutar och halsningar, svale, centralt placerad liten dörr, en trappa med fem steg 
skuren ur grov stock, taket har en kroppås och två sidåsar. Fähuset i rundtimmer är cirka nio meter 
långt. Ännu ett nedrasat fähus i rundtimmer ligger ett hundratal meter österut. Enligt Alsterberg (1933) 
fanns 5 stugor 1933. 
 
Naturmiljö 
Vallen är idag ca 0,3 ha öppen mark. Tidigare har det varit större arealer som brukats som åker. På 
vallen står det en bogran. Runt om finner man diken och odlingsrösen. Vallen hävdas ej och den växer 
igen med gran och sly. Rester av ängsfloran finns med arter som liten blåklocka, revfibbla och ormrot. 
Vallen är omgiven av hyggen.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet av fäboden är ringa då endast två ekonomibyggnader återstår. Vallen har 
ett ringa naturvärde. Vallen är inte hävdad och den växer igen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 24 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Mellantjärnsbodarna  
Datum: 990630 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 175 89 Koordinat: 694 41-149 93 
Foto:99F111 22, 99F114 34-36 
 
 

 
99F11434 

 
Beskrivning 
Kulturmiljö 
På vallen väster om vägen finns endast en omålad timrad enkelstuga med plåttak. Den har inbyggd 
svale av bräder med ingång på långsidan. Rester av en nedgrävd mjölkbod med stengrund och infallet 
sadeltak ligger vinkelrätt mot stugans baksida i nordost. Timret av ett fähus och lada ligger i norr, samt 
rester av lada byggd över bäcken öster om stugan. 
 
Naturmiljö 
Liten vall på ca 0,2 ha som hållet på att växa igen. Tidigare har arealen varit större och man finner 
diken samt lador i kanterna. Vallen domineras av skogsnäva. På vallen har man schaktat för en ny väg 
till en ny stuga. Omgiven av skog.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast stugan återstår och intakta fähus saknas. Vallen har ett 
ringa naturvärde. Marken är artfattig och man har byggt väg över vallen. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 25 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod Sillerkullen  
Datum: 990630 
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge 
Karta: 176 50/51 Koordinat: 692 67-150 50 
Foto: 99F112 7-10, 99F114 4-12 
 

 
99F1148 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Stor andel av fäbodvallen är förfallen. Nio hus står kvar: fyra stugor, varav en är dubbelstuga, en koja 
med röd panel och fyra ekonomibyggnader. De timrade husen är oförändrade och i varierande skick, 
en del verkar nyttjas. De flesta har pannplåtstak. Stugorna har gaveldörr, en är ombyggd, och 
dubbelstugan med dörr på långsidan har infallet sticktak. Ett litet stall, cirka 2,5 x 3,5 meter har öppet 
röste med mittstolpe och infallet sticktak. Ett fähus, senare stall, har sekundärt uppsågad gaveldörr. 
Dessutom finns rester av dubbelstuga, två fähus och flera rundtimrade lador. 1933 fanns 6 stugor på 
vallen fäboden användes då av Sillre by (Alsterberg 1933). 
 
Naturmiljö 
Stor vall på ca 3 ha öppen mark. Vallen har varit större och det har under vintern avverkats ca 1,5 ha 
som tidigare varit beskogad vall. Vallen hävdas inte och den domineras av skogsnäva och hundkex. 
Rester av ängsfloran finns med bland annat arter som blodrot, kattfot och revfibbla. Större delen av 
vallen har varit åker. Runt om på vallen och det avverkade området finns många och en del stora 
odlingsrösen. I kanten på vallen finns rester av gärdesgården. Vallen omges delvis av hyggen och 
skog.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet av fäboden är ringa då stor andel av fäbodmiljön präglas av förfall. Vallen 
har ett ringa naturvärde. Den hävdas ej och har delvis varit beskogad. Det som höjer är storleken på 
vallen och att man har avverkat. 
 
Åtgärder: 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 26 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod Linsjöbodarna  
Datum: 990629 
Socken: Haverö Kommun: Ånge 
Karta: 175 23 Koordinat: 691 04-146 96 
Foto: 99F110 34-36, 99F 111 0-3, 99F109 2-14 
 

 
99F110-34 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Kraftigt förändrad fäbodvall. På vallen norr om vägen står nio timmerhus. Mest oförändrade är vallen i 
öster med gavelstuga, härbre och vedlider i omålat timmer och varierande skick. Gavelstugan har 
svale med inskuren text P O S 1863 vid dörren och eternittäckt trasigt tak. Källargrund finns mittemot. 
Härbret i rundtimmer har halsningar, liten inåtgående dörr och sticktak. Vedlidret, ett trettiotal meter 
norr om stugan, i grovt rundtimmer har dörrar på båda gavlar. I väster finns ett härbre i rundtimmer, 
rester av en källare med svalgång samt sommarstugor/ombyggda bostugor. 
På västra vallen söder om vägen står tre timrade hus: en oförändrad bostuga i gott skick och ett fähus 
med inrasat pulpettak och ditflyttad gavelstuga på betongplint. Fäbodstugan är en enkelstuga påbyggd 
i sidled med det som i Fäbodinv. -79 kallats eldhus. Fähuset har haft pulpettak och fyra bås utmed en 
sida. Rödfärgad sommarstuga och bod närmare stranden. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen 
Västernorrlands fäbodinventering 1979. 
 
Naturmiljö 
Vallen är splittrad på flera öppna områden på totalt ca 1,6 ha. Hävden varierar från gräsmatta kring 
några stugor till ingen hävd alls. Området växer bitvis igen med sly och mellan stugorna är det grov 
lövskog. Området har varit brukat som åker och nere vid sjön finns flera stora odlingsrösen. På vallen 
finner man arter som blodrot, smultron och nattviol Större delen av skogen kring vallen är avverkad 
och är äldre hyggen, men i väster står skogen kvar och det finns det enbuskar som tyder på att 
markerna har varit öppnare än i dag. Vegetationstyp: 
tuvtåteläng, gräsmatta. 
På västra delen är marken är kraftigt påverkad genom schaktning och man har gjort en väg med grovt 
grus över vallen.  
Skyddsvärde 
Fäbodens kulturhistoriska värde är ringa då hela fäbodmiljön/ marken är förändrad och splittras av 
ombyggda / nybyggda hus. Vallen har ett ringa naturvärde då marken är splittrad och delvis 
gräsmatta. I väster marken kraftigt omrörd. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen och kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta (två sticktak på stuga och vedlider på östligaste vallen läcker in, 
nerhängande grenar ligger mot härbrets tak). Traditionell slåtter och röjning.  
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 27 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Turingsbodarna 
Datum: 990629 
Socken: Haverö Kommun: Ånge 
Karta: 175 51 Koordinat: 692 97-145 85 
Foto: 99F111 7-10, 99F113 22-27 
 

 
99F11325 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Den f d fäboden liknar idag ett fritidshusområde. Sammanlagt fjorton äldre timmerhus har integrerats 
med moderna stugor: sju stugor, ett härbre, fem lador och en jordkällare. Vallen i öster är mest 
oförändrad med en gavelstuga med svale, en stuga med dörr och svale på långsidan, båda i omålat 
timmer och plåttak, samt en jordkällare. Bland sommarstugorna längre västerut finns en stuga i omålat 
timmer med gavelingång i inbyggt vindfång, på en tomt längre norrut står en tvådelad bostuga med 
ingång på långsidan, ett förvanskat härbre samt ett par lador i rundtimmer med rännknut. Nere vid 
vägen finns rester av stuga, tre lador och källargrund. 
 
Naturmiljö 
Stor vall ca 2,0 ha spritt på flera områden med sly och ung skog mellan. Vallen har varit större men är 
delvis igenvuxen. Hävden varierar från ingen till gräsmatta kring olika stugor. Arter från ängsfloran är 
bland annat revfibbla, vårbrodd och ormrot. Vallen har till större delen varit brukad som åker och det 
finns diken, odlingsrösen, lador och jordbruksredskap runt om på vallen. Skogen kring vallen är 
avverkad eller yngre skog.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng, gräsmatta. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då den f d fäboden mer ger intryck av fritidsbebyggelse. Vallen har 
ett ringa naturvärde. Vallen känns splittrad och floran är utarmad. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 28 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Gissjöbodarna  
Datum: 99 06 16 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta:176 74 Koordinat: 693 78-152 42 
Foto: 99F110 17-21, 99F108 11-14 
 

 
99F10811 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäboden liknar idag mera fritidsbebyggelse men några oförändrade hus i omålat timmer finns i den 
västra delen: en gavelstuga med vidbyggd förfallen mjölkbod samt en slåtterlada i rundtimmer med 
eternittak, och ett glest brädskjul. På en sommarstugetomt bredvid finns en källare med rödmålad 
gavel invid en stuga med rödfärgad panel samt ett oförändrat fähus med mångåstak täckt av plåt. 
Vallens övriga hus är fritidsstugor. 
 
Naturmiljö 
Vallen är ca 1,2 ha och den hävdas runt stugorna som gräsmatta. Den övriga vallen domineras av 
mjölkört och skogsnäva. Mellan stugorna och lite spritt på vallen växer en del äldre grandungar. 
Rester av ängsfloran som bockrot, ängsskallra och ormrot finns på små områden och längs 
vägkanten. I skogen kring vallen finner man rester av gärdesgården och man har även runt en stuga 
uppfört en ny. Skogen kring vallen består företrädelsevis av 40-årig tall och det finns en del enbuskar i 
skogen.  
Vegetationstyp: skogsnävaäng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäbodmiljön domineras av modern fritidsbebyggelse. Vallen har 
ett ringa naturvärde. Visserligen är vallen stor, men marken är av karaktären igenväxande lägda. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 29 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Jönssonsvall  
Datum: 990804 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 45 Koordinat: 692 22-152 69 
Foto: 99F116 22-23, 99SF232 29-33 
 

 
99SF2322932 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Fäbod med delvis ursprunglig prägel som omfattar fem hus: en timrad enkelstuga och mot gaveln 
byggd mjölkbod med pulpettak, ett kokhus av bräder med pulpettak, ett lågt vedskjul av bräder med 
pulpettak och i öster en stor brädlada med ingång på långsidan, samtliga hus rödfärgade och i relativt 
gott skick, med plåttak av olika typer och färger. Norr om vägen långt från övriga hus står ett omålat 
fähus med gavelingång. 
 
Naturmiljö 
Vall på ca 0,7 ha. Större delen av vallen hävdas ej och den växer igen. Området har varit brukat som 
åker och det finns flera diken och en större lada. Vallen domineras av mjölkört och tuvtåtel. Kring 
stugan hävdas en mindre yta. Kring stugan finner manarter som ormrot, ängsskallra och prästkrage. 
Vallen omgiven av ungskog.  
Vegetationstyp: tuvtåteläng. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa trots fähuset då rödfärgning och diverse moderna material förtar 
helhetsintrycket. Vallen har ett ringa naturvärde. Då det inte hävdas.  
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den 
hävdas årligen. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 30 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Per Anders bodarna  
Datum: 990804 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 45 Koordinat: 692 18-152 69 
Foto: 99F116 21, 99SF232 34-36 
 

 
99SF23236 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Relativt förändrad fäbod med stuga, brädlada och förfallet fähus. Gavelstugan med svale i gott skick 
nyttjas som sommarstuga. Vinkelbyggd mot stugan finns rest av nergrävd källare, idag  överbyggd av 
nytt rödmålat hus/ mjölkbodstyp. Sydväst om stugan står det djupt nersjunkna fähuset som saknar 
inredning, med infallet sticktak, en brädlada står på sydöstra delen av tomten. Stugan och ladan är i 
gott skick med plåttak. 
 
Naturmiljö 
Liten vall på va 0,1 ha. Vallen har varit något större, men den har vuxit igen från kanterna. I dag 
hävdas vallen som gräsmatta. På vallen finner man reser av ängsfloran kring stugan och källaren med 
arter som stagg, revfibbla och kattfot. Kring vallen har det gått en gärdesgård och enstaka rester finns 
kvar. Vallen delvis omgiven av gallrad skog.  
Vegetationstyp: gräsmatta. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då den f d fäboden mer ger intryck av fritidshusmiljö och fähuset är 
på väg att försvinna. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen sköts som gräsmatta. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det generella rådet att röja och att den hävdas 
årligen. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fäbod: Sörbodarna  
Datum: 990616 
Socken: Torp Kommun: Ånge 
Karta: 176 43 Koordinat: 692 23-151 69 
Foto: 99F110 22, 99F 108 9-10 
 

 
99F10810 

Beskrivning 
Kulturmiljö 
Gömd av vegetation står endast en gavelstuga i omålat timmer med pannplåtstak på bergssluttningen 
nordost om vändplanen. Den är i gott skick. Staketrester vid stugan tyder på slåtter. Ett tiotal meter 
söder om stugan ligger en källargrund och rester av väggtimmer, söder därom timmerrester av fähus 
med spår av röd slamfärg. Närmare vändplanen finns intill stigen ännu en stug- och källargrund samt 
flera fritidshus, varav ett par gamla timmerhus. 
 
Naturmiljö 
Vallen kring stugan består av skog och ett äldre hygge. Kring den nedrasade ladugården finns några 
grova rönnar och sälgar. Närmare vändplanen finns ett område på 0,1 ha som är öppen vall. Här finns 
även ett kraftig uppslag av hallonris och nässlor vilket skulle kunna tyda på ännu en ladugård har legat 
här.  
Vegetationstyp: skogsmark. 
 
Skyddsvärde 
Det kulturhistoriska värdet är ringa då fähus saknas och endast stugan återstår. Vallen har ett ringa 
naturvärde. Helt igenväxt. 
 
Åtgärder 
Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger på 
hörnstenar och att taken är täta. Vallen bör hållas öppen kring stugan. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 

Regionala- och lokala kulturmiljöer 
- Referensbyggnader av timmer 
 

Timrade hus av speciellt lokalt kulturellt värde  
(Källa: I hundra knutar, rapport från timmerhusprojektet i Ånge kommun 2000) 
 
Totalinventering, i början av 1990-talet, av timmerhusen i kommunen. 
 
Ånge kommun har en unik databas över timmerhus. Den omfattar nästan alla timmerhus i hela den 
bebyggda delen av kommunen samt fäbodarna. Hus som är brädklädda på ett sådant sätt att man inte 
kunde avgöra om de är timmerhus eller ej, har inte tagits med. Databasen innehåller värdefull 
information om varje objekt, vilket innebär att databasen är utmärkt att använda. 
Databasen läggs som ett supplement till aktuell översiktsplan - höga kulturvärden. 
Syftet är att i strukturerad form samla all aktuell kunskap lättillgängligt.   
 

 
Källa: Timmerhusinventeringens rapport "I hundra knutar" Ånge kommun 2000. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Häbbret på Långsillremon i Överturingen 
 Haverö  från ca 1655 på fastigheten Turingen 2:20, 2:57 
 

 
Ill: R Tiger 

Häbbret är ombyggt och flyttat från Överturingen. Det har sneda urtag och vackert arbetat timmer, 
vilket tyder på hög ålder. Timringstekniken är något varierad med ömsom dubbla halsningar som 
enkla. Troligen beror det på omknutning efter flyttning. Efter denna flytt har byggnaden används som 
lada och därför går timmerknuten ända ut till stockändarna. Hålen efter knutningen längre in finns 
kvar, vilket ger goda möjligheter att studera knuthaken.  
 
Olika stiltyper och gammalt timmer gör häbbret intressant. 
Årsringsborrat med resultat 1655-1656. 
 
 
Smedjan i Överturingen  
På fastighetenTuringen 2:59 
 

 
Ill: R Tiger 
 
Taket är täckt med pannplåt. 
Originalsparrar finns inte kvar. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Fyrkantiga uthuggningar i väggbandet skvallrar om att sparrarna varit färre till antalet och grövre än 
idag. 
Byggnaden har sexkantiga knutskallar, vinklade knuthak dubbla halsningar , men inga bettor. 
Stockarna är av rundtimer och hyvlade, med tydlig  kantighet på många stockar. Inga årtal eller 
inskriptioner finns synliga. Timret är uppmärkt  med  inhuggna streck (ett streck för första knutvarvet, 
två för det andra osv.). Flera märkningar finns på varje sida, vilket kan tyda på att byggnaden uppförts 
flera gånger på olika platser. 
Dörröppningen är ej original, dörröppningen är breddad, gåten stum. 
 
En glugg finns från undersidan av stock 3 på sida B, upp till en tredjedel av stockens tjocklek. Den kan 
ha utgjort övre halvan av en glugg i ursprunglig byggnad. En liknande glugg finns på sida D. 
 
En viktig referensbyggnad för kommunen. De lägsta stockvarven bör grävas fram på bakre gavelsida. 
Något stockvarv är rötskadat. 
 
Traa-häbbret 
På fastigheten Överturingen 2:50 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

 
Häbbret har knutar med sneda urtag och rännkknutar nästan överallt. Det förekommer dock bettor i 
några knutar. Knutskallarna är raka och avsmalnande. Timret är väl bearbetat med den karaktäristiska 
kantigheten som tyder på hög ålder, möjligen 1600talets andra hälft. I senare tid har man skrätt timret 
på utsidan, dock inte framtill. 
Häbbret är försett med vindskivor framtill . Dörren har ålderdomligt smide samt är försett med ett 
inristat kors. På häbbrets baksida finns en skjutlucka på övervåningen. Skjutluckan sitter inuti 
stockarna, vilket är ålderdomligt. Häbbret är höjt med rätt många stockar vilka har en moderna rak 
överhaksknut. Gavlarna är troligen original liksom takåsarna. 
Relativt välhållet. 
Mycket intressant och väl bevarat häbbre som tyvärr ej kom med i årsringsdateringarna 1992. En stor 
del av häbbrets interiör är troligen original. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Halvarssons häbbre i Överturingen 
På fastigheten Turingen 2:14 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 
 
Häbbret har sneda urtag men inte så flacka. Timret är vackert arbetat. Knutarna har dubbla 
halsningar. Några stockar på övre delen är utbytta mot stockar med raka dubbelhaksknutar. Det finns 
infasade gluggar på båda gavlarna. Häbbret har ursprungligen haft en låg dörr som sågats ur upptill i 
senare tid. Knutskallarna har fått en avsmalnande formering. Häbbret är försett med droppurtag.  
Häbbret är delvis skrätt på  utsidan och står på stolpar 
 
 
Ön-häbbret 
På fastigheten Ön 1 :10 
 

 
Ill: R Tiger 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
 
Häbbret har sneda urtag med dubbla halsningar som är ganska platta. Knutskallarn är avrundade. 
Häbbret har mest rännknutar, men en och annan betta finns. Timret är mycket vackert arbetat, med 
den karaktäristiska kantigheten som brukar tyda på hög ålder. 
 
 
Dörren har utsirade järnbeslag och låsbeslagen har formen av ett upp- och nervänt hjärta. 
På häbbrets framsida syns urtag på övre stockens undersida för vindskyddande bräder. På 
övervåningen har det funnits en glugg med skjutlucka.  

 
Ill: M Blomberg, ur ”I hundra knutar” Ånge kommun 
 
Häbbret står på stolpar och är försett med mushylla. 
Takåsar, bingar och golv är i gott skick, troligen original. En av torkstängerna på höger sida är 
borttagen, kanske för att man slog i huvudet i den när man bar in säckar. På insidan av stocken 
ovanför dörren finns ISS 1878 inristat. 
Gammalt häbbre i relativt gott skick. 
Resultat av årsringsdatering 1713 – 1714 
 
 
Störs i Björsjöbodarna 
På fastigheten Vassnäs 1:22 
 
Ett av de få kvarvarande eldhus som finns i kommunen. Restaurerat störs (lite klumpigt gjort). Störset/ 
eldhuset är byggt av kluvna stockar. En del har bytts ut och taket är omlagt. De gamla stockarna är 
sotiga på insidan. Inredning saknas. 
 
Viktig referensbyggnad. Bör årsringsdateras. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Lillhäbbret på Säternybodarna 
På fastigheten Säter 2:19 
 

 
Foto: Ånge kommun, Jonsson & Ullstein 

 
Häbbret är litet och har sneda urtag. De nedre stockarna är halvkluvna, något som tycks vara vanligt 
inom Haverös fäbodbebyggelse. Det finns många årtal inristade på stocken ovanför dörrens insida, 
varav det äldsta vi funnit är från 1721. 
Timret bär spår efter salt, vilket tyder på att saltad mat förvarats där. 
 
Mycket intressant litet häbbre där årtal och datering stämmer väl överens 
Resultat av årsringsdatering  1719- 1720 
 
 
Rian i Byberget 
På fastigheten By 3:10 
 

 
Ill: R Tiger 

 
Byggnaden är enligt ägaren en ria. Den tillhörde hennes släktgård som har anor från den savolaxiska 
svedjebrukskolonisationen på 1600-talet. Byggnaden flyttades till sin nuvarande plats omkring 1908-
1910 och gjordes om till smedja med tegelstensugn  och skorsten. 
Den är mycket sotig inuti, speciellt taket och de översta stockarna. Nedre delen är skrädd invändigt, 
vilket är gjort i senare tid. På höger sida om  ingången ser man tydliga spår efter en rökugn. Innertaket 
är högt och platt med en tvärsgående ås. Plankorna sticker ut på gaveln relativt högt upp. Byggnaden 
har överhaksknutar med hela halsningar. Några knutar är snedhuggna och är snett rombformade. Det 
kan vara rester av omknutning. Byggnaden har varit en ria. Såväl exteriör som interiör stämmer väl 
överens med rior i andra finnbygdsområden. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 38 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Byggnaden har tidigare haft rökugn som använts för torkning av säd. Den 
är mycket intressant eftersom vi i stort sett saknar kvarvarande kända finnmarksbyggnader i Norrland. 
Resultat av årsringsdatering 1796- 1797. 
 
 
Varr-Olas 
På fastigheten Råsjön 1:36 
 

 
Ill: M Blomberg, ur ”I hundra knutar” Ånge kommun 

 
Gårdsbild med byggnader från 1700-talet till 19000-talet. Typisk miljö för en fattigare finnbygd (jämför 
Hjältanstorp med större hus) 
 
Bostadshuset Timmer och knutar är av en typ som var vanlig under sent 1700- tal. De så kallade 
”takdroppsskydden” har en utsirad form, vilket var vanligt under slutet av 1700-talet. Enligt ägaren 
sägs det att huset sattes ihop av timmer från två byggnader. Detta kan stämma, eftersom  
dendrokronologidateringen visar att timret härstammar dels från 1804-1805 samt från 1859-1860. 
Andra detaljer tyder också på att huset är hopsatt av två olika delar. 
Häbbre Ett häbbre som först stod på gården flyttades för ett okänt antal år sedan till utmarken och 
användes där som lada. Häbbret har nedmonterats och ligger nu uppe på gården i väntan på att 
sättas upp på sin ursprungliga plats? 
Häbbrets knutar tyder på 1700-tal 
 
Tröskloge Trösklogen är av en typ som förr var ganska vanlig i åtminstone Torps och Borgsjös 
finnbygder. Den har ett tröskgolv i mitten med sädesbingar på ömse sidor. I logen finns en stolpe med 
årtalet 1794 inristat. Timret till logen höggs 1774, enligt den dendrolokronologiska undersökningen. 
 
Gårdsmiljön är synnerligen viktig att bevara. 
 
1999 tog Länsstyrelsen fram en åtgärdsplan för Varr-Olas och Råssjö by i övrigt. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Åcksjöstallet 
Stallet från Oxsjön (Åcksjön) nu på hembygdsgården i Borgsjö 
 
Tvåvåningsbyggnad som av tradition kallas Åcksjöstallet. Övervåningen ska enligt traditionen ha 
använts som sovloft, men kan också ha använts som foderförråd. 
Trappan /stegen upp till sovloftet går vid gaveln. Där finns också en relativt stor dörr. På denna gavels 
utsida finns inhugg, vilket tyder på att byggnaden suttit ihop med någon annan byggnad. 
I undervåningen finns urtag i väggarna för bås, men de kan också vara för sädesbingar. Dörröverdelen 
är rundad, som om man velat höja den på mitten för att inte slå i huvudet i överslagsstocken. 
Timret har dubbla halsningar som ser ut att mynna i sexkantsknutar, men har i stället raka 
dubbelhaksknutar. Haket är ovanligt format med en svagt välvd undersida, vilket ger urtaget en 
speciell form. 
 
Intressant representant från en finnby med en hel del särpräglade detaljer, bland annat  ”ledsna 
mungipor” i urtagen. Objektet är också intressant vid jämförande studier av ett häbbre från Råsjön 
Resultat av årsringsdatering  1701 
 
 
Ehlanders häbbre 
På fastigheten Borgsjöbyn 2:18 
 
Bygganden är ett häbbre med mycket sneda urtag. Timret är numera skrätt och knutarna inklädda. Det 
är därför svårt att omedelbart upptäcka hur gammalt det är. Bakom de inklädda knutarna kan man se 
att timret till största delen har underhalsningar. Häbbret flyttades till sin nuvarande plats och har förr 
stått uppe i Borgsjöbyn på en gård som kallades Hammaren. 1933 gjordes en dokumentation av Olle 
Homman på uppdrag av Nordiska museet och även han konstaterade att häbbret hade hög ålder. 
Häbbret är inrett och alla väggar är klädda. 
 
Ett mycket gammalt häbbre. 
Resultat av årsringsdatering 1569 
 
Östby-häbbret  +++ 
 
På fastigheten Östbyn nr 3, Jonkes backen 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

 
Häbbret har sneda urtag och fint barkade stockar och några knutsidor har mjukt övergående 
halsningar. 
Ett knuthörn är lite ojämnt vilket kan tyda på att häbbret timrats av flera personer, möjligen timmerman 
och en lärling. Häbbret har dubbla halsningar, som i de första fall inte går ända ut till knutskallarna. I 
princip har häbbret sexkantsknutar, men en del knutskallar är något runda. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Dörren, som förmodligen är original, har tjocka träbeslag fastsatta med träpluggar. Järnbeslagen går in 
i dörren, med ett fast gångjärn. Låsbeslagen av gotisk stil har utsirade bockhorn i hörnen. 
Timret i övervåningen är några decennier yngre och dess knutskallar är aningen avsmalnande. 
Innersidan av taket samt åsarna kan möjligen vara original från tillbyggnaden, liksom mellantaket. 
Bingarna är troligen ursprungliga men har efter tillbyggnad och/eller flyttning blivit hopspikade. På den 
inre södra väggen syns ett märke som eventuellt är en skyddsbränning. 
En glugg på övervåningen har långa fasade sidor över två halva stockar. En glugg är gjord i senare 
tid. Häbbret står på en gammal gård i Östby, men idag finns inga andra gamla hus  kvar på gården. 
Mangårdsbyggnaden är troligen byggd under tidigt 1900 - tal. Sägnen berättar att det nedanför gården 
en gång skall ha legat ett kloster. Munkarna fiskade bland annat ål i Getterån, vilket inte allmogen 
gjorde. 
Ägarna är angelägna att häbbret restaurerats snarast och vill gärna att det flyttas ?? 
 
Gammalt häbbre, från tidigt 1600-tal. I stort behov av restaurering.  
Resultat av årsringsdatering nedre delen 1620, övre delen 1641. 
 
 
Parteboda-häbbret 
På fastigheten Parteboda 4:220, Hästholmen 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

Partebodahäbbrets knutskallar är tydligt sexkantiga. 
 
Häbbre med sneda urtag och markerade halsningar från två håll, ofta med skåra. 
Timret är runt på insidan och skrätt på utsidan, vilket troligen är gjort på senare tid. Det finns bark kvar 
på stockarna och flisor efter yxhuggen. 
Timret är uppmärkt och har flyttats. Dörren har gångjärn som kan vara 1700-tal. Låsets trähölje är rakt. 
Häbbret har en infasad smal glugg. 
Vid vänster sida i svalen finns urhugg kanske för en binge. Urhugg finns även i understa stocken på 
framsidans tak. 
Häbbret stod förr på fastigheten Parteboda 4.230 och blev troligen flyttat före sekelskiftet. Det har 
kallats Partebodas äldsta hus och årtalet 1721 ska finnas inristat i det. 
 
Intressant häbbre, där det ev. årtalet 1721 ger en viktig fingervisning om den tidens timringsteknik och 
arkitektur. I gott skick. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Granlunds bod /häbbre 
På fastigheten Östby 2:18 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

 
Häbbre i rundtimmer med sneda urtag och markerade underhalsningar. Knutskallarna har den  typiska 
ålderdomliga formen av upp- och nervända krukor. Häbbret kan vara från senare delen av 1500-talet. 
Timret är väl bearbetat och har den karaktäristiska kantigheten som hyvlat timmer uppvisar. 
Taket har vridits 90 grader vilket innebär att ingången hamnat på långsidan. Varför detta gjorts är 
oklart. 
Dörröppningen har förstorats i senare tid. Häbbret/boden har troligen stått på stolpar men står idag på 
sten. 
Häbbret flyttades i senare tid till nuvarande plats inom samma fastighet i Östby. 
 
 
Mikaelssons häbbre 
På fastigheten Östby 1.3, flyttat till Tomtelogen i Borgsjöbyn 
 

 
Häbbret finns numera vid Tomtelogen i Borgsjö. 

Foto: Ånge kommun, R Tiger 
 

Häbbret har sneda urtag, men inte så flacka. Knutskallarna har i regel inte sexkantsform, utan är 
ojämnt ovala. Häbbret har dubbla halsningar från två håll som inte går ut ända till knutskallarna. I 
byggnadstekniken finns en typ av överhaksknut med bettor trots de sneda urtagen. Det kan möjligen 
peka på någon sorts hybrid i övergångsskedet mellan gammal teknik och den nyare timringen med 
raka överhaksknutar. 
 
Troligen kan häbbret dateras till tidigt 1700-tal. 
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Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
Häbbre Ingmarsboda 
På fastigheten Gullgård 5:19 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

 
Häbbret står med syll på sten. Dörren har i senare tid gjorts större. I den vänstra  – mot söder- delen 
går timret inte ända fram i höjd med övre våningens knutkedja utan avslutas i höjd med 
undervåningen. Det yttre vänstra gavelhörnet vilar på en stödstolpe. 
Häbbret är påbyggt i planbilat timmer med raka överhaksknutar med betta. 
Gavlarna verkar vara original. 
På den norra sidan finns en vacker och ovanligt utformad glugg. 
Häbbret kan vara från 1600-talet eller tom 1500-talet. 
En viktig referensbyggnad, häbbret är något vittrat. 
Häbbret har ej årsringsdaterats.  
 
 
Häbbre med dubbeldörr i Ingmarsboda 
På fastigheten Rogsta 1:52 
 

 
Foto: Ånge kommun, R Tiger 

 
Byggnaden har ursprungligen stått i Gissjö. Häbbret är ombyggt till fritidsstuga och fönster har satts in 
på långsida och framgavel. 
Häbbret är påbyggt i senare tid. Nedre delen har knutar med vinklade knuthak och knutskallar som har 
sexkantig form. Knuthakarna har dubbelhalsningar som går ända ut i knutskallarna och ger dem dess 
sexkantiga form. Den övre delen av häbbret är timrat av blandat timmer, en del stockar av rundtimmer 
andra av skrätt timmer. l Knutskallarna varierar i storlek och utseende från runda/ovala till fyrkantiga. 
Häbbret kan i sin nedre del representera senmedeltiden, slutet av 1400-talet. Halsningarna har 
huggits utan upphugg, det vill säga i ett enda yxhugg. Halsningarna är långa och övergång mellan 
dessa och rundstock är mjukt formad. Den ena av dubbeldörrarna har troligen lett till loftet och den 
andra till byggnadens bottenplan.. Det ursprungliga gångjärnssmidet finn kvar på den västra dörren 
men märken efter smidet syns tydligt även på den andra dörren. Smidet är räfflat och sträcker sig 
nästan över hela vänstra dörrens bredd. Detta är ett tydligt medeltida drag. 
En viktig referensbyggnad. Häbbret bör årsringsdateras. 
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Vikenhäbbret 
På fastigheten Torpsviken 3:24 
 

 
Ill: M Blomberg, ur ”I hundra knutar” Ånge kommun 

 
Vikenhäbbret är tämligen stort med runda, relativt släta och välbearbetade stockar. Häbbret har 
rännknutar med mycket flacka knuttak. Den upp– och nervända krukliknande formen ger därför 
knutarna ett vågit utseende. Knutskallarna är i regel något ovala, men tycks inte ha varit särskilt 
bearbetade. Häbbret har underhalsningar, oftast huggna från två håll, men på vissa ställen 
förekommer halsningar i ett enda yxtag. 
Dörren är gammal, troligen original, medutsirade låsjärn som har formen av bockhorn i hörnen. På 
dörrens utsida syns ett bomärke som år 1621 tillhörde Gullik Jonsson i Viken. 
Häbbret är ev. flyttat, vilket syns på uppmärkningen. 
Enligt berättelse av Eskil Söderström f 1925 på gården var häbbret i mitten av 1930 ca 600 år 
gammalt. Det är så stort för att det varit byahäbbre en gång i tiden, det vill säga flera hemman delade 
på häbbret och använde det som gemensamt sädesförråd. Eventuellt var det bara ett hemman från 
början som var väldigt stort. Förr fann det ett vindskydd framför ingången, bestående av 
upprättstående plankor. Häbbret eldhärjades under våren 1992. I samband med restaurering kapades 
felaktigt takåsarna. 
 
Mycket gammalt häbbre, som bör renoveras skonsamt. 
Resultat av årsringsdatering 1577-1578. 
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Viktors 
På fastigheten Hjältanstorp 1 :31 
 

 
Ill: M Blomberg, ur ”I hundra knutar” Ånge kommun 

 
Typisk gårdsmiljö från Torps östra finnbygd med hus från olika tidsperioder, från slutet av 1700-talet till 
1900-talet. Gården är byns äldsta med anor från tidigt 1600tal och den skogsfinska kolonisationen. 
Häbbre Årtalet 1779 står inristat i dörren. Häbbret är ett mycket typiskt sentida 1700-tal, med det 
kraftigt skrädda timret och den fiskbensdekorerade dörren. 
Mangårdsbyggnaden Stora huset är en typisk mangårdsbyggnad från 1800-talet i östra finnbygden. 
Den är stor och kubisk i formen och saknar takutsprång. Denna taktyp är vanlig fram till 1860-talet. 
Senare byggs mindre hus med stora takutsprång. Huset är daterat till 1863-1864. 
Samlänga. Samlängor med bostadshus, stall och förrådsutrymmen, är också mycket typiskt för östra 
finnbygden under 1800-talet. Större delen av samlängan är daterad till 1881-1882, men där fanns 
även timmer från 1807-1808. 
Logar. På gården finns en gammal timmerloge från 1800-talet och en nyare av bräder från 1900-talets 
början. 
Sommarlagård. Sommarladgården har även den en mycket typiskt utförande för området. Lagården 
visar prov på timmer från 1821-1881, vilket visar att denna typ av byggnad var kraftigt utsatt för slitage 
och det fanns ständiga behov av att byta stockar 
 
En mycket typisk gårdsbild för Torps östra finnbygd med omnejd. 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 45 (45) 
 

Höga kulturvärden  temahäfte 18:2 
Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus 
 
 
Loftbod i Naggen 
På fastigheten Naggen 1 :82 
 

 
Foto: Ånge kommun, Jonsson o Ullstein 

 
Lofthäbbret är det enda kvarvarande exemplet på lofthäbbre i finnbyarna eller i Ånge kommun 
överhuvudtaget. På Norra berget i Sundsval finns dock ett lofthäbbre som kommer från Finnsjön i 
Torp. 
Några exempel på dubbelbodar med utskjutande svale finns bland annat i Munkbysjön. Lofthäbbret i 
Naggen är idag åtskilligt förändrat . Ändå en viktig referensbyggnad. 
 

 
 
Bilden är en rekonstruktion av hur lofthäbbret ursprungligen kan ha sett ut. 
Ill: M Blomberg, ur ”I hundra knutar” Ånge kommun 
 

Kulturmiljöer som föreslås utgå på grund av förändringar 
 
Bursnäs ,  
Erikslund  
Hundberget 
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