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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete är att belysa vilka förutsättningarna har varit för odling i den 
fjällnära miljön i Jämtland, och vidare se hur dessa förutsättningar nyttjades. Tidsperioden 
sträcker sig från början av 1800-talet till mitten av 1900-talet. För att besvara mina 
frågeställningar har jag gjort en litteraturstudie. Jag har också talat med några människor 
som bott eller haft anknytning till några av gårdarna. Vidare har jag besökt två av gårdarna 
för att få mer kunskap. 

Arbetet är avgränsat till att omfatta Hotagen i nordvästra delen av Krokoms kommun, 
växtzon 7-8. Klimatet är kärvt då vegetationsperioden är kort och gårdarna är belägna högt i 
landskapet.  

De viktigaste grödorna som odlats är korn, potatis och rovor. Med små medel har man 
lyckats nyodla och förbättra åkermarkerna. Valet av plats för gårdarna har varit avgörande 
för att lyckas. Bra odlingsjord, sydlägen och närhet till vatten samt berg eller fjäll i anslutning 
till gården har ökat möjligheterna. Boskapsskötsel har varit mycket betydelsefull i 
fjälltrakterna. Utan djuren har man inte överlevt. Skötseln av djuren har inneburit att mycket 
tid har ägnats åt foderskörd och hävd av markerna. På utmarkerna, skogsmarker och myrar, 
har foderskörden bärgats. Myrmarkerna har vårdats och skötts om. Inägorna, närmast 
gårdarna, har odlats upp. Jakt och fiske har gett ett betydande tillskott till försörjningen. 

Förr brukades alla markslagen i landskapet, det var ett småskaligt nyttjande av 
naturresurserna. Varje del av marken användes till det den var mest lämpad för. Den 
biologiska mångfalden var stor. Idag tampas vi med förluster av arter, och hela ekosystem är 
drabbade av vårt sätt att använda markerna. Allmänt känt är att de monokulturer som är 
typiska för dagens jordbruk, samt konstgödning och gifter mot ogräs och skadeinsekter, inte 
främjar artrikedomen. Med kunskap om äldre tiders användande och skötsel av marker 
skulle vi kunna bevara mer av den biologiska mångfalden.  
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INLEDNING/BAKGRUND   

Intresset för detta arbete väcktes av Ulla Rylanders skrift om Fjällnära trädgårdar i Jämtland 
och Härjedalen. Det är en skrift som tar upp de stora godsen och gårdarna. Där bodde 
människor som var välbärgade. Först tänkte jag skriva om dessa trädgårdar men tyckte att 
det vore intressantare att fördjupa mig och skriva om allmogen, folket i allmänhet. Hur 
klarade de sin vardag, vad odlade de, hur förbättrade de sina möjligheter? Begränsningen 
vad gäller området fysiskt var självklart: de gamla fjällgårdarna i Hotagens socken. Jag är 
uppvuxen i dessa trakter och har alltid varit intresserad av hur man levde förr. Nu fick jag 
chansen att koppla ihop historien och människorna till gårdarna. Vad man odlade, och hur 
slåttermarkerna användes, samt lite kulturhistoria. Jag har avgränsat arbetet till att gälla från 
1800-talets början till 1900-talets mitt, då dessa gårdar övergavs. Hotagens socken ligger i 
den nordvästra delen av Jämtland, klimatzon 7-8. 

De gamla fjällgårdarna som jag tittat närmare på byggdes mitt i vildmarken, i väglöst land. 
Det var nybyggare som ville skapa sig något eget, som ville odla sin egen jord och slippa dela 
marker med alla andra. De flesta av dessa gårdar byggdes vid mitten av 1800-talet, några 
anlades tidigare. Då uppmuntrade staten till nybyggen, man kunde få skattefrihet i många 
år.  

Uppe i fjälltrakterna var djuren väldigt viktiga, utan dem hade man inte överlevt. Som följd 
av detta blev foderskörden det som sysselsatte människorna stora delar av året. 
Utmarkerna, med myrslåtter och skogsbeten, var minst lika viktiga som en bra åkermark på 
inägorna. Jakt och fiske berikade matförråden, samt skogens alla vilda bär. 

Vid den här tiden bedrevs jordbruken i landet på ett likartat sätt. Det var tiden före de stora 
jordbruksmaskinerna, handelsgödseln och monokulturer i odlandet. Hela landskapet 
nyttjades med alla de olika markslagen. Hävderna av markerna, med slåtter eller bete, 
gynnade en mångfald av arter. 

Det finns en hel del skrivet om odlingshistorien i Jämtland. Mycket finns också att läsa om 
fäbodväsendet. Jag har dock inte funnit någon dokumentation över fjällgårdarnas 
odlingshistoria, och hur man där nyttjade markerna. 
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SYFTE  

Syftet med detta arbete är att titta tillbaka i tiden och se vilka förutsättningarna var för 
odling i den fjällnära miljön i Jämtland, och hur dessa förutsättningar nyttjades. Härtill 
kommer också användandet av de viktiga slåttermarkerna att beröras. Som utgångspunkt 
har jag valt att titta på tidiga/äldre fjällnära bosättningar, i Hotagens socken. Tidsperioden 
sträcker sig från 1800-talets början till 1900-talets mitt. Ytterligare ett syfte med arbetet är 
att se vad vi idag kan lära om äldre tiders odlande och markanvändning. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar uppkommit. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilken plats valde man, vad var viktigt?   

Hur nyttjades platsen?  

Hur förbättrade man rådande odlingsbetingelser i denna klimatzon?  

Vilket var växtvalet? 

Hur såg samtiden ut för de människor som levde här? 

Vad kan man av historien lära om fjällnära odlingsförhållanden i Jämtland, i Hotagens 

socken? 

 

AVGRÄNSNING  

Den historiska tillbakablicken görs i Hotagens församling (socken), i nordvästra Jämtland. De 
flesta av fjällgårdarna anlades under 1800-talet. Arbetet omfattar därför 1800-talets början 
fram till mitten av 1900-talet, då gårdarna övergavs. Med odling avses nyttoväxter som 
spannmål, potatis, rovor och andra köksväxter.  

 

METOD   

Jag har valt att göra en litteraturstudie. Kunskaper har jag införskaffat genom att läsa i 
böcker, tidskrifter, studera kartor och statistik samt söka information via internet. Som 
komplement har jag samtalat med tre personer med anknytning till beskrivna fjällgårdar. Jag 
har inte gjort intervjuer med förutbestämda frågor, utan talat fritt om gårdarna. Varje samtal 
har varat i ca 1 ½ timme. Två av fjällgårdarna har jag besökt för att få mera kunskap.  

Det har varit tidskrävande att leta material som rör gårdarna. Det finns inte mycket skrivet 
om Hotagens socken, än mindre om de berörda gårdarna. Människorna som byggde upp 
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dessa fjällgårdar är borta. Med lite tur kan man hitta ättlingar som känner till något, och är 
intresserade av att vidareförmedla kunskapen. Med den tid som funnits till förfogande har 
jag endast hittat tre av dessa personer. Jag har inte hittat någon forskning som kan knytas till 
de fjällgårdar jag studerat.  Det finns att läsa allmänt om odlingshistorien i Jämtland och om 
fäbodväsendet.  
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RESULTAT  

EN ALLMÄN TILLBAKABLICK PÅ ODLINGSHISTORIEN I JÄMTLAND (1800-1900-TAL) 

Första årtiondena på 1800-talet var svåra år för länet. Liksom för stora delar av övriga 
Norrland följde en rad missväxtår. Fattiga människor tvingades ut på vägarna för att tigga, 
både inom och utom länets gränser. 

1817 bildades Jämtlands läns Kungliga Hushållningssällskap. Sockenbeskrivningarna blev det 
första resultatet av sällskapets verksamhet. För det nybildade hushållningssällskapet blev det 
också en angelägen uppgift att lindra nöden och söka förebyggande åtgärder. Det gällde att 
förbättra åkerbruket och boskapsskötseln och verka för att åtminstone göra nödbrödet 
smakligare genom tillsats av rovor och övergång från bark till islandsmossa. Odling av potatis 
och rovor uppmuntrades. 

Då den felslagna skörden till stor del berodde på tidig höstfrost nämndes främst bland 
åtgärderna utdikning av myrar och frostnästen nära byarna (1 ss. 460-465). 

Även under senare delen av 1800-talet återkom nödåren, under senare delen av 1860-talet 
följde åter en period av frostår. Dessa år framstår som den stora nödtiden i länets och 
Norrlands senare historia (1 s. 469). Det var vid denna tid som den första stora vågen av 
amerikaemigranter lämnade sin fattiga hembygd. 

Under 1870-talet blev skördarna bättre, med undantag för år 1877. Allmogens intresse för 
förbättringar ökade, förutom dikning och nyodling plöjde man djupare och forslade bort 
mycket sten ur jorden. Även växelbruk började införas (1 s. 471). 

Ett fullständigt växelbruk infördes i Sverige mellan 1850 och år 1900, lite beroende på var 
man var i landet, men förändringarna som ledde fram till införandet hade påbörjats redan 
under 1700-talet. Djuren började beta på åkermark (kultiverade betesvallar) i stället för i 
skogen eller annan utmark. Den uppdelning på inägojord, för produktion av spannmål och 
foder, och utmarken, för bete till djuren, som funnits sedan järnåldern kom med 
växelbrukets införande definitivt att upplösas (2 s. 55). 

Man började således odla foderväxter, vallodling och betesland på inägor. Med detta 
minskade behovet av fäboddrift. Detta skedde med början i den öppna bygden, medan 
möjligheterna och behovet var mindre i fjällbygderna. Där var åkrarna mindre och det fanns 
gott om naturbeten. Vallodlingen gav rikligare och kvalitativt bättre vinterfoder (1 s. 474). 

Skiftesreformerna var del av förändringarna och de innebar att en omarrondering av jorden 
till större och färre åker- och ängstegar (2 s. 54). Andra viktiga förändringar var att ny teknik 
och nya redskap infördes inom jordbruket. Den ökade användningen av järn i redskapen 
medförde kraftfullare redskap som effektiviserade jordbearbetning och skörd. Den viktigaste 
nya grödan var potatisen som hade introducerats på 1700-talet. Ett första genombrott hos 
bönderna för potatisen kom under några missväxtår på 1770-talet medan den stora 
genombrottstiden var 1800-tales första årtionden (2 s. 55). 
 

I den norra delen av Jämtland var boskapsskötseln den viktigaste näringen. Skötseln av 
djuren var extensivt, dvs med djurens hjälp nyttjades de stora skogs- och myrvidderna för att 
förvandla den rika växtligheten till människoföda. En del av markerna användes för djurens 
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räkning under sommaren, då den stora produktionen av ost och smör ägde rum, förråd av 
mejeriprodukter byggdes upp för den kalla årstiden. De naturliga betesmarkerna var skogs- 
och myrbete (3 s. 80). 

Skogsbetet kunde bestå av skogsängar och skogshedar. Myrbetesmarkerna var på de myrar 
där det inte var mödan värt med slåtter, dvs där det var glest bevuxet med gräs (3 s. 85). 

Andra delar av markerna användes som slåttermark där den nödvändiga mängden foder 
bärgades för att hålla boskapen vid liv under den långa vintern (3 s. 80). Skogsslåttern 
karaktäriseras som örtrik skog eller skogsäng. Växtlighet värdefull för foder var både gräs och 
örter (3 s. 81). Myrslåtter var viktig, här skördades rika skördar av starrhö (olika arter av 
släktet Carex). 

Vid bäckar och åstränder, där marken ligger sankt och vattnet lätt stiger upp, insamlades 
också värdefullt foder. Även i grundare sjöar fanns vegetation som med fördel användes vid 
slåtter. Norrlandsstarren, C. aquatilis, var den bästa foderväxten av alla. Med avseende på 
sitt näringsvärde överträffade den flertalet av de vanliga foderväxterna, att närmast mätas 
med baljväxterna (3 s. 85). 

De produktiva myrmarkerna måste skötas. De olika myrtyperna undergår med tiden 
förändringar - en naturlig succession. De våtare myrarna växer igen och blir torrare för att 
med tiden bilda en högmosse som slutligen blir en hed. Genom att utvecklingen går mot  
mindre produktiva myrmarker har man sedan gammalt försökt motverka detta, för att 
behålla vegetationen mera stationär. Detta sker genom bevattning (3 s. 86). 

När torrare starrformer, ris och vitmossor började växa in satte man vegetationen under 
vatten. Genom omväxlande vattenöversilning och torrläggning skapades större mängder för 
kärrväxterna nödvändiga näringsämnen i marken. Genom vattentillförsel tillförde man 
ytskiktet syre som gjorde att det blev en snabbare och fullständigare förmultning. Därmed 
frigjordes de i marken ingående växtnäringsämnena som kom växtrötterna till godo (3 s. 86). 

När en kärräng uppvisade en tendens till att bli för torr skar man med lien grunda diken i 
myrsvålen. På hösten dämde man igen dikena, myren översvämmades. Under vintern frös 
myren till, det bildades en tjock ismassa som hindrade myren från att frysas för djupt. 
Följande vår behölls fördämningarna, vattnet stod högt över myren. Detta bidrog till att 
starrgräset växte frodigt även under torra vårar. Vid midsommartid revs fördämningarna så 
att myren torrlades. När hösten kom kunde man lätt slå starrhöet och låta det ligga för att 
torka på marken. Detta sätt att sköta en myr betraktades som en slags odling, man odlade 
starr som användes som hästfoder (3 s. 87). 

Myrmarkernas starrhö var så viktigt att gårdar och byar växte upp i närheten av myrar. När 
ett nybygge skulle upptas gjordes det beskrivningar över området samt kartor. Där ser man 
betydelsen av starrslåttern och myrarna. De är lika noggrant inritade och beskrivna som 
annan mark. Där står det för olika områden om fodret är av bra beskaffenhet eller är 
otjänligt som djurföda (bilaga 1).  

Flaskhalsen för boskapsskötseln inom den norrländska jordbruksekonomin var vinterfodret. 
Djuren var stallade större delen av året och i fjälltrakterna kunde djuren vara stallade åtta av 
årets tolv månader. Detta ställde stora krav på insamling av vinterfoder och detta arbete 
upptog en stor del av sommarens arbeten (2 s. 356). 
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För att höja produktionen från ängsmarkerna arbetade man med olika 
förbättringsåtgärder. Hårdvallsängarna gödslades och myrar och sjöar dikades ut redan 
under 1700-talet (den gamla benämningen hårdvall beskriver en slåtteräng med träd och 
buskar på torr höglänt mark) (4). Röjning av slåttermarker förekom ständigt och genom så 
kallad översilning kunde man bevattna slåttermarken och det hade en gödslande effekt. Att 
på konstgjord väg åstadkomma övervattning av ängsmarker kan tidigast beläggas till 1700-
talets mitt i Sverige. Genom att bränna skogen kunde man också stimulera 
vinterfoderproduktionen. Den andra stora källan till vinterfoder var lövtäkt av olika slag. Löv 
kunde samlas in antingen som replöv eller kvistlöv och man hässjade löv, både på 
sommarhässjor och vinterhässjor, och uppförde lövlador (2 s. 357). 
 
I många områden, framför allt i fjälltrakterna, kom också lavar att utgöra ett viktigt foder för 
djuren. De lavar man främst tog var renlav, fönsterlav och islandslav. De kallades 
allmänt med ett gemensamt namn för mossa och man talar om mosstäkt (2 s. 357). 
 
Närmast gårdarna, på inägorna, odlades marken upp. I fjälltrakterna var det främst brödsäd 
(korn), potatis och rovor som odlades (tabell 1). 
 
Den mest odlade spånadsväxten i Jämtland var hampan. Den såddes på den fetaste 
jordmånen och mestadels invid husen. Av hampan vävdes grövre tyger, till kläder och 
jutesäckar och till rep (1 s. 115). Från uppgifterna hämtade från Statistiska centralbyrån går 
det inte att se att man odlade spånadsväxter i Hotagens socken, men enligt hörsägner har 
det gjorts. Nedan finns också en referens. 

Lin odlades i Storsjöbygden, men inte uppe i fjällregionerna. På de större gårdarna i Hotagen 
provade man linodling, men misslyckades, frosten tog allt. Här höll man sig till hampan 
istället, som tålde mer frost (5). 

Man sådde hampfröet runt midsommar och gödslade med hästdynga på fet och lös jord. Vid 
skördetid rev man och torkade hampan och bultade ur fröet. Hampan fick sedan ligga tills 
efter slåttern året därpå då den breddes ut på marken och rötades. Den fick sedan torka i en 
bastu och sedan bråkas på samma sätt som lin. Hamptyget var varmare och slitstarkare än 
lintyget (5). Senare när byarna fick handelsbodar med köpetyg och reprullar upphörde 
hampodlingen (5). 

Som kontrast kan odlingsmöjligheterna på fjällgårdar i norra Jämtland jämföras med 
odlingen på Andersön, belägen i Storsjön i Jämtland, zon 6. Andersön ligger ca 95 km söderut 
från de fjällgårdar som nedan kommer att beskrivas. Det var en stor trädgård anlagd av Pehr 
Sandwall med hjälp av trädgårdsmästare söderifrån vid slutet av 1700-talet. Där fanns bland 
annat 133 äppel- och päronträd, 8 körsbärsträd, 200 syrénträd, 600 lönnar, 170 vilda 
kastanjer och 70 lindar. Vidare odlades jordgubbar och åkerbär samt flera andra växter som i 
bygden var okända. På gården fanns även kryddväxter (1 s. 116). Lindarna står kvar än idag 
(vid besök på Andersön 2008). 

HOTAGSBYGDENS HISTORIA 

Vid mitten av 1700-talet bröts tystnaden i de stora granskogarna runt Hotagen, Häggsjön, 
Valsjön och Rörvattnet. Yxhugg hördes nu också vintertid. Det var sluttningarna ner mot 
sjöarna som hade fått bebyggelse. Starrhöet skickades inte längre med båt ner mot 
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Föllingebygdens etablerade byar som det tidigare gjorts. Nu tillvaratogs starrhöet och lades i 
lador. Människor och djur skulle hjälpas åt för att övervintra i dessa bygder. En dragon, vid 
namn Olof Olofsson, får 1756 rätt att bosätta sig i Vinklumpen. Två nya nybyggarfamiljer slår 
sig ner i Valsjön 1761. Vid mitten av 1760-talet kommer dragonerna Huss och Ringstedt från 
Lit för att bryta nybyggen vid Häggsjön (5). 

Det är inte slumpen som bidrar till att nybyggarna kommer vid denna tid. Hela Europa samt 
Sverige befinner sig i en ekonomisk kris. Sverige har varit en stormakt under Karl XII:s tid, 
men nu hade allt gått förlorat. Man gör det yttersta för att få landet på rätt köl igen. 
Myndigheterna uppmuntrar till hemmansklyvning och nyodling i skogs- och fjälltrakter (5).  

Redan 1739 beslutade dåvarande regeringen att Sveriges befolkning skulle öka och Sveriges 
ekonomi skulle stärkas. Beslutet uppmuntrade nybyggarverksamhet genom att ge 
skattefrihet i många år till dem som bröt upp nybyggen (6 s. 22). I ett tiotal år, ibland upp till 
femtio år, var nyodlarna befriade från skatt till kronan. Sedan förvandlades nybyggena till 
kronotorp som kunde friköpas som skattehemman (jord som det i äldre tid betalades 
grundskatt för) (5). Under hela 1700-talet beslutade man om olika stöd till nybyggare. De som 
regerade förstod att invånarna i t ex Jämtland inte hade så mycket kontanter att de kunde 
klara av de första åren på nybygget utan stöd. Regeringen förde således under 1700-talet en 
medveten regionalpolitik för att få folk att flytta ut till glesbygderna. Kronan gav inte 
skattefrihet utan att kräva ersättning i någon form. Ersättningen var att nybyggaren skulle 
odla mark, bygga hus och skaffa myrslåtter (6 s. 22). 

Vid upplåtelse av mark för nybyggen skulle det tilltänkta området synas för att bedöma 
skattekraften m.m. När en ny åbo skulle tillträda söktes s.k. införsel och beviljades s.k. 
inrymning, men först skulle en ny syn hållas. Hemmanets skick och vad som borde åtgärdas 
skulle kontrolleras. Kronan hade löneboställen för en del av den personal som var anställd av 
staten, högre officerare, tjänstemän i landsstaten och prästerskapet (7). 

Även om man som nybyggare slitit hårt gick det inte alltid så som man hoppats. Man kunde 
få lämna bygget som man brutit upp när skatten inte kunde betalas. Det fanns också 
motståndare till nybyggnationen som hoppades på att det inte skulle lyckas i den avlägsna 
fjällmiljön. Landshövdingen vid den tiden, Örnsköld, var missnöjd. Enligt rapporter löpte 
dessa nybyggare mest runt med bössan i skogen, de ägnade inte sina krafter till nyröjning. 
Denne landshövding verkade starkt för ett ekonomiskt uppsving, företagsamhet och nya 
metoder inom jordbruket. 1763 gjorde han en inspektionsresa på dåliga vägar. Väl tillbaka 
skrevs det reformer främst om jordbruket. Men bönderna var konservativa, därför fick han  
straffbelägga dem. Det kostade tre daler silvermynt att inte rätta sig efter 
reformföreskrifterna om bland annat storhässjor, tröskvagnar, sådd av höstråg och andra 
moderniteter. Det var nyröjning och en utbyggnad av bygden som de styrande ville ha. Målet 
var att det skulle sås korn, och få det att mogna (5). 

Men det var inte alltid så lätt att få kornet att mogna så det dög till utsäde påföljande år. 
Rovor var mat till både djur och människor. Blasten av rovorna hackades till foder. Agnarna 
från sädesskörden togs till vara, ärthalm, nässlor, och hackat gran- och tallris kokades för att 
ges till korna som en ”sörpa” (ett slags hopkok). Det var nämligen ofta svårt att få starrhöet 
att räcka som foder en hel vinter. Även renlav kunde ges som foder. På våren var många 
gånger djuren så svaga att de fick ledas ut på vårbetet. De som klarade sig bäst var getterna, 
de är riktiga överlevnadskonstnärer, de bidrog till en trygghet i en osäker tillvaro. Om inte 
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nybyggarna haft tillgång till jakt och fiske hade det nog varit väldigt svårt att överleva i dessa 
bygder. Brödet som bakades vid den här tiden var ofta grovt och beskt och gjort på barkmjöl. 
Vitaminer som bidrog till hälsa och livskraft fanns turligt nog på myrarna ute i skogen, i form 
av hjortron och lingon (5). 

De tidigaste gårdarna i Hotagens socken anlades vid mitten av 1700-talet. När nya nybyggare 
kom var bönderna inte alltid glada att deras avradsland, kronomarker, bebyggdes. Bönderna 
betalade en avgift, avraden, för nyttjandet av bete till myrslåtter, fiske och jakt. Men den 
största nackdelen föll på samernas lott, som allt oftare fick avvara betesmark för sina renar 

(5). 

De fjällgårdar jag närmare tittat på anlades runt mitten av 1800-talet. Dessa gårdar byggdes i 
väglöst land på avstånd från den bebyggelse som redan fanns. Med tiden kom fler gårdar till, 
och avstånden krympte. Idag kan man med bil ta sig till alla berörda fjällgårdar, utom Höberg 
och Grubbdalen. 

NATURLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ODLING I DEN JÄMTLÄNDSKA FJÄLLNÄRA MILJÖN 

Hotagens socken ligger i växtzon 7-8, och fjällgårdarna kan man räkna till zon 8. 
Variationerna inom respektive zon är stora. Om man väljer vindskyddade, solexponerade 
sluttningar nära en sjö, eller annat vattendrag, kan man få växter att trivas som enligt dagens 
zonangivelser inte borde vara härdiga där. Vissa växter gynnas av korta sommarnätter och 
ett skyddande vintertäcke. Det finns gott om myrmarker, men dessa är vanskliga att odla på. 
Eftersom de ofta ligger lågt i terrängen och innehåller mycket vatten blir marken frostlänt 
och kall (8 s. 37). Vegetationsperiodens längd är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Vegetationsperioden definieras som den period under året då dygnsmedeltemperaturen 
överstiger +5oC. Ungefär vid denna temperatur på våren är marken tillräckligt tinad för att 
aktiviteten i trädrötterna skall starta och vid motsvarande temperatur på hösten avstannar 
tillväxten inför vintern. Vegetationsperioden inom undersökta området är 120-150 dygn (9). 

Påverkan av havet finns inte bara längs kusterna utan även i västra Jämtland där varmare, 
fuktigare luftmassor från Atlanten tränger igenom låga pass i fjällkedjan. Vattnets 
uppvärmningseffekt på hösten märks tydligt längs våra kuster och runt de större sjöarna, 
samt Jämtland, som påverkas av värmande Atlantvindar. I västra Jämtland är klimatet 
lokalmaritimt (10). 

Nederbörd under vegetationsperiod (mm) i det undersökta området är 350-450 mm (11) och 
genomsnittligt datum för första dygn med minitemperatur under 0 grader på hösten är 15 
september (1961-1990) (12). 

Man kan mycket grovt tala om tre egenskaper hos markens ursprungsmaterial som har 
avgörande betydelse för bördigheten. Det är bergarternas och mineralens innehåll av 
näringsämnen, och dess vittringsförmåga, samt jordens innehåll av finjord och lera som 
påverkar den vattenhållande förmågan (13). Ett område som sluttar medför att 
markdräneringen blir bättre, markvattnet är rörligt och för med sig syre och näringsämnen 
(14).  
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Oorganiska jordar, som upptar större delen av jordtäcket, benämns också minerogena 
jordar, eftersom de byggs upp av mineral och bergartspartiklar. Berggrunden är alltså av stor 
betydelse för jordens kemiska och fysikaliska egenskaper. I områden med kalkrik berggrund 
är jordarna bördiga och mindre känsliga för försurning och markföroreningar (15). Detta 
eftersom kalken är lättvittrad, bildar finkorniga jordarter, och buffrar mot försurning. Kalken 
bidrar till att höja pH-värdet (se bild 1). Växterna har lättare att ta upp näringsämnen vid ett 
pH närmare 7 (14). Genom inlandsisens rörelser har de kalkrika jordarna spridits ut från 
kalkberggrunden (15). 

Metamorfa bergarter, t.ex. gnejs, amfibolit och marmor, bildas genom omvandling av 
magmatiska eller sedimentära bergarter. Detta sker vid de höga tryck och temperaturer som 
dessa utsätts för på stora djup i jordskorpan vid en bergskedjebildning (16). Amfibolit är en 
kraftigare omvandlad basisk bergart, vilket gör att pH-värdet i marken höjs. Ett högre pH 
ökar tillgängligheten av viktiga ämnen för växter (17 s. 19). 

Jordmånen är den del av marken som utnyttjas av växtrötterna och som därvid är basen för 
växtproduktion. I Sverige har jordmånerna i regel utbildats i lösa glaciala eller postglaciala 
avlagringar. I det beskrivna området består jordmånen av podsol (18). Jordarten består till 
största delen av morän i olika former, samt mindre stråk av issjösediment och isälvssediment 

(19 s. 39). 

Vid den senaste istidens slut (omkring 10 000 år sedan) täcktes hela Jämtland av is. När isen 
började smälta bort, smälte fjällen fram först och isen låg kvar öster om fjällkedjan, mellan 
fjällen och istäcket bildades det stora sjöar. Finkorniga jordarter som sand, mjäla och lera 
transporterades med smältvattenströmmar till issjöarna och sedimenterade på botten. När 
isen smälte bort tömdes issjöarna och landskapet fick sin nuvarande utformning. 
Issjösedimenten är på vissa håll kalkhaltiga och därmed bördiga och mycket lämpliga för 
odling (20). Dessutom värms dessa jordar upp snabbare jämfört med lerjordar. Det är en stor 
fördel i fjällen där klimatet är kyligare. 

Som exempel på en vegetationstyp som gynnas av ovan beskrivna förhållanden är 
högörtsängen. Högörtsängar återfinns på näringsrika, oftast kalkhaltiga, marker. 
Högörtsängens växter trivs där markvattnet är rörligt. Exempel på växter är Nordisk 
stormhatt (Aconitum lycotonum), tolta (Cicerbita alpina) och smörboll (Trollius europaeus) 
(14). 
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Bild 1. Kalkrik berggrund (14). Stenarna ligger blottade. Foto från Nöjden, övre gården (2010). 
Källa foto: Författaren. 
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Fig. 1      Jämtlands län                                                              Fig. 2     Krokoms kommun 

                                                                                                              

 

Fig. 3  Förstoring över undersökt område, med Fjällgårdarna utmärkta. Källor till kartor: Länsstyrelsen 
Östersund (fig. 1), Turistkompaniet Krokom (fig. 2 och 3).  
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Nedan ges en sammanställning av vad som odlades i Hotagens socken från åren 1865-1911. 
Tabellen är förenklad och anger endast vad som såddes i jorden, inte mängder eller hur 
skörden utföll. Med förenklad menas att endast vissa delar, det som odlats, har medtagits. 
Det finns mycket annan information i tabellerna. Man redovisar exempelvis antalet djur i 
varje socken, invånareantal och antal jordegendomar samt utsädesmängd och skörd. Sista 
sidan för varje år ger generella upplysningar för hela provinsen Jämtland. Detta kan gälla allt 
från årslöner till skördens beskaffenhet. Från dessa upplysningar har jag endast medtagit 
vissa kommentarer som rör odling. Där det specifikt kunnat utläsas att det rört Hotagens 
socken har jag angivit detta. Uppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyrån, (Jordbruk 
och boskapsskötsel 1865-1911. BISOS N. Hushållningssällskapens berättelser) (21). (Bilaga 2). 
 

 

Fig. 4 Bild av framsidan från Hushållningssällskapets berättelser för år 1865, tillhör dokumentet i 

bilaga 2 (21). 
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Årtal Korn Höstråg Havre Blandsäd Potatis Rovor  
och andra 
rotfrukter 

Ärtor Träd, humle 
 och kålgård 

Nyodling  
provins Jämtland 

Kommentarer,  
provins Jämtland 

1865 x x   x x x  Betydlig Dålig skörd 

1866 x x   x  x  Betydlig  

1867 x x   x    Tilltagande Missväxt 

1868 x x x  x  x  Tilltagande  

1869           

1870           

1871           

1872 x x x  x  x  Tilltagande Vattenavtappning tilltagande 

1873 x x x  x  x  Tilltagande Vattenavtappning tilltagande 

1874 x x   x  x  Tilltagande Vattenavtappning tilltagande 

1875 x x x  x  x  Starkt tilltagande Vattenavtappning tilltagande 

1876 x x   x  x  Starkt tilltagande Vattenavtappning tilltagande 

1877 x x x  x  x  Starkt tilltagande Vattenavtappning betydlig, Dålig 
skörd 

1878 x x x  x  x  Tillväxt Vattenavtappning betydlig 

1879 x x x  x  x  Tillväxt Vattenavtappning betydlig 

1880 x x x  x x x  Tillväxt Vattenavtappning betydlig 

1881 x x x  x x x  Tillväxt Vattenavtappning betydlig 

1882           

1883 x x x  x x x  Tillväxt Vattenavtappning betydlig 

1884 x x x  x x x  Tillväxt Vattenavtappning, täckdikning 
tilltagande 

1885 x x   x  x   Dålig skörd 

1886 x x   x  x   God skörd, växelbruk tilltar 

1887 x x x  x x x  Starkt tilltagande 
Hotagen 

 

1888 x x   x  x   Dålig skörd 
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Korn Höstråg Havre Blandsäd Potatis Rovor  
och andra 
rotfrukter 

Ärtor Träd, humle 
 och kålgård 

Nyodling  
provins Jämtland 

Kommentarer,  
provins Jämtland 

1889 x x x  x     God skörd 

1890 x x x  x      

1891 x x x  x      

1892 x x x  x  x x  Dålig skörd 

1893 x x x  x  x    

1894 x x x  x  x x  God skörd 

1895 x x x  x     God sädesskörd 

1896 x x x  x     God skörd 

1897 x  x  x    Viss nyodling 
Hotagen 

God skörd 

1898 x  x  x    Viss nyodling 
Hotagen 

 

1899 x  x  x    Viss nyodling 
Hotagen 

Dålig skörd 

1900 x  x  x    Viss nyodling 
Hotagen 

Dålig skörd 

1901 x  x x x x  x Ökad nyodling 
Hotagen 

Blandsäd; havre och korn 

1902 x  x  x x  x Mindre nyodling 
Hotagen 

Dålig skörd 

1903 x  x  x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

 

1904 x  x  x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

 

1905 x x x  x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

Växelbruk, täckdikning Hotagen 
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Tabell  1. 

 

 

 

 

År Korn Höstråg Havre Blandsäd Potatis Rovor  
och andra 
rotfrukter 

Ärtor Träd, humle 
 och kålgård 

Nyodling  
provins Jämtland 

Kommentarer,  
provins Jämtland 

1906 x x x  x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

God skörd 

1907 x x x  x x  x Ökad nyodling 
Hotagen 

 

1908 x x x x x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

Sämre skörd, blandsäd; havre och 
korn 

1909 x x  x x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

Blandsäd; havre och korn 

1910 x x x x x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

Blandsäd; havre och ärtor 

1911 x  x  x x  x Viss nyodling 
Hotagen 

God skörd, täckdikning Hotagen 

           

Summa 
år 

43 34 34 4 43 17 22 12   
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RESULTAT FRÅN TABELLEN 

Åren 1869, 1870, 1871 och 1882 finns det ingen statistik över Jämtland att hämta. Nyodling 
och kommentarer gäller hela provinsen Jämtland, där det inte specifikt har angivits Hotagen. 

Korn och potatis är de grödor som odlats alla år, och efter samtal med de människor som 
bott och besökt några av fjällgårdarna har det odlats där. Även rotfrukter har med säkerhet 
odlats. Ärtor har förmodligen inte odlats i någon större omfattning på fjällgårdarna då 
baljväxterna är känsliga för frost. Ärtor har dock enligt uppgift odlats i Skogberget (21 s.14 ). 

(22) Det finns inte några belägg för att det på fjällgårdarna skulle ha funnits fruktträd, humle 
och speciella kålgårdar. Havreodling uppe vid de högst belägna gårdarna finns inte specifikt 
dokumenterat, men kanske har man provat och gett upp. Havre har dock odlats i Hotagens 
socken. Det gäller också för höstråg och blandsäd. I byn Gunnarvattnet (ca 400 möh)(se fig. 
3) odlade man vete, det mognade ofta. Vetet såddes tillsammans med korn på våren. Kornet 
skördades på hösten medan vetet fick övervintra. Nästkommande höst skördades vetet (3 s. 

42). 

Bärbuskar som vinbär och krusbär har funnits, likaså rabarber och gräslök. Vid besök (2010-
10-24) i Skogberget står vinbärsbuskar och rabarber kvar, i Nöjden finns det vinbärsbuskar 
kvar. 

Det har varit vissa dåliga och rena missväxtår i Jämtland, och med all säkerhet har det också 
drabbat de högst belägna gårdarna. 

Nyodling av marker har utökats mer eller mindre sedan 1887 i Hotagens socken. Det går inte 
att säga något om exakt var dessa marker utökats, likaså är det med täckdikning och 
vattenavtappning av myrar. Vid besök i Nöjden (2010-10-24) finns diken kvar efter 
förbättring av myrmark. Det går tyvärr inte att avgöra om man odlat där eller om det varit 
förbättring av slåttermark. 

BESKRIVNING AV NÅGRA FJÄLLGÅRDAR 

I detta arbete har jag studerat fem gårdar: Grubbdalen, Höberg, Nöjden, Skogberget och 
Ljungahed. Skogberget och Nöjden har jag hunnit med att besöka under hösten 2010, 
Höberg och Ljungahed har jag besökt 2009. Jag har samtalat med följande personer för att få 
mer kunskap om gårdarna. Från gården Grubbdalen har jag inte lyckats hitta någon att tala 
med inom tidsramen för detta arbete.  

Signe Olsson. Boende på Ljungahed åren 1928-1934 och på gården Höberg mellan åren 
1934-1962 (2010-10- 20). 

Ada Eriksson. Boende i Skogberget åren 1932-1947. Adas mor flyttade från gården 1954, de 
var de sista som bebodde Skogberget (2010-10-22). 

Folke Wikström. Folkes farfar var Anders Ersson, förste nybyggare på övre gården i Nöjden 
(2010-10-26). 
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GRUBBDALEN 

 

Grubbdalen är en stor och skogrik dalgång mellan Offerdalsfjällens lågfjällsområde i söder, 
och de norska bergmassiven i nordväst. Fjället Juthatten reser sig med riksröset på toppen. 
Upp till 600-700 höjdmeter täcks sluttningarna av frodig 100-200 år gammal granskog, 
därefter tar fjällbjörken vid. Granskogen har bitvis rikliga inslag av lövträd, varav en del 
ordentligt gamla sälgar. I botten av dalen flyter Grubbdalsån omgiven av stora skoglösa 
myrar. I området finns också två större tjärnar. 

Juthattens rasbrant, ner till de gamla gårdsruinerna, är ett artrikt område. Beroende på 
höjdläget och trädförekomst hittar man olika fjällblommor och orkidéer. I vissa delar av 
granskogen finns högörtsängar (23). 

Från och med 1800-talet bosatte sig nybyggare i Grubbdalen. Grubbdalens gård ligger 15 km 
nordväst om södra spetsen av Lill-Kingen. Fjällgården ligger vid foten av det 1060 möh höga 
Juthatten (se bild 2). Gården (gårdarna) bestod av ett tiotal hus, helt förfallna byggnader 
1979. Två av dessa byggnader har varit boningshus, de övriga olika slags ekonomibyggnader 

(19). Gården ligger på 540 möh i en sluttning vänd rakt mot söder (24). Berggrunden i 
dalgången består bland annat av kalksten (25). Längs Grubbdalsån förekommer issjösediment 
som utgörs av grus eller mo (26 s. 219). 

 

 

Bild 2. Grubbdalen 2007. Gården ligger under Juthattens berg/fjäll. Berget skyddar mot vind, samt 
bidrar till att värme bevaras på gårdstunet. Foto Martin Jakobsson (Med tillstånd att använda bilden i 

detta examensarbete 2010-11-01). 
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Från gården sluttar området svagt söderut ner mot Grubbdalsån. Detta medför att det 
strömmar markvatten genom området.  Ängsmarken, vilken tidigare användes till bete 
består av en mängd olika ängsväxter. Slåtter av ängsmarkerna upphörde troligen redan på 
1940-talet. Vid den tidigare ladugården var det en gödselhög. Vid den, samt nära husen, 
växer rikligt med rabarber och hallon. Barrskogen omsluter ängen runt gården. Ovanför 
vallarna, upp mot Juthatten, finns en artrik ängsgranskog (19 s. 107). 

Vid 1900-talets början användes marken på ett flödande sätt, vilket innebär att man år efter 
år använde marken och vattnet utan att förbruka dem. Myrarna slogs vartannat år, skogen 
användes som betesmark. Virke och bränsle togs genom blädning, dvs man tog bara enstaka 
grövre träd. Genom djurhållning med getter och kor fick man mejeriprodukter. Jakt och fiske 
var en nödvändighet för att hushållet skulle gå ihop (19 s. 21). 

All mark, utom impediment så som kalt berg och mossar, slogs eller betades. Vegetationen 
påverkades kraftigt. På myrarna gynnades växter som klarade av slåtter vartannat år. Det är 
växter som antingen hinner sätta frö eller har en vegetativ förökning. Vedväxter 
missgynnades (19 s. 21). 

Närmast gårdarna hölls skogen öppen av betande djur. Slåtter började nära gården för att 
sedan fortsätta på utmarkerna. Augusti var slåttermånaden men myrslåttern kunde fortsätta 
fram till snön kom. Efter det att höet torkat upp, stackades det. Höstackarna gjordes lagom 
stora så att de kunde köras hem i ett lass (19 s. 21). 

Kommentar: Under den branta Juthattsväggen torde det bli varmt. Gården ligger i söderläge 
invid bergsväggen. Issjösediment som jordart är bra för odling, dessutom består 
berggrunden av kalk i dalgången. Grubbdalen ligger precis vid ett smalt stråk av kalksten som 
löper i botten av dalgången (25). Att gården också ligger i ett lutande läge gör att 
markdräneringen torde vara god. Detta samt issjösediment som jordart ger goda 
förutsättningar för odling. 
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HÖBERG 

 

 
 

Bild 3. Utsikt mot fjällgården Höberg. Gården ligger i väglöst land, under Höbergsfjället. Att bygga 
under ett berg/fjäll är fördelaktigt. Berget skyddar mot vindar samt bidrar till att behålla värmen på 
hösten, för att mota höstfrosten. Tyvärr räckte inte tiden till för att besöka gården för mer geologisk 

information. Källa foto: Författaren (2010) 

 

Höberg ligger c:a en mil västerut från Rörvattnet. Gårdarna ligger vid foten av Höbergsfjället, 
på en höjd av ca 490 möh i sluttning mot söder (24)(se bild 3). Avståndet till Grubbdalsån är 
ca 250 m. (19 s. 9). Bergrunden består av kalksten (25). Jordarten är issjösediment med grus 
och grovmo. Lokala issjöar har förekommit i området. Den som nådde högst var 
Grubbdalsissjön. Den hade en maximal höjd av 720-710 möh (19 s. 41). 

År 1836 ansökte Roland Rolandsson om att ta upp ett nybygge (1). Nybygget fick skattefrihet 
i 20 år enligt Landsarkivet Östersund, Landskapskontorets resolutionshandlingar år 1847. 
Under första halvan av 1800-talet spreds nybyggarna in i fjälldalarna och djupare in i skogen 
(6).  

Gårdarna består, 1979, av ett tiotal byggnader. Ursprungligen brukades tre gårdar (se bild 4), 
av dessa finns det endast kvar två boningshus. Flera av uthusen är förfallna.  Vid 
Höbergstjärnarna finns rester av en såg. 
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Bild 4. Höberg, Hotagen. Nyare boningshus byggt 1937 (till vänster), gamla boningshuset från senare 
delen av 1800-talet varav den högra delen var ladugård. Byggnaden med pulpettak var mjölkbod och 

bakom den syns stallet. Båda boningshusen är nu rivna. Bilden är från ca 1940.  

Här finns många av de viktiga byggnaderna bevarade. Alla dessa hus var nödvändiga för att överleva 
vid denna tid. Boningshuset var sammanbyggt med fähus, detta för att ta till vara värmen från 

djurstallarna. Utan djuren hade man inte överlevt.  Källa foto: Jamtli bildbyrå 

 

De öppna markerna runt Höberg utgörs idag av ca 9 ha ängsmarker. Hela ängspartiet sluttar 
kraftigt och rörligt markvatten förekommer. Högst upp i sluttningen ovanför husen finns ett 
torrare ängsparti. Där återfinns en riklig vegetation av torrängsväxter, b.la smultron. Runt 
husen och i närheten är ängen rikligt bevuxen med gräs och örter.  

Idag slås ängen enbart runt husen. Man har inte tagit hö här sedan de sista djuren lämnade 
gården i slutet av 1960-talet. 

Höbergsfjället når en höjd av 780 möh. Vid 560 möh blir det mycket brant med lodräta 
klippväggar (19). 

I boken ”Den norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria, Andersson 
och Birger 1912, beskrivs Höbergsfjället som ett sydväxtberg. Vid ett besök i Höberg 1906 
hittade man tre buskformiga almar vid foten av berget!! (19 s. 103) (27 s. kap 8). 

Signe Olsson boende på Högberg åren 1934-1962 berättar att man här odlade korn, potatis 
och rovor. Rovorna användes både som föda och foder till djuren. Man hade även rabarber 
och gräslök. Om inte kornet mognade fick hästarna det som grönfoder. Hästar var de djur 
som fick det bästa fodret. De var viktiga djur för arbetet på gården, i skogen och för 
transporter. Kornet kunde malas vid en kvarn nära gården, men bara på våren. Ofta 
skickades det till en annan kvarn för malning. Det fanns en damm där man om våren stängde 
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dammluckorna, myren som låg ovanför svämmades då över, det blev som en liten sjö. 
Vattenmassorna kunde sedan släppas på för att kunna nyttja såg och kvarn som låg 
nedströms bäcken. 

På våren skulle åkerlapparna gödslas, och eventuell nyodling påbörjas. Gödseln spreds för 
hand. Sedan använde man en rissläpa för att köra sönder gödseln (rissläpan gjordes av 
småbjörkar som bands ihop med vidjor). Man stod uppe på släpan för att ge den tyngd, och 
hästen drog. Sådde gjorde man för hand, man slängde ut utsädet från en såskäppa som man 
bar. Innan potatisen kom i jorden delades den, ”mellan ögonen”, för att få så mycket utsäde 
som möjligt. 

Andra vårsysslor var att samla ris till kvastar och vispar. Av vidjor gjorde man bindslen 
(grimmor) till både kor och getter. 

Hösten var skördetid. Hö från hårdvallar och starrmyrar skulle bärgas. Rovor och potatis 
skulle skördas. Kornet tröskades för hand med slaga. Man plockade bär i skogen, blåbär, 
lingon och hjortron. 

Några blommor för fröjd hade man inte tid med. För övrigt åt de frigående hönsen upp allt 
som gick äta runt gården. Vetemjöl, salt och socker inköptes i närmaste by Rörvattnet. Man 
åkte med häst vintertid och köpte större kvantiteter, istället för att sommartid vara tvungen 
att gå och bära hem allt. 

Kommentar: Höberg ligger vid foten av berget, i söderläge. Det finns beskrivet att det är ett 
sydväxtberg. Almar har funnits, men jag vet inte om de finns där idag. Berggrunden i 
dalgången består bland annat av kalksten. Skogar inramar gården. Med det sluttande läget 
torde dräneringen i marken vara bra.  

Eftersom jag inte besökt gården inför detta arbete, och tagit markprover, kan jag inte uttala 
mig om jordmånen. Men vid besök vid gården sommaren 2009 höll jag på att försvinna i 
högörtsvegetationen. Jag kommer ihåg att brudborsten, Circium helenioides, nådde till 
axelhöjd. Detta torde tyda på god näringstillgång i jorden. 
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NÖJDEN 

 

Nöjden ligger ca sju kilometer från Rörvattnet. Den första nybyggaren var Anders Ersson 
(Eriksson) f. 1854 och hustrun Anna Persdotter f. 1854 (se bild 5). De flyttade dit från 
Rörvattnet. I Nöjden fanns då endast en mindre jakt-och fiskestuga på platsen. Gården 
Nöjden ligger ca 490 möh i sluttning mot söder (24) (se bild 6, 7, 8). Berggrunden består bland 
annat av kalksten (25). 

 

 

Bild 5. Anders Eriksson, första åbon* i Nöjden, övre gården. Här bär han ost från Nöjden till 
Rörvattnet, för att sälja eller byta till sig nödvändiga varor. Det var så man fick lite kontanter till inköp 

av salt, socker och andra ting man inte hade i självhushållet.  

Att göra ost och messmör av mjölken var ett sätt att konservera. Mjölk som färskvara kunde man inte 
spara någon längre tid. Eftersom djuren var så viktiga för överlevnad i denna bygd, får bilden 

representera en del kulturhistoria från en svunnen tid. Källa foto: Jamtli bildarkiv 

*Åbo: I äldre tid allmän benämning på jordägare som själv bebodde och brukade sin 
jordegendom. 
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Bild 6. Nöjden övre gården, Hotagen, 24 augusti 1949. Det gamla huset i bakgrunden, bakom björken, 
är Anders och Anna Erikssons första bostad, som de själva byggde ute i vildmarken.  Ladugård och 
bostad i ett, uppfördes på 1860-70 talet. Det nyare bostadshuset till höger uppfördes 1921. Jämför 

med bild 7. I förgrunden ser man myrmarken som dikats ur. Källa foto: Jamtli bildarkiv 

 

Området Nöjden omges av barrskog och omfattar de två gårdarna Nöjden med tidigare 
betesmark och slåttermark. Floran i området är artrik. Detta beror dels på berggrunden av 
kalksten, lite kvartsit samt gråvacka (omvandlad sedimentär bergart). Området sluttar också, 
vilket medför att markvattnet är rörligt och för med sig syre och näringsämnen.  

Marken har varit brukad, detta medför att många kulturgynnade arter kunnat etablera sig. 
Växtligheten är på vissa ställen manshög, den består då av täta bestånd av nordisk 
stormhatt, (se bild 10). Fältskiktet av gräs och örter är mycket tätt (1979) (19 s. 78). 

Signe berättar att man odlade samma grödor här som i Höberg, dvs potatis, rovor och korn. 
Hon besökte Nöjden vid många tillfällen. 

Folke Wikström vars farfar (Anders Eriksson) bodde på denna gård berättar att han var till 
Nöjden många gånger för att besöka sin farfar. Han kom ihåg att där odlades korn och 
potatis, (se bild 9). Det var inte så stora åkrar, men de låg i en sydsluttning. Han hörde aldrig 
att det var något problem med frost eller annat. 

Kommentar: Övre gården ligger i söderläge och sluttar ner mot Nöjdtjärnen. Vattnet i sådan 
närhet kan ha en temperaturutjämnande effekt. Vatten magasinerar värme under 
sommarmånaderna. Denna värme avges på hösten när temperaturen sjunker.  



27 
 

Berggrunden består bland annat av kalksten. Det är otroligt hur man har prickat in valet av 
mark. Precis vid Nöjden finns det ett ganska smalt stråk av kalksten (25). Markavrinningen 
torde vara god i området. Med skogen i bakkant är detta läge en utmärkt plats för odling. 
Jorden nedåt mot Nöjdtjärnen består av en grusig morän, (se bild 11).  Förmodligen har 
området rensats från större sten. Med tanke på klimatet i fjälltrakterna så är det bra att 
jorden är väldränerad. Ren lerjord torde vara mindre lyckat. Då hade det gått långt in på 
försommaren innan den värmts upp. Bakom huset växer det fortfarande vinbär (2010). 

 

BESÖK VID ÖVRE GÅRDEN I NÖJDEN (2010-10-24) 

 

 

Bild 7. Mangårdsbyggnaden vid Nöjden, detta hus är byggt 1921. Fotot är taget från den nordvästra 
sidan av byggnaden. Här är det gammal myrmark som har dikats ur. Källa foto: Författaren (2010) 

 

Bild 8. I sluttningen ner mot Nöjdtjärnen, söderläge. Man kan från gamla foton se att det bärgades hö 
från denna mark. Man hässjade det. Källa foto: Författaren (2010) 
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Bild 9. På denna sluttning odlades korn och potatis, sydost läge. Källa foto: Författaren (2010) 

 

Bild 10. I sluttningen ner mot Nöjdtjärnen. På äldre fotografier kan man se att här var det 
slåttermarker. Man hässjade höet. I kanten av denna sluttning finns det, (2010), mycket 

vinterståndare av nordisk stormhatt (Aconitum lycotonum). Detta tyder på en bördig mark. Källa 
foto: Författaren (2010) 

 

Bild 11. Jorden i sydsluttningen, ner mot Nöjdtjärnen, grusig morän (14). Källa foto: Författaren 

(2010) 
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SKOGBERGET 

 

Den första nybyggaren på detta ställe var Jonas Jonsson från Gunnarvattnet f. 1834, samt 
hustrun Britta Danielsson f. 1835 från Valsjön. De började bygga vid mitten av 1800-talet, 
och 1859 tecknas de som nybyggare. Den första stugan som sattes upp var sammanbyggd 
med fähus. Ny stuga byggdes 1866 (se bild 12, 13). Gården drevs då tillsammans med 
befintliga fäbodar (28 s. 140). Skogbergets gård ligger 480 möh i söderläge vid Skogbergets fot 

(24). Issjösediment förekommer i området runt Skogberget (26 s. 219). 

 

 

Bild 12. Mangårdsbyggnaden från 1866. Fotot taget 1982. Det var detta hus som byggdes upp av n´Jo 

i Skogberget (se nedan). Först högg han timret till detta hus, på efterföljande kalhygge röjdes 

åkermarken. Sten plockades bort för hand, sedan plöjde han för att så sina grödor. Källa foto: Jamtli 

bildarkiv 

 

Jonas Jonsson, n´Jo i Skogberget, som han kallades, var en händig man. Han röjde bort 
skogen, och timrade mangårdsbyggnad och stall. Åkermark röjdes från sten, stenrösen blev 
det, men de var inte bara av ondo. Omkring dessa växte det bäst och i deras närhet trivdes 
inte frosten. Rösena magasinerade solvärmen. Med tiden kunde han bedriva tvåskifte på 
åkrarna, halva åkern besådd med vårsäd, medan den andra delen låg i träda. Delen i träda 
användes för ärter, rovor eller potatis. Starrmyrar dikades ur, och myrjord, den svarta 
myrmullen, användes som jordförbättring. Timotej såddes för att få ett bra vallfoder. Från 
början användes en träplog, den ersattes senare av en järnplog (22 s. Kap N´Jo i Skogberget). 
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Ada Eriksson boende på gården åren 1932-1947 berättar att jorden i Skogberget var mycket 
bra. Det var sandjord. Klart att det fanns sten, men det var inte tung lerjord.  Ada plockade 
och spettade upp stenar som hon körde ut till rösen. Invid Skogbergets fot blev det som 
drivhusvärme. Man odlade korn, potatis, morötter, rödbetor och kålrötter. Adas mor var 
trädgårdsintresserad. Där fanns också vinbär- och krusbärsbuskar, rabarber och gräslök, 
rabarbern finns kvar i det forna trädgårdslandet 2010, (se bild 15). Hon hade också en del 
blommor, men Ada kommer inte ihåg namnen på dem. På våren gick man upp i berget och 
samlade in ljung. Snön tinade bort fort där. Ljungen blandade man med melass och gröpe 
(mald säd som blötläggs), och det fick korna. Korna i Skogberget behövde aldrig bäras ut på 
betet på våren. Det fanns gott om foder. 

På höstarna slog man hårdvallarna med lie för att få hö. Även starrhö bärgades. På gården 
fanns det kor, kalvar, häst, getter och höns. Man handlade på affären i Valsjöbyn, ca en gång 
per vecka. Då köpte man salt, socker och ibland mjöl. Även utsäde kunde köpas där. Själv 
hade man naturligtvis smör, grädde och ost. Det fiskades och jagades. Fisk och kött saltades 
och torkades. Man plockade om höstarna lingon, blåbär och hjortron, men även smultron 
uppe vid bergväggen. 

Själva berget, Skogberget, består av skiffer. Den första nybyggaren gjorde ett bra arbete. Det 
byggdes en gedigen jordkällare i skiffer, (se bild 16), och det anlades en mur runt inägorna, i 
skiffer. Trappen till mansgården är fint byggd i skiffer. Skiffermuren inte bara stängde ute 
djuren, det blev också lä till odlingarna och hindrade kalluften från att rinna ner på 
odlingarna, (se bild 19). 

I Skogberget mognade kornet varje år. Själv kunde man tröska, men det fanns ingen kvarn. 
Man skickade kornet för att malas. Plöjde gjorde man med häst. Det fanns en järnplog. 

På våren gödslade man både åkrar och hårdvallar. På hårdvallen körde man med rissläpa, för 
att trycka sönder gödseln. På åkrarna plöjde man ner det. 

I Skogberget bedrevs det fäboddrift. Djuren här bufördes till ”Pellebodarna”, mellan 
Skogberget och Rörvattnet. På gården fanns det också en smedja. 

Man hade även en gråhund och katt. Ada besökte aldrig Höberg, Nöjden eller Ljungahed. Det 
fanns ingen tid till att besöka andra gårdar. På äldre dagar har hon besökt Bågavattnet, också 
i Hotagens socken. 

Kommentar: Det Ada beskriver om jorden och läget vid Skogberget stämmer bra med det 
man ser vid gården. Runt gården Skogberget består jorden av sand och mo, (se bild 18), som 
är issjösediment. Rester av en issjöstrandvall finns i sluttningen ovanför gården (se bild 19, 
20). Detta ger en varmare jord och bättre förutsättningar för odling i detta klimat än t. ex 
lerjord. Gården ligger i söderläge invid bergets fot, vilket ger bra dränering samt ett skyddat 
läge. Marken värms upp tidigare på våren, och området är inte lika känsligt för frost på 
hösten, eftersom kall luft rinner nedåt, från gården räknat. De små stenrösen som finns kvar 
har säkert fyllt en funktion. Vid stenrösen och kvarlämnade stora stenblock blir det varmare, 
så att nattfrosten motas, (se bild 17). 
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BESÖK VID SKOGBERGET (2010-10-24) 

 

 

Bild 13. Den gamla mangårdsbyggnaden i Skogberget, sedd från den östra sidan. Jämför med bild 12. 
Det är 22 år mellan bilderna. Granen och björken framför huset fanns inte år 1982. Till höger ser man 

också att markerna börjar växa igen. Det är forna åker- och slåttermarker som åter blir skog. Källa 
foto: Författaren (2010) 

 

 

Bild 14. Mangårdsbyggnaden sedd från västra sidan, med åkermarken i förgrunden. Källa foto: 
Författaren (2010) 
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Bild 15. Författaren stegar upp måtten på det forna trädgårdslandet, som mäter ca 14x5 meter. Här 
är jorden så mörk och fin. Källa foto: Författaren (2010) 

 

 

Bild 16. Den gamla jordkällaren i skiffer. Inne i källaren finns olika rum med nischer där man kan ställa 
saker. Av skiffer är det gjort olika förvaringsutrymmen för grödor. Jordkällaren var mycket viktig för 

förvaring av bla rotfrukter. Källa foto: Författaren (2010) 

 

 

 



33 
 

 

Bild 17. Del av åkermarken nedanför mangårdsbyggnaden, i söderläge. Stora stenblock ligger kvar. De 

gick nog inte att flytta på. Källa foto: Författaren (2010) 

 

Bild 18. Den fantastiska jorden! Jorden på Skogberget är issjösediment och består av sand och mo 

(14). Källa foto: Författaren (2010) 

 

Bild 19. Rasbrant under berget ovanför gården, en gammal strandlinje från en issjö (14), samt rester 

av den gamla skiffermuren. Källa foto: Författaren (2010) 
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Bild 20. Tydligare bild av den forna strandlinjen (14). Källa foto: Författaren (2010) 
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LJUNGAHED 

 

Ljungahed ligger norr om Lillvekesjön och tillhör fastigheten Rötvattnet. Nuvarande 
byggnader består av mangårdsbyggnad, bryggstuga, ladugård. Samtliga byggnader var i bra 
skick 1992 (28 s. 110). Ljungaheds odlingar ligger på ganska plan mark ca 540 möh, och det 
lutar svagt mot sydost (24). Berggrunden är amfibolit (25). 

Bosättningen på Ljungahed påbörjades i slutet av 1800-talet, efter vad tillgängliga 
köpehandlingar visar. Bland de första nybyggarna kan nämnas: Åke Hyttsten (1889) inflyttad 
från Höberg. Ivar Jonsson inflyttad från Rörvattnet (1889), Magnus Ljungmark (1889), Karl 
Jonsson inflyttad från Hotagen (1892), Erik Johan Ljungmark (1909) (28 s. 110). Ljungahed var 
inte en ensam fjällgård utan en liten by med många hus, (se bild 21), idag finns några hus 
kvar medan flera hus är helt förfallna, (se bild 22).  

Signe Olsson boende på gården åren 1928-1934 berättar att man odlade potatis, rovor och 
korn, man hade även rabarber och gräslök. Kornet skördades som grönfoder till hästarna, 
eftersom kornet inte hann mogna till brödsäd på Ljungahed. Istället för att plöja marken 
vände man ofta torven och hackade sönder den. Sedan sådde man.  

Kommentar: Området ligger ganska flackt, det lutar svagt åt sydost. En nackdel är att det 
inte ligger i en brantare sluttning. Detta både på grund av att eventuell markdränering inte 
är självklar och att odlingarna inte får samma värme. Här kan också höstfrosten slå till 
hårdare. Amfibolit är dock en bra berggrund för odling. Närmaste fjäll är Ansätten, som är 
känt som ett blomsterfjäll (17 s. 19). 

Området runt Ljungahed är rikt på myrmarker. Kanske kan det vara en anledning till valet av 
platsen för bebyggelse. Myrmarkerna var så viktiga för foderskörden. 
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Bild 21. Erik Ljungmarks första stuga på Ljungahed, från 1889. Bilden är tagen 1970. Runt stugan ser 

man litet av den forna åkermarken. Källa foto: Jamtli bildarkiv 

Egen kommentar; Kanske var det Magnus Ljungmarks stuga, eftersom han räknas som inflyttad 1889. 

Erik Ljungmark flyttade till Ljungahed först 1909, enligt referensen (28 s. 110). 

 

 

Bild 22. Samma stuga idag. Fyrtio år senare är den helt förfallen (2010).  

Jämför med bild 21. Man ser tydligt hur gammal åkermark växer igen. Skogen tar över. Området 

kommer med tiden att se ut som det gjorde då den första nybyggaren kom.  Foto Evelina Elvståhl 

(Med tillstånd att använda bilden i detta examensarbete 2010-11-14). 
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NÅGRA SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OM GÅRDARNA 

 Gårdarna ligger i ett sydligt läge 

 Marken är ofta sluttande vilket ger god markavrinning. Sluttande sydligt läge gynnar 

värmeutvecklingen i jorden. Det medför en längre odlingssäsong. 

 Berg eller fjäll bakom gården hindrar både kalla vindar samt bidrar till att magasinera 

värme. 

 Skog runt gården ger vindskydd. 

 Närhet till vatten utjämnar temperaturen. 

 Sand- och mojordar är bra jordmån i kallt klimat. Dessa jordar värms upp snabbare på 

våren jämfört med lerjord.  

 Kalkberggrund och Amfibolit är bra bergarter ur odlingssynpunkt.  

 Djuren har bidragit med gödsel till åkrarna, myrjorden har använts som 

jordförbättring. 

 Växelbruk har nyttjats, vissa åkrar har periodvis legat i träda. 

VAD KAN MAN LÄRA AV HISTORIEN 

Mycket av det man gjorde förr gör vi även idag när vi odlar. Vi väljer ett läge med bra 
mikroklimat, vi jordförbättrar och använder oss av växelbruk. Redskapen vi idag har till vårt 
förfogande är dock av en helt annan kvalitet, dessutom har vi traktorer och andra maskiner 
som underlättar arbetet. De större jordbruken ligger söderut, här uppe i norr är det inte 
samma arealer som brukas. De jordbruk som idag finns i länet ligger till största delen vid 
Storsjöns stränder. Jordarten där är lermorän som bildats av kalkstenen i berggrunden (14). 

Trots det kärva läget, uppe på höjderna nära fjället, lyckades man förr odla upp åkermark. 
Förvisso blev det inte mycket variation på de grödor man odlade, men det var brödfödan. 
Korn, potatis och rovor var det vanligaste. Men man odlade också morötter, kålrötter och 
rödbetor (Ada Eriksson, Skogberget), vissa år odlade man ärtor. Bärbuskar, rabarber och gräslök 
har också funnits. 

Det viktigaste har varit valet av plats för gården. Gårdarna ligger nära ett berg eller fjäll i 
sydläge. Närheten till vatten finns vid fjällgården Nöjden. Vatten magasinerar värmen på 
hösten och gör att odlingarna skyddas mot frost. Samma sak är det med berg eller ett fjäll i 
närheten av åkermarken, detta finns vid Grubbdalen, Höberg och Skogberget. Odlingsrösen 
på åkrarna kan lokalt motverka frost. Stenmurar som man också gjorde av sten upptagna 
från åkern gav ett vindskydd. Att odla i en sluttning gör också att avrinningen av vatten 
underlättas, odlingarna står inte i blöta. 

Fjällgårdarna ligger där jordarten består av finsand och mo, vid Grubbdalen, Höberg och 
Skogberget är det issjösediment, dessa jordar är väldränerade och förhållandevis 
lättbearbetade. De värms också upp snabbare på våren jfr med en styv lerjord. 
Kalkberggrund återfinns i Grubbdalen, Höberg och Nöjden. 

Djuren gav gödsel. Äng är åkerns moder. Jordförbättringsmedel till åkrarna fick man också 
från myrarna, myrjorden ger ett tillskott av organiskt material samt näringsämnen. Sanka 
marker dikades ur för att skapa nya betesmarker eller åkrar. 
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Med tiden har bättre redskap kunnat användas, en viktig utveckling var järnplogen. Den 
gjorde att man kunde plöja djupare ner i jorden. När man började använda växelbruk mellan 
år 1850 och år 1900 utarmades inte jorden på samma sätt. Man skiftade grödor olika år. 

Förr användes många olika sorters markslag för att få foder till djuren, Varje del av marken 
användes till det den var mest lämpad. Framförallt nyttjade man de delar som vi idag 
refererar till impediment, så kallad mark som inte går att använda i dagens jord- eller 
skogsbruk. Myrmarkerna var väldigt viktiga för foderskörden, man skötte om dessa myrar 
som sina åkrar. Djuren och slåttern bidrog till den kulturmiljö som vi idag försöker bevara. 
Många växter och djur som idag är hotade arter fanns i denna miljö (29 ss. 12-13). 
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DISKUSSION   

Man kan inte annat än bli väldigt imponerad av vad man förr klarade av. Att komma som 
nybyggare ut till vildmarken, bryta ny mark och bygga sig ett nytt hem. Redskapen man hade 
till förfogande kan inte mäta sig med dagens maskiner, allt gjorde man för egen hand. Det 
var inte de rika människorna med goda tillgångar som åstadkom detta, utan de fattiga som 
kanske inte hade annat val. Missväxter och nödår fanns i deras minnen. 

Man var ute i skogarna och vallade sina djur, kanske såg man platser som skulle vara bra för 
ett nybygge. Förmodligen såg man att där var frodigare växtlighet, kanske tog man ett 
spadtag och kände på jorden. Det viktigaste var nog platsens läge, i en sydsluttning, kanske i 
närheten av ett berg eller ett fjäll. Vatten inom räckhåll skulle underlätta mycket för det nya 
hemmet och för djuren. Den korta vegetationsperioden i fjällen är en utmaning. Man kan 
inte odla vad som helst.  

Vi kan bara försöka att förstå hur man tänkte, men med dagens ögon sett har valet av 
nybyggenas plats oftast varit bra. Muntliga traditioner har säkert varit av stor betydelse, man 
ärvde kunskaper från de äldre. Sedan har säkert vissa personer varit händigare och haft mer 
fallenhet för sysslorna. Det är naturligt. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur man träffat 
så rätt. Då hade man inte den geologiska berggrundskartan över området, och inga 
vegetationsuppgifter. Vilka kunskaper var det som avgjorde? Sydläge, lite sluttande, bra 
jordmån, vatten i närheten och fjället i bakgrunden. Naturligtvis har allt varit betydelsefullt. 
Om det helt plötsligt dyker upp tolta, Cicerbita alpina, i en skogsdunge, då är förmodligen 
marken bördig. Jag känner en vördnad för dessa nybyggare, deras kunskaper, skicklighet och 
mod.    

Av de fjällgårdar som jag studerat ligger alla i fördelaktiga lägen, eller har en bra jord och 
närhet till vatten, eller både och. Att man i flera fall precis har prickat in befintliga kalkstråk i 
berggrunden är intressant. Växtligheten måste ha skvallrat om jordens beskaffenhet. 
Jordarten vid gårdarna består av grusig morän eller issjösediment. I dessa trakter med ett 
kallt klimat är det fördelaktigt. Att odla upp tunga lerjordar hade varit mindre lyckat då 
lerjord värms upp sent på våren. Sådderna skulle ha kommit i jorden för sent för att hinna 
mogna.  

Korn, potatis och rovor har varit basen för odlandet, men man har även odlat andra 
rotfrukter, rabarber, gräslök samt haft bärbuskar. När man i fjällbygden närmar sig 
kornodlingens gräns, blir denna odling endast mödan värt om jorden är av bra beskaffenhet, 
och det lokala klimatet är varmare än vad som är vanligt i området i stort. Boskapsskötsel i 
kombination med jakt och fiske har varit ett nödvändigt tillskott för att kunna överleva, 
eftersom frosten kunde spoliera delar av skörden. Djurens betydelse och framförallt den tid 
som krävts för att bärga allt foder är slående. Myrmarkernas starrhö har varit så viktigt att 
gårdar och byar vuxit upp i närheten av myrar. Vid den här tiden nyttjades hela landskapet 
med dess olika marktyper. Man tog till vara allt för att överleva. På sommaren betade djuren 
i skogen så fodret närmare gården kunde bärgas och sparas inför den långa vintern. Att 
sköta utmarkernas landområden var lika viktigt som att sköta om åkermarken. Av de många 
markslag som tidigare användes inom jordbruket, behövs idag bara ett – åkern. Det mesta av 
de naturliga foderproducerande markerna har vuxit igen eller odlats upp. 
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Vegetationsperiodens längd samt sommartemperaturen, som är begränsande, missgynnar 
odlingarna. Dock är berggrunden, jordarten och vattentillgången bra ur odlingssynpunkt. Om 
man kunde förlänga odlingssäsongen, och höja temperaturen, skulle man säkert lyckas 
bättre. En variant är att odla under glas med exempelvis drivhusbänkar, det skulle ge bättre 
skörd av framför allt grönsaker. Man skulle även kunna leta efter härdigt växtmaterial från 
andra områden med liknande förhållanden. Kanske skulle man prova nya grönsaker som vi 
inte traditionellt odlat i dessa trakter, som tål ett tuffare klimat. Jag har inga exempel att ge, 
det är bara en tanke. Växtjägare letar efter prydnadsväxter och buskar, man skulle lika väl 
kunna ”jaga” ätliga kulturväxter. 

Med framtida klimatförändringar som en utgångspunkt kan man spekulera vidare. Med ett 
varmare klimat skulle förutsättningarna för odling i dessa områden också kunna förbättras. 
Enligt SMHI´s klimatprognos ska det bli ca 2 grader varmare i dessa trakter år 2020 jämfört 
med perioden 1961-1990, (30). Före denna period var det förmodligen ännu kallare eftersom 
klimatet blivit långsamt varmare under hela 1900-talet (30). Det var kanske som kallast när 
gårdarna byggdes upp och sedan har det blivit varmare. 

När man ser tillbaka på hur man fick slita och släpa för att överleva blir man ödmjuk. Jag är 
en bonderomantiker, men jag vet inte om jag skulle vilja byta, inte alla sidor. Jag skulle vilja 
leva i en sådan miljö på en ekologisk självförsörjande gård. Idag har vi bättre förutsättningar 
med alla våra maskiner och redskap. Kunskapen om växthus och drivbänkar kan ytterligare 
underlätta för odling i kallt klimat. Jag har inte sett något nedtecknat från Hotagen om 
bänkgårdar för odling, men från Östersund med omnejd finns det. 

Jag tror att vi idag skulle klara oss bättre om vi nu flyttade och brukade dessa fjällgårdar. I 
framtiden kommer det att vara nödvändigt att bruka alla marker vi har. Både folk och fä 
skulle tjäna på detta. Vi människor skulle kunna leva ett mindre stressigt liv och må bättre, 
djuren skulle må bättre av mindre jordegendomar med färre djur. Miljön skulle få en 
möjlighet till återhämtning och den biologiska mångfalden skulle öka. Vi har mycket att lära 
av tidigare generationers leverne. 

Den biologiska mångfaldens betydelse, kopplad till äldre tiders odlande, var inget jag tänkte 
på när jag började skriva arbetet. De få naturliga slåtter- och betesmarker som finns 
bevarade i länet har mycket höga natur- och även kulturmiljövärden (31). Odlingslandskapets 
småbiotoper är viktiga miljöer för bevarandet av den biologiska mångfalden. Sådana är till 
exempel åkerrenar, öppna diken, skogsbryn, åkerholmar, odlingsrösen, vägrenar, 
stengärdesgårdar och småvatten (31). Det finns mycket småbiotoper kvar i fjälljordbrukens 
områden. Där har inte det rationella jordbruket fått fäste, och det småskaliga jordbrukets 
karaktär återfinns (besök vid Skogberget och Nöjden). 

Att vårda och bevara äldre odlingsmiljöer, som äldre typer av fodermarker, bidrar inte bara 
till ett artbevarande. Genom bevarandet av dessa miljöer bidrar man till att behålla hela 
ekosystem, med sina specifika, hävdhistoriskt betingade växt- och djursamhällen. Genom att 
studera hur man förr hävdade markerna, och efterlikna den hävdregim som tillämpades i 
äldre tid, dvs före konstgödningsepoken, kan skötseln av dessa marker förbättras och 
miljöerna bevaras (32 ss. 59-60). 

En kombinerad ekologisk och historisk kunskap kan hjälpa naturvården att hitta lämpliga 
skötselmetoder för hotade arter. Genom att titta på olika arters krav, biotopers ekologi, 



41 
 

historisk markanvändning och lokal traditionell kunskap kan man få nya idéer om hot och 
skötsel (29 s. 12). 

Med denna reflektion i bakhuvudet kan jag inte låta bli att koppla denna kunskap vidare till 
framtiden. 

HUR KAN VI ANVÄNDA ÄLDRE TIDERS KUNSKAPER OM ODLING OCH MARKUTNYTTJANDE I 

FJÄLLTRAKTERNA I FRAMTIDEN 

Något som är intressant att belysa är vårt grannland Norge. Lierne kommun i Norge gränsar 
mot Hotagen i Krokoms kommun.  

Där är de naturgeografiska förhållandena likartade, även vegetationen är liknande den i 
fjällregionerna i Hotagen.  Lierne kommun har 1461 antal invånare (2009), och där fanns det 
år 2005 33 mjölkbönder. Motsvarande siffror i Krokoms kommun är 14460 antal invånare 
(2009) och 51 mjölkbönder (2009). Av dessa gårdar med kor ligger ingen norr om byn 
Skärvången, se fig. 3.  I Krokoms kommun finns det inga mjölkgårdar i fjälltrakterna. ( (33), 
(34), (35), (36), (37), (38) ). 

Lierne kommun har en area av 2973 km2 
(35). Krokoms kommuns area är 6218 km2

 (37). 
Hotagen socken motsvarar ytmässigt och naturgeografiskt ungefär Lierne kommun. 

                                                                 

 

Fig. 5. Karta Krokoms kommun och Lierne kommun.  

Idag, med de maskiner som finns tillgängliga, skulle det inte ta lång tid att bryta upp nya 
marker. Vi skulle kunna odla mycket mera än vad vi gör, även i fjälltrakterna. I Norge lever de 
små fjälljordbruken kvar, det bryts nya marker. Där går det att leva som småjordbrukare, 
man behöver inte ha mjölkrobot och jättearealer av marker för att klara sig. Norge har en 
annan jordbrukspolitik, de står också utanför EU, vilket medför att det har mer 
självbestämmande än länder som är medlemmar I EU. 

I Lierne kommun nyodlades det 47,6 ha år 1994-1998 (39) motsvarande siffra för Krokoms 
kommun går tyvärr inte exakt att få tag på, varken via Jordbruksverket eller Länsstyrelsen. 
Det finns en gård, Kittelberget i Offerdal, Krokoms kommun, som har nyodlat. De har brutit 
ny åkermark från skogsmark, 17 ha år 2009 (40). Det torde vara den enda större nyodlingen i 
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Krokoms kommun på mycket länge (Kittelberget ligger nordväst om Landön, se fig. 2). Norr 
om Kittelberget finns det inga nyodlingar av det slaget. Krokoms kommun är till arealen 
dubbelt så stor kommun som Lierne, men här nyodlas det betydligt mindre. 

De naturliga förutsättningarna för Lierne kommun och Hotagen socken är likvärdiga. Kan 
man odla och bo i fjällbygden på andra sidan gränsen borde det också gå här i Sverige. Det 
som behövs är att hitta en ekonomi, en marknad för produkterna för att lyckas. I Jämtland, 
Krokoms kommun, har vi de möjligheterna. 

Med en annan strategi för glesbygden skulle säkert många av våra gårdar och marker i fjällen 
kunna brukas. Det skulle ge sysselsättning och möjliggöra en rikare biologisk mångfald. Vi 
skulle kunna bruka markerna mer traditionellt, med mindre jordegendomar och färre djur. 

För att kombinera det traditionella brukandet av marken med en ekonomisk utveckling 
måste nya idéer utvecklas. Ekoturism och lokala hantverk kan vara sådana pusselbitar. Här i 
Jämtland har vi gott om små gårdsmejerier och gårdsslakterierna är på frammarsch (41). 
Ekologiskt odlade grönsaker finns, men marknaden är troligen inte mättad, (42) vad jag har 
fått mig förmedlat. Närproducerad mat som inte skickats runt hela världen är en trend, som 
jag tror kommer att öka. Det finns mycket att spinna vidare på (43). 

I år (2010) blir fler än 10 procent av de svenska mjölkkorna ekologiska och ökningen 
fortsätter under 2011 enligt uppgifter från mejerierna. Det råder stor efterfrågan på 
ekologiskt foder och nu behövs många fler ekologiska växtodlare i Sverige (44). 

Mjölken är dragloket i den ekologiska produktionen i Sverige. Den stora omställningen av 
mjölkgårdar gör att efterfrågan ökar markant på ekologisk foderspannmål, trindsäd (odlade 
baljväxter), oljeväxter och vallfrö. Mjölkkornas behov av proteinfoder i form av detta utsäde 
är redan större än utbudet (44).  

Det finns möjligheter att importera, men underskottet innebär också en möjlighet för 
svenska odlare. Efterfrågan på inhemskt ekologiskt proteinfoder ökar (44). 

Ekologisk växtodling kan vara en utmaning på gårdar utan djur. Det krävs en medveten 
strategi för att inte få problem med ogräs och växtnäringsförsörjningen. Omställningen till 
ekologiska mjölkgårdar ökar också möjligheterna till samarbete mellan ekologiska djurgårdar 
och växtodlingsgårdar. I Jämtland, även i fjälltrakterna, skulle ekologiskt vallfoder och vallfrö 
kunna odlas (44). 

Att bevara marker med höga naturvärden ingår i en miljömedvetenhet som bidrar till att 
uppfylla Sveriges miljömål, det kan man få ersättning för. Att skapa ett attraktivt landskap 
kan också vara en viktig ingrediens i att få fler att flytta till landsbygden och öka 
sysselsättning på landsbygden (45). 

Sverige är som det ser ut idag anslutet till EU. Det finns olika program för utveckla 
landsbygden, man kan söka ersättningar för olika verksamheter där EU är med och 
finansierar. Landsbygdsprogrammet är ett av dessa, där prioriteras bland annat områden 
som miljö och hållbar utveckling, mervärden som lokal och ekologisk mat, och mångfald (45). 

Intressant är att det finns ett gränsprojekt mellan Lierne kommun och Krokoms kommun, 
det Mittskandinaviska regionsprojektet. Projektet är ett interregionalt projekt där 
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Hotagensdelen i Krokoms kommun, Frostviksdelen i Strömsunds kommun samt Lierne och 
Røyrvik samarbetar för att stabilisera och öka invånarantalet i en glesbefolkad gränsregion. 
De strävar efter att skapa en attraktiv och modern landsbygd. Jag tycker att det är en 
suverän idé, att utbyta erfarenheter över gränsen och hjälpa varandra (46). 

Rubriken, odling på hög nivå, kan tolkas på flera sätt. Fjällgårdarna ligger naturligtvis 
höjdmässigt på hög nivå. Men jag tycker också att modet hos dessa människor, kunskapen 
om att överleva i fjällvärlden visar en hög nivå av kunnande. Kopplar man det till 
biodiversitet överlag, så lyckades man bättre förr. Brukandet av markerna var mer till godo 
för den biologiska mångfalden. Odlandet, och det småskaliga nyttjandet av naturresurserna 
förr var mer stabilt jämfört med idag. Nu har vi ofta monokulturer i våra odlingar, det gynnar 
inte artrikedomen. 

Att återuppta de äldre odlingarna i fjällbygden eller bryta ny mark kan vara ett sätt att 
använda sig av äldre tiders kunskap. Det fungerar bra i vårt grannland. Att nyttja hela 
landskapet, med djuren på skogsbete, hävda markerna och ta till vara det som bjuds, är en 
insats för framtiden. Detta både för folk och fä. Den biologiska mångfalden skulle öka, 
förmodligen skulle även vi människor föra en mindre stressad tillvaro.  

Jag är optimist och fortfarande bonderomantiker. Jag har dock mer kunskap och visdom med 
mig i bagaget. Jag tror att vi här i norra Jämtland ruvar på guldägg för framtiden. 

 

ARBETETS BEGRÄNSNINGAR  

Det hade varit intressant att studera fler gårdar. I ett större arbete kunde säkert mer 
kunskaper samlats in och bearbetats. Den sammanställda tabellen som jag gjort med data 
från Statistiska Centralbyrån är ett exempel. Tabellen hade kunnat göras mycket 
noggrannare, det finns mycket data att hämta. Jag har inte analyserat vilka mängder utsäde 
som såtts, och inte skördemängden. Men även om man skulle göra detta, går det inte att 
utläsa till vilken del eller gård i Hotagens socken som siffrorna härrör.  

Vad jag kan utläsa från dokumenten var det en person som reste ut till de olika socknarna för 
att inhämta information. Man använde sig av frågeformulär. Hur man uppmätte 
odlingsarealer, utsäde och skörd framgår inte. Det kan finnas många felkällor i detta. Alla 
grödor som odlades kanske inte finns medtagna, endast det som efterfrågats. 

Vidare kan de muntliga källor som jag använt mig av glömt att nämna något väsentligt. Det 
är inte lätt att komma ihåg allt från en svunnen tid. Ändå kan jag säga att jag litar mer på 
dessa personers minne från tiden, än från informationen som framkommit av tabellerna. Jag 
tror att det saknas mycket lokal information, kanske speciellt från avlägsna gårdar. 

Andra gårdar i området har säkert en liknande historia. Ett exempel är gården Flinten, där 
vet jag att det finns mycket intressant att hämta. Likaså gården Arvasslia. Denna gård ligger 
nära Grubbdalen, men på den norska sidan. Där fanns det en man, Lorents, som var 
läkekunnig. Han tillverkade egna örtmediciner (28 s. 19). Jag har sökt information från 
släktingar, men materialet har inte kommit än. Tyvärr måste arbetet denna gång begränsas.  
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www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden.4.5abb9acc11c89b20e9e8
000321.html. [Online] [Citat: den 05 11 2010.] 

46. www.rime.se/gransnytt/index.php?option=comcontent&view=article&id=126:det-haer-aer-
mitt-skadinaviska-regionsprojektet&catid=38:hem. [Online] [Citat: den 10 11 2010.] 

 

MUNTLIGA KÄLLOR 

Signe Olsson f. 1923. Boende på Ljungahed åren 1928-1934 och på gården Höberg mellan 
åren 1934-1962 (2010-10- 20). 

Ada Eriksson f.1928. Boende i Skogberget åren 1932-1947. Adas mor flyttade från gården 
1954, de var de sista som bebodde Skogberget (2010-10-22). 

Folke Wikström f. 1924. Folkes farfar var Anders Ersson, förste nybyggare på övre gården i 
Nöjden (2010-10-26). 
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BILAGA 1 

Dokument från Lantmäteriet (eget inköp, med tillstånd att publiceras (2010-11-17)). 
Området på kronomarken Juthatten och Grubbdalen beskrivs år 1830. Beskrivningen visar 
markernas beskaffenhet. Kartan består av många små delar, jag har endast infogat en av 
dem som ett exempel. Roland Rolandsson ansöker år 1836 om att få ta upp ett nybygge 
inom detta område, gården Höberg blir till. Bosättningar i Grubbdalen byggs ungefär vid 
samma tid. 
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BILAGA 2 

Nedan följer ett utdrag från BISOS (Bidrag till Sveriges officiella statistik) för året 1865. Det är 
utifrån detta material jag gjort min tabell, tabell 1. Jag har tagit fram dokumenten från åren 
1865-1911, och plockat ut uppgifter om vad man odlat i Hotagens socken. Från sista sidan, 
upplysningar från provinsen Jämtland, har jag i vissa fall noterat en kommentar. Detta om det 
varit odlingsmässigt intressant, och om det har framkommit uppgifter som specifikt rör 
Hotagen.  För att tydligare kunna läsa dokumentet hänvisar jag till referensen (21).  
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