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INLEDNING

Bakgrund till inventeringen 1999

Huvudman för Fäbodinventeringen 1999 är Länsmuseet och Länsstyrelsen Västernorrland.
Projektet är initierat och bekostat av Riksantikvarieämbetet. Syftet har varit att inventera länets
fäbodar för att få ett samlat grepp om deras kulturhistoriska värden och naturvärden. I samband
med detta projekt skulle särskilda inventeringsblanketter framställas och ett dataregister
upprättas över samtliga fäbodar som identifieras i projektet. Ett urval av 100 fäbodar skulle
besökas och för dessa skulle värdering och åtgärdsförslag upprättas. Vi har ej inventerat de
fäbodar som redan dokumenterats i samband med att upprustning har igångsatts eller nyligen
är besökta av museet.

För fäbodinventeringen 1999 är ett led i ett flerårigt fäbodprojekt initierat av Länsstyrelsen
Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland. En som tidigare fäbodinventering genomför-
des  1978. Fältarbetet utfördes av Peter Lundkvist. Etnologen Birgitta Wedin har under flera år
samlat intervjuer om fäbodlivet i länet. För de mest intressanta fäbodmiljöerna skulle fördjupad
dokumentation och intervjuer av Birgitta Wedin göras.

Fäbodinventeringen 1999 anställdes under sex månader biologen Bertil Carlsson och
bebyggelseinriktad antikvarie Bodil Mascher,  för arkivstudier, fältarbete och rapportskrivning.
Rapporten skulle redovisar samtliga inventerade fäbodar med en kortfattad beskrivning av
kulturmiljön / naturmiljön, skyddsvärde och eventuella åtgärdsförslag.

Utförande

Arkiv/ litteraturstudierna har varit inriktade på att hitta eventuella fäbodar som är meningsfulla
att åtgärda när medel finns för detta. Erik Jonsson har i Fäbodar och Fäbodliv i Anundsjö
(1971) kartlagt 103 fäbodplatser i Anundsjö socken. John Frödin anger 447 ångermanländska
fäbodar i Arkiv för Norrländsk Hembygdsforskning 1948. Inventeringar som gåtts igenom är
Länsstyrelsens fäbodar en specialinventering 1979:5 samt fäbodinventering i Ånge kommun
1988 (arkivmaterial), Länsstyrelsens Ängs- och hagmarksinventering 1990 del 1 - 2 och
kommunernas kulturmiljövårdsprogram. Förhållandevis få litteraturuppgifter finns om
Medelpads fäbodar, därför gjordes en selektiv sökning med inriktning på kvarvarande hus och
vall i Fornminnesregistret för Medelpad. För att få tips av allmänheten gjordes utskick till
länets hembygdsföreningar med frågeblanketter om fäbodar. Kontakter togs med Skogsvårds-
styrelsen,  privatpersoner och pressen. Kartmaterial har gåtts igenom för att hitta tänkbara
inventeringsobjekt. För att lättare kunna välja ut lämpliga besöksobjekt har ett försök med
satelitfoto och flygning genomförts. Samtliga fäbodar som är nämnda i inventeringen 1978
(utom pågående upprustningsprojekt och nyligen besökta) har inventerats igen.

Kontakter med kommunerna har resulterat i en genomgång av eventuella upprustningsprojekt
med Gunilla Rudehill, stadsarkitekt i Sollefteå kommun. Birgitta Wedin har fortlöpande fått
uppgifter om tänkbara intervjupersoner och hon är nu igång med att insamla intervjumaterial
med anknytning till de fäbodar vi klassat högst i inventeringen.

Då fäbodinventeringen syftat till att framställa underlag för framtida upprustningar av fäbodar
har en selektiv inventering genomförts. Många uppgifter har inkommit och vi skulle inte ha
hunnit besöka alla. Vi har besökt de fäbodar där det finns anledning att tro att en upprustning
kan komma i fråga.

Särskilda inventeringsblanketter har framställts. Inventeringen omfattar en bebyggelse- och en
naturinventering. En ytlig okulärbesiktning av varje fäbod gjordes.
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Ägare har ej kontaktats eftersom detta kan göras i en senare fas i Fäbodprojektet vid fördjupad
dokumentation inför ev. upprustning. Resorna samt att nå fram till objekten, ibland i svårtill-
gänglig terräng, har varit förhållandevis tidskrävande. Samtliga  fäbodar har inventerats med
avseende på kulturhistoriska lämningar/ byggnader respektive biologiska värden.

Bebyggelseinventering respektive naturinventering redovisas på separata blanketter förvarade
på Kulturmiljöavdelningen, Länsmuseet Västernorrland. Bebyggelseinventeringen avser
husens grund, byggnadsmaterial, timmer-/ knuttyper, dörrplacering, fönster, taktäckning,
takkonstruktion och ungefärlig planlösning (stug- mjölkbods-fähustyp), ev. skador och övriga
kulturhistoriska lämningar. På blanketterna finns kontaktkopior av husen. Vid natur-
inventeringen har vallens areal uppskattats på plats, vegetationstyper, indikatorarter, skogsbete,
gärdesgårdar, odlingsrösen, diken, stigar, bogranar noterats. Detta finns samlat på en separat
blankett tillsammans med färgbilder av vallen.

Historisk bakgrund

Fäboddriften handlade ytterst om att utnyttja tillgångarna på det mest ekonomiska sättet.
Genom att flytta korna till avlägsna skogsbeten kring fäbodarna utökades betesmarken och
man kunde slå inägorna. Sommarens överflöd sparades i form av ost och smör. Varje by kunde
ha flera fäbodar och man räknar med att det kan ha funnits mer än 1000 fäbodar i Väster-
norrlands län under de senaste århundradena. Fäbodväsende har funnits även utanför Sverige,
exempelvis i Alperna. Arkeologiska fynd från 700- och 1000- talet anses tyda på att fäbod-
väsen kan ha existerat i nordvästra Härjedalen vid denna tid. Vanligtvis brukades fäbodarna
samfällt under äldre tid men avvittring och 1800- talets laga skifte har ofta ändrat ägo-
förhållanden. Mejeriernas uppkomst och dess krav på leveranser av färsk mjölk var en bety-
dande orsak till fäboddriftens avveckling. Den största avvecklingen av fäbodsystemet skedde i
Ångermanland under 1920- 40-talet, i Medelpad något tidigare. Många fäbodvallar är idag
sommarstugeområden och stugorna nyttjas som jaktstugor.

Fäbodar och byggnadstyper

I Sverige förekom fäbodar norr om en gräns från norra Uppland, Bergslagen, södra Värmland
och norra Bohuslän. I vårt län gick fäbodområdets nordgräns vid kusttrakterna i norra Gideå,
Björna och Trehörningsjö, där de endast förekom sparsamt, denna kulturgräns gick högre upp i
de inre delarna av Ångermanland, där fäbodområdet sträckte sig upp i södra Västerbotten.

Olika klassifikationssystem för fäbodar har utarbetats. Etnologen Sigurd Erixon beskriver
fäbodarna efter deras funktion. Flerfäbod- och tvåfäbodsystemet innebar flyttning både till
långfäboden (utfäboden, ”fjället”) under högsommaren och till hemfäboden närmare byn tidigt
eller sent på säsongen (vår-/höstfäbodar ). Vid enfäbodsystem skedde flyttning från hembyn
till endast ett fäbodställe under säsongen. Till hemfäboden kunde hela familjen flytta för att
slåttra och arbeta med åkerbruk (gårdsfäbod, åkerfäbod eller byfäbod), vanliga i södra Dalarna
och Hälsingland. Geograferna har även klassificat fäbodarna med hänsyn till terrängförhållan-
den.

Kulturgeografen John Frödin, som beskrivit fäbodväsendet i Ångermanland, talar om ett
västligt och östligt fäbodsområde. På den typiskt västsvenska fäboden (främst i Jämtland,
Härjedalen och Dalarna) har man slagit, det har funnits inhägnader, hässjor och lador. Till
denna typ hör de ångermanländska socknarna Ramsele, Junsele, Bodum och Tåsjö men även i
socknar närmare Medelpad. På den så kallade västsvenska fäboden fanns ofta stugor liknande
stugtyper i byarna, som enkel- och parstugetyper.
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Den östliga, slåtterlösa fäboden kallar Frödin  ”ångermanländsk”. Denna typ är främst utbredd
i kustsocknarna Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå men även i Sollefteåtrakten. Här kördes
gödseln från fäboden hem till byn. Alvar Nordström (1976) beskriver den östliga ångerman-
ländska bostugan med ingång från gaveln till kokhuset och mjölkbod/ar i ett inre rum.

Husbeståndet har varierat alltefter fäbodens funktion. På den slåtterlösa fäboden (ibland kallad
ångermanländsk) behövdes endast stugor, mjölkbodar och fähus. Där åkerbruk förekom fanns
även härbren, kornlador och stall. De ålderdomligaste kokhusen var störes (eldhus), en kombi-
nation med bostad. Den bostugetyp som varit vanlig under 1800- och 1900- talet hade murad
spis och fungerade både som bostad och kokhus. Man byggde då även in mjölk / ostbodar i
stället för att ha separata sådana hus. En kokplats utomhus, med eller utan skyddande takkon-
struktion,  ”blanngäla” -  har varit vanlig i hela länet. Veden staplades ofta invid en husvägg.
Förekomsten av stall, tättbyggda med husmossa som drev, isolerande innertak har på fäboda-
rna koppling till skogsbruket. Skogsbruksepoken kan också avläsas i stugorna. De användes
ofta som bostad av skogshuggare under vintern vilket kunde medföra isolering med innertak,
vedspis och kanske brädfordring och rödfärgning.

Vallen och skogen

Fäbodbruket var en extensiv driftsform, d v s inget tillfördes utifrån.  De tillgängliga markerna
nyttjades däremot mycket intensivt. ”Skog” var länge mer att ord för betesmark än för virkes-
förråd. Skogsbetet var en mycket viktig del av djurens foderintag och de fick på så vis varierad
näring under flera månader. Djuren betade bort blåbärsriset vilket banade väg för gräs och
örter.  Genom djurens bete och plockhuggning uppstod öppna gläntor växlande med slutna
partier. Även betesröjning och bränning ökade variationen.

Då marken kring fäboden nyttjades under lång tid och flera generationer påverkades markerna.
Gödseln från ladugårdarna fraktades vanligen hem till byn och eftersom ingen näring tillfördes
blev marken med tiden näringsfattig. Den magra marken fick en lågvuxen vegetation, ofta med
artrik flora. Karaktärsarten framför andra är stagg, men även arter som prästkrage, låsbräken,
liten blåklocka och kattfot är vanliga. Vid många fäbodar har även myrar slagits för att få ihop
tillräckligt med vinterfoder.

Många fäbodar har plöjts, dikats och stenrensats för att på så sätt få en effektivare foder-
produktion. Vallfrö och gödsel från ladugårdarna  gjorde att det kunde bli ansenliga mängder
hö som skulle transporteras ned till byarna på slädföret.

Idag skattas skogen inte längre lika hårt på sina nyttigheter och beskogningen, medveten eller
spontan har gjort att spåren av utmarken idag är svår att urskilja. Man kan dock finna rester av
ängsfloran i de gläntor som ännu finns och enstaka enbuskar för en allt mer tynande tillvaro
när skogen åter sluter sig.

Skyddsvärden

Fäbodarna har indelats i tre grupper. Fäbodar med högt kulturhistoriskt/ naturvärde,
Fäbodar med visst kulturhistoriskt/ naturvärde samt Fäbodar med ringa kulturhistoriskt/
naturvärde. Det högsta värdet har fått bestämma vilken grupp fäboden har placerats i. Samtliga
fäbodar med högt värde redovisas i första gruppen, de som har ett högt naturvärde har markrats
särskilt. Observera att värderingen endast gäller vid jämförelse mellan de inventerade fäboda-
rna, en fäbod med högt värde har alltså bedömts i förhållande till de inventerade.

En fäbod med ringa kulturhistoriskt värde kan exempelvis ha ett högt naturvärde och hamnar
på grund av detta i den första gruppen. Motiveringarna ger i sådana fall vägledning.
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Vid den kulturhistoriska värderingen har stor vikt lagts vid att fäboden omfattar de hus som var
funktionella för fäboddriften för att vara goda representanter, dvs. även fähus och mjölkbod.
Vad gäller ålder som värdemätare krävs noggrannare dokumentation för en mera rättvis
bedömning.

Naturvärden bedöms efter i första hand vallens hävd, skick och förekomsten av indikatorarter
som visar på att marken hävdats under lång tid. Vallar som är i gott skick får ett högre värde än
vallar med en eftersatt hävd. Igenvuxna och slyiga får ett lågt värde.

Fäbodar i allmänhet har inget starkt skydd i lagen utan gällande lagligt skydd är endast gene-
rellt. Plan- och Bygglagen talar om god helhetsverkan och att nya byggnader ska anpassas till
de befintliga, likaså ska underhåll ske så att byggnadens/ miljöns särart bevaras (3 Kap. 1 §, 13
§). Därutöver får särskilt värdefulla byggnader/ miljöer ej förvanskas (3 Kap. 12 §).

Förslag till åtgärder

Kortfattade åtgärdsförslag för bevarande av fäbodarna ges under rubriken  Åtgärder. För alla
fäbodarnas hus gäller generella bevarandeåtgärder, som avser att bromsa förfallet, exempelvis
träd- och slyröjning kring hus/ husgrunder, se till att syllstockar ligger ovan jord/ avlägsna
jordvallen runt, kontroll av tak. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att
den hävdas årligen genom bete eller slåtter. Likaså bör stigar, hägnader, källor och bogranar
vårdas.
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INVENTERADE FÄBODAR

Fäbodar med högt skyddsvärde

Följande fäbodar har klassats som högt naturvärde: Bybodarna Högsjö sn, Östansjöfäbodar
Mo sn, Kärvsta Frambodar Stöde sn, och Västanåsbodarna Borgsjö, sn.

Fäbod: Västerselsbodarna Datum: 99 05 26
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 75 Koordinat: 703 58-162 23
Foto: 99F100 17-19,  99F102 1-13, 99F119: 15-16, BMdia 1 30-32.

Beskrivning

Kulturmiljö

Mindre fäbod på en kulle nära vägen med hög grad av autenticitet, omfattande fyra stugor, ett
fähus, ett stall och en brädlada. De omålade timmerhusen är i relativt gott skick utom fähuset.
Stugorna av sidokammartyp formar ett torg kring den öppna delen av vallen, vissa vilande på
en grund av tuktad sten huggen på plats, taken är plåt- eller eternittäckta. En stuga har laxknut,
stugan närmast vägen har hängränna av trä och flyttad dörr. Norr om stugorna ligger stallet och
ladan. Närmare vägen finns ett förfallet fähus i rundtimmer med trasigt vedtak och spår efter
flera fähus. Avgränsad av en skogsdunge står en sportstuga.

99F100-17
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Naturmiljö

Runt stugorna finns det en liten öppen plats ca 0,2 ha som delvis hävdas sporadiskt. På vallen
står flera grövre träd och den har börjat växa igen med sly och gran. På vallen finner man
vårbrodd, smultron och liten blåklocka. Vegetationstyp: tuvtåteläng. Vallen ligger omgiven av
åker på en liten moränhöjd.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då även ett fähus ingår och vallens samtliga hus är auten-
tiska med stugorna byggda som kring ett torg. Kulturturistiskt intressant eftersom läget är
mycket lättillgängligt. Vallen har ett visst naturvärde. Den ligger öppet med sin placering på en
moränkulle i odlingslandskapet. Åkermarken kring vallen hävdas och det ger ett intryck av ett
öppet landskap närmast vallen.

Åtgärd:

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Fähuset kräver mest insatser, lyftas och ersätta skadat virke,
nytt tak och ny dörr. Justera stallets grundstenar. Vallen skulle med små medel kunna
restaureras genom avverkning av en del grövre träd samt röjning av sly.

99F102-10 En av sidokammarstugorna
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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 Kulturmiljö-
vårdsprogram för Ånge kommun, del 2 (1992). Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Väster-
norrlands 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.

99F112-6 Myren nedanför vallen
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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
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 mjölk-
bodar, fähus, kokhus. Hela fäboden/ miljön har hög autenticitet och hantverksmässiga kvalite-
ter. 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 portli-
der), med nya moderna material även interiört, och ett äldre fähus med nybyggnad på baksi-
dan. 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
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Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då fähus ingår i byggnadsbeståndet men föränd-
rade 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.

99SF238-6, 99SF235-19. Tunnvalv under västra stugan
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Fäbod: Flattomsbodarna Datum: 990706
Socken: Högsjö Kommun: Härnösand
Karta: 187 39 Koordinat: 696 73-159 83
Foto: 99F112 13-15, 99F120 15-22

Beskrivning

Kulturmiljö

Vall med elva ursprungliga oförändrade hus i omålat timmer: åtta gavelstugor och tre fähus,
varav ett med förfallet sticktak. Övriga hus med plåt- och pannplåtstak, är i gott skick. En rad
stugor och ett fähus står på rad i norr, i sydost står övriga stugor i en rad. Två av stugorna är
något större med intimrad skiljevägg synlig från utsidan. En stuga har igensatta luckor i
väggtimret på baksidan. Fähusen står i skogsbrynet i väster och söder, förfallna fähuset är litet
och har tre båsplatser. En karta inför laga skiftet av ägorna till Flattoms by 1907 – 09 visar att
bebyggelsemönstret i stort sett bevarats sedan dess, ett par små ekonomibyggnader, en stuga
och ett fähus saknas (Lantmäterimyndigheten akt. 325). Fäboddrift i större omfattning pågick
senast 1937 men under 1960/70- talen lär man också ha vistats med djur på fäboden.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0, 3 ha. Området har varit något större. Vallen ligger på en bergssida och den
har en torrmarksflora. Marken är stenig och berget går i dagen på flera platser. Området hävdas
svagt och det finns en del gran som växer in från kanterna. På vallen finns två bogranar några
stenrösen och det går  en stig  nord-sydligt över vallen. På vallen finner man arter som stagg,
liten blåklocka och kattfot. Skogen kring vallen består av yngre tallskog. Vegetationstyp:
rödvenhed.

99F112-14
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Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då fäboden i hög grad har autenticitet, är representativ
(mjölkbodar, fähus ingår) och är miljöskapande med sina hus i radmönster.
Vallen har ett visst naturvärde. Vallen är relativt intakt och den har en intressant flora.

Åtgärder:

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. De nersjunkna fähusen kräver måttliga insatser, ev. syll-
varv, enstaka skadat väggtimmer, ett trasigt sticktak. Efter ev. upprustning kan informations-
skylt sättas upp. Avverka längs kanterna, slyröjning.

99F120-16
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Fäbod: Bybodarna, By Datum: 990706
Socken: Högsjö Kommun: Härnösand
Karta: 187 39 Koordinat: 696 60-159 73
Foto: 99F112 16-17, 99F120 14 HÖGT NATURVÄRDE

Beskrivning

Kulturmiljö

Totalt förändrad fäbodvall där tre f d bostugor kan urskiljas bland de åtta ditflyttade eller
nytimrade stugorna, alla är rödfärgade utom ett. Bostugorna har gavelingång och intimrad
skiljevägg mot mjölkboden på bakre sidan.

Naturmiljö

Vallen är på ca 1,2 ha öppen mark. Vallen har vuxit igen till en del nere vid sjön. Området
hävdas väl och det slås med lie. Vallen är artrik och den har en utpräglad slåtterängs flora. Med
arter som stagg, ängsskallra och blåsuga. Staggen är en art som dominerar vallen. Under en
period var vallen delvis igenvuxen, men ägarna gjorde en lyckad röjningsinsatts. Skogen kring
vallen är avverkad och består av ungskog. Vegtationstyp: stagghed-rödvenäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska skyddsvärdet är ringa, då vallen förvandlats till fritidshusområde.
Vallen har ett högt naturvärde. Vallen är artrik och den håller en fin ängsflora.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Fortsatt hävd som tidigare.

99F112-16
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Fäbod: Slättbrännfäbodarna Datum: 990810
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 196 70 Koordinat: 708 94-155 14
Foto: 99SF230 20-23, 99SF233 1-13,  99SF234 33-36, 99SF242-14, bmdia2 8-14

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod tillhörande Lillegårds och Östanbäcks byar med ett tjugotal timrade hus, varav sex
stugor, fem fähus och två fristående mjölkbodar ovan jord med gavelingång och sadeltak och
ett dubbelhärbre. En dryg fjärdedel av fäbodens samtliga byggnadsbestånd längst bort är ej
ursprunglig. Flertalet hus är byggda av omålat timmer. Av stugorna av enkelstugetyp är två
målade med röd slamfärg, en på locklistpanel och en tredje med spår av rödfärg. Flertalet hus
har tak täckta med tunna stickspån, i förhållandevis gott skick. Ovanliga typer av ekonomi-
byggnader förekommer, som två härbren med småfähus i bottenvåningen och vinklad trappa
upp i vindfång, samt ett dubbelhärbre. Den bortersta vallen i öster är ej ursprunglig flera
ombyggda hus, (vedbod, litet härbre) efterliknande äldre timmerhus, en ditflyttad gavelstuga,
en förvanskad gavelstuga med torvtak bredvid fristående mjölkbod och ursprungligt fähus i
dåligt skick. Fäboden, som existerade före 1813, lär ha haft sju stugor med fähus. Fäboden är
omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979 och KMV-program för
Sollefteå kommun 1996.

Naturmiljö

Stor öppen vall på ca 4,0 ha. Vallen hävdas ej och den växer igen med enbuskar och en del sly
i kanterna. Kring vallen går en gärdesgård som delvis är ny. Fäboden ligger på en moränrygg i
anslutning till en stor myr som används för foder täkt. På vallen finner man arter som stagg,
ängsskallra och vårbrodd. I skogen närmast vallen finns en del betesskador. Vallen omgiven av
skog och äldre hyggen. Vegetationstyp: tuvtåtel-skogsnävaäng. Vallen omnämns i Länsstyrel-
sens Västernorrlands Ängs och hagmarksinventering 1990.

99SF242-14
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Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då den är en stor fäbod som ligger så pass nordligt i ett
ytterområde och har vissa hustyper som är rätt ovanliga i länet. Närheten till den vidsträckta
slåttermyren har upplevelsevärden. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen är öppen och stor.
Ligger i anslutning till en stor myr som tidigare slagits.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta.  Dubbelhärbret nyligen upprustat. Nersjunkna fähus mest
krävande, samt komplettering av vissa sticktak. För vallen gäller det att röja efter kanter och att
den hävdas årligen. Informationsskylt.

BMdia2-9. Tvåvånigt fähus
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Fäbod: Östansjöfäbodarna Datum: 990608
Socken: Mo Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 76 Koordinat: 703 93-163 43
99F107 12-15, 99F105 9-15, 99F119 17-19, bmdia1 25-28 HÖGT NATURVÄRDE

Beskrivning

Kulturmiljö

Vall som präglas av ursprunglighet med sju stugor på rad i brant södersluttning mot sjön, som
har en flytande kavelbro tvärs över sjön/ mossen. Sex är enhetligt byggda gavelstugor samt en
parstuga. En av stugorna uppfördes sent. Raden fähus bakom stugorna revs när skogsbilvägen
byggdes, en stuga är sentida i äldre stil. Stugorna i omålat timmer har dubbelhaks- eller
laxknutar, sticktak (en har plåt under vedtaket) och inbyggd mjölkbod med vädringsluckor
innerst. De är i relativt gott skick och vårdas. Övertorvade blanngälor finns framför husen. I
början av 1700- talet fanns fäboden vid östra änden av sjön. Fäboden flyttades till denna plats
vid laga skiftet 1850-52, fyra av stugorna, däribland parstugan, flyttades då dit från annan
fäbodplats. Flytbron tillkom 1873 på initiativ från bonden Nils Svensson från Anundsjö. Man
tog mossa från stranden, på vilken lades kluvna stockar som pålades fast. Fäboden är om-
nämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands specialinventering 1979 och KMV-program, Örnsköld-
sviks kommun.

Naturmiljö

Sydvänd vall på ca 0,3 ha. Vallen är artrik och den hävdas väl genom slåtter. Nybyggd gärdes-
gård går kring vallen. Norr om stugorna har ladugårdarna legat vilket nässlor och hallonris
vittnar om. I dag går skogsbilvägen genom platsen. På vallen finner man arter som stagg,
låsbräken och gråfibbla. Norrut från vallen går en stig, ”jaktstigen”. Söderut från vallen ned
mot byn går stigen ut över sjön på flytbron. Vallen är delvis omgiven av skog. Vegetationstyp:
rödvenäng.  Vallen omnämns i Länsstyrelsens Västernorrlands Ängs och hagmarksinventering
1990.

BMdia 1-1
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Skyddsvärde

Fäboden har ett högt kulturhistoriskt värde då stugraden är miljöskapande och alla utom ett av
vallens hus är autentiska, flytbron av flytmossa är unik. En brist är dock avsaknad av fähusrad.
Vallen har ett högt naturvärde. Hävden är bra. Vallen sköts som slåtteräng och är artrik.

Åtgärd

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Enstaka nockbräda, ett par skorstenar samt en del av timret
vid nordöstra knuten på en mjölbod behöver ses över. Nya informationskyltar i stället för
gamla utnötta från Gottneområdets Samhällsförening och Örnsköldsviks museum.
Vallen bör fortsättningsvis hävdas som tidigare.

BMdia 1-25
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Fäbod:  Öster-Selsbodarna Datum: 99 05 26
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 24 Koordinat: 701 29-162 15
Foto: 99F100 15-16, 99, 99F119 21-24, BMdia 1 19-21

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden är nästan oförändrad och de omålade timmerhusen står i en för Ångermanland
karakteristisk placering med fem stugor och tre fähus i parallella rader mittemot varandra, den
sjätte och sjunde stugan i södra och norra änden av den sluttande vallen. Gavelstugorna vända
ner mot fähusen har mjölkbodar innerst, flertalet laxknut. Hustaken är täckta med plåt eller
betongttegel. Stugorna är i gott skick men betongteglet hotar de flacka fähustaken. Stugan med
locklistpanel tillkom efter 1938 på den befintliga grunden till en tidigare stuga. Den sjunde
brunlaserade stugan byggd 1919 har ingång från långsidan, nationalromantiska drag och
tättspröjsade fönsteröverstycken. Den är idag påbyggd med oförändrad framsida. Fäboden
uppmättes av Bo Hellman 1938 och hade då ytterligare fyra fähus. På vallen står en rönn som
vårdträd. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands specialinventering 1979 och
KMV-program för Örnsköldsviks kommun 1986.

Naturmiljö

Vallen är slagen och hävdas väl mellan husen. Vallen är ca 0,3 ha. Bakom byggnaderna mot
bäcken är det mer sällan det hävdas. På vallen växer arter som stagg, liten blåklocka och
smultron. Österut går det en bäckravin med äldre skog som är något betespåverkad. Söderut
går en stig mot närliggande fäbodar. Väster om vallen är skogen avverkad och består av äldre
hyggen. Vegetationstyp: rödvenhed.

99F119-24
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Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då fäboden är representativ för en ångermanländsk fäbodtyp
där husen bildar ett typiskt mönster och stugorna är representativa för Ångermanlands kust-
kommuner. Fäboden har även autenticitet trots otraditionella takmaterial. Kulturturistiskt
intressant eftersom läget är mycket lättillgängligt. Fäboden har ett visst naturvärde. Vallen
mellan stugorna hävdas. Fäboden ingår i ett system där flera bodar och stigar ingår.

Åtgärd

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta.  Fähusens tak behöver stöd eller byte till pannplåt, lyft och
justering av några grundstenar, enstaka timmer i syllstockar ersättas med nytt virke. Det vore
bra om man även hävdade vallen bakom ladugårdarna och stugorna slyröjning även bakom
fähusen. Skyltning om fäbod nere vid vägen (endast liten skylt raststuga fanns).
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Fäbod: Åttjärnens fäbodar Datum: 990920
Socken: Skorped Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 197 79 Koordinat: 703 80-159 54
Foto: 99SF237 22-24, 99SF240 13-20, 99SF241 17-21

Beskrivning

Kulturmiljö

Gammal stig leder fram till fäboden, som känns autentisk med åtta hus i omålat timmer: två
vinkelställda dubbelstugor och fem fähus på rad bakom stugorna, ett stall under upprustning.
Endast ett litet getstall är rivet, har funnits mellan de två bortersta fähusen. Husen står torrt på
grundstenar men svart trapetskorrugerad plåt, tryckimpregnerat virke hade kunnat undvikas
med rådgivning, enda taket med pannplåt har takved över. Stugorna har två dörrar på långsidan
respektive gaveln, gemensam murstock på mitten, mjölkbodar innerst. Gavelstugan är ännu
intakt med mjölkbodens lucköppningar bevarade (på andra stugan är  idag fönster), men en
tidsfråga innan man börjar rusta även den, bron är murken. Fähusen är välbevarade med
båsbrädväggar och stolpstöd mot nedre sidåsen, vädrings- och utmockningsluckor, föremål
från 1920- talet. Stallet har laxade knutar, röstet med årtal 1915 är nertaget – takkonstruktion
under förändring? Blanngälor, har funnits två för varje stuga, ligger framför stugorna. Fäboden
användes av  Önskans by.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha öppen mark kring stugorna och ladugårdarna. Vallen hävdas ej och sly
har börjat att få fäste på vallen. Kring vallen går en gärdesgård och man kommer till vallen  på
en fin stig. På vallen står en grov bogran och området är omgiven av äldre, luckig skog med ett
stort lövinslag. Kring husen finner enstaka rester av ängsfloran med arter som stagg, nattviol
och ängsskallra. Fäboden ligger i närheten av ett naturskogsreservat. Vegetationstyp: blåbärs-
ristyp.

99F237-25
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Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då fäboden är representativ för denna del av landskapet med
dubbelstugor och fähusen på rad och har relativt hög grad av autenticitet. Dubbelstugorna är
representativa för kommunen (18 – 20 sammanlagt vid inventeringen). Fäbodmiljön har även
upplevelsevärden med fähusrad, stigar och gammelskog. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen
är omgiven av skog och inte alltför igenvuxen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Dubbelstugan med gavelingång och stallet är i riskzonen,
ännu finns mjölkbodens luckor kvar. Smärre insatser krävs. Äldre fönster, både i stugan och
fähusen behöver restaureras, gammalt glas, stugans brosteg, två fähusdörrar lagas.
Informationsskylt efter upprustning. För vallen gäller det att röja och att den hävdas årligen.

99SF241-19
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Fäbod: Kärvsta-Frambodar Datum: 99 06 16
Socken: Stöde Kommun: Sundsvall
Karta: 176 58 Koordinat: 692 63-154 34
Foto: 99F110 8-12, 99F106 1, 99F108 22-36, 99SF238 20 HÖGT NATURVÄRDE

Beskrivning

Kulturmiljö

På fäboden finns tio omålade hus på två vallar norr och söder om vägen. Flertalet hus är i
timmer försedda med tegeltak, två med plåttak, samtliga är i gott skick. Några hus är av yngre
datum. Norr om vägen står en stuga, mjölkbod, timrad ekonomibyggnad, lada, ett fähus och ett
garage av plank. Stugan har förstukvist av bräder. Mjölkboden som står intill har källare utmed
långsidan och sadeltak. Närmare skogen står övriga hus, fähuset av plank med regelstomme,
gavelingång och utmockningsrännor av grovt timmer, den rundtimrade ladan med hög tröskel
av löst trappsteg / halvklov som läggs på konsoler av intimrat rundvirke vid höbärgning. På
södra vallen finns en gavelstuga, stall, lada och mjölkbod med källare utmed långsidan.
Avgränsad av vegetation i öster står en förändrad ombyggd gavelstuga. Fäboden användes som
halvfäbod till Kärvsta by, dit mjölken fraktades hem ett par gånger per vecka, och kallades före
laga skiftet på 1860- talet för Södra Bodvallen. Redskap och lador visar på slåtter, som liksom
åkerbruk lär ha förekommit på Torps fäbodar. Omnämns i KMV-program för Sundsvalls
kommun 1999.

Naturmiljö

Stor öppen vall på ca 3 ha som till större delen brukas för vallodling och hävdas årligen.
Genom vallen går vägen från Stöde till Holmsjöändan. På vallen finner man rester av ängsflora
i kanterna och närmast stugorna. Man finner bland annat fältgentiania, kattfot, revfibbla,
ormrot och bockrot. I skogen kring vallen syns diken och igenväxta åkrar samt  resterna av
gärdesgården och några enstaka spår av skogsbete. Vallen omges till större delen av skog.
Vegetationstyp. lägda-skogsnävaäng.

99F110-9
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Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är högt då fäbodens husbestånd (stugor, fähus, lador och mjölk-
bodar) är representativt och fäboden har hög grad av autenticitet men ändå är i relativt gott
skick. Kulturturistiskt intressant eftersom läget är mycket lättillgängligt.  Vallen har ett högt
naturvärde då vallen brukas och hålls öppen. Artrikt i kanter på vallen, längs bäcken och kring
byggnaderna.

Åtgärder

Bevarande åtgärder, skyltning efter att området snyggats upp, ytterligare dokumentation.
Smärre underhållsbehov av tak, syllstockar finns. Behov av upplysning till ansvariga så att
byggnaderna ej förvanskas med ny färg och teknik eller nya material. Hänsyn bör tas vid ev.
framtida byggnader /markanvändning. Viktigt är att vallen sköts med årlig slåtter. Röjning och
avverkning längs kanterna fram till gärdsgårdsresterna. Samt uppförande av ny gärdesgård på
ursprunglig plats.

99SF238-2099F108-33
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Fäbodar med visst skyddsvärde

Fäbod: Klocksbodarna Datum: 99 08 30
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 207 29 Koordinat: 706 12-159 80
Foto: 99SF237 1-3  99SF236 8-14, 99SF238 24-27

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod i sluttning bestående av fyra stugor på rad i öst- västlig riktning, fähus och lada.
Timmerhusen är i relativt gott skick, men några nersjunkna, flertalet med plåttak. Stugorna
används för fritidsbruk, två är dubbelstugor, med två dörrar centralt på långsidorna och
mjölkbodar innerst, eldstad i mitten. En stuga är av sidokammartyp med mjölkbod i avdelat
utrymme innerst, en tredje stuga med förstukvist i locklistpanel och spår av röd slamfärg kan
vara av samma typ. Fähuset står bakom östligaste stugan, norr om den lada med smalare
rundvirke inkilat mellan varannan stock och hög nylagd grund, traditionell ”dörr” med sex
liggande lösa bräder märkta I – VI, man lade in en bräda allteftersom ladan fylldes. Rest av ett
fähus framför stugorna.

Naturmiljö

Vall på ca 1,0 ha öppen mark. Vallen hävdas till en del, men större delen växer igen. Vallen
har varit större men är nu bevuxen med skog. Marken har varit odlad och det finns en del
odlingsrösen kring vallen. På vallen finns flera grova rönnar och det går stigar i området. Man
finner en del rester av ängsfloran med arter som stagg, vårbrodd och prästkrage. Kring vallen
har det funnits en gärdesgård och det finns rester man kan se i omgivningarna. Vallen omges
av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

99SF238-24
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Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då stugraden är miljöskapande och har autenticitet,
två stugtyper finns representerade och även ett fähus finns kvar samt fin slåtterlada.
Rundtimrade fähus dessutom ovanliga i Örnsköldsviks kommun (3 st. på 31 fäbodar) jämfört
med inlandskommuner som Sollefteå och Ånge. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen kring
stugorna är öppen även om den endast hävdas till en mindre del.

Åtgärder

Bevarandeåtgärder som träd- och slyröjning kring husen och kontrollera att bottensyll ligger på
hörnstenar och att taken är täta. Med inte alltför stora insatser skulle området kunna snyggas
upp och skyltas. Åter upp ta hävden på en större ytan.

99SF237-3
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Fäbod: Nybodarna, Kubbe Datum: 99 05 26
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 208 01 Koordinat: 705 08-160 06
Foto: 99F100 21-25, 99F103 25-32

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden består av tre vallar med rätt hög grad av autenticitet och sammanlagt sex stugor: Nör-,
Sör- och Nybodarna belägna på vidsträckt skogsbeväxt område. Stugorna, varav två är dubbel-
stugor (Nybodarna), är uppförda i omålat timmer och har ingång på långsidan med mjölkbod
på en sida. Husen (utom Nörbodarna ) i relativt gott skick täckta med plåt eller eternittak, ett
tak har betongtegel. Dessutom finns husgrunder finns vid Nörbodarna. Av ekonomibyggnader
återstår inget annat än ett nedrasat fähus vid Sörbodarna. Kubbe Nybodar var ursprungligen en
stor fäbod, i bruk till 1945. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands special-
inventering 1979 och i KMV-program för Örnsköldsviks kommun.

Naturmiljö

Vallen består av ca 0,5 ha öppen mark fördelat på tre områden. Större delen av vallen är
ohävdad och igenväxningen har gått långt, större delen är bevuxen med granskog och sly.
Vallen har varit brukad som åker och man finner diken och odlingsrösen runt om i markerna.
Enstaka tuvor av stagg finns i området. Vallen omges av skog. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, då vallens samtliga hus är relativt autentiska och
den vidsträckta fäboden med flera vallar och gör området intressant. Avsaknad av fähus en
brist. Med inte alltför stora insatser skulle området kunna snyggas upp och skyltas.
Vallen har ett ringa naturvärde. Den tidigare öppna arealen är i stort sett igenvuxen med skog.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Särskilt på Nörbodarna finns måttligt behov av röjning, att
lyfta, justera grundstenar, ev. ersätta timmer i syllstockar. För vallen gäller det generella rådet
att röja efter kanter och att den hävdas årligen i de partier som fortfarande är öppna.

99F100-23 Sörbodarna 99F100-24 Nörbodarna
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Fäbod: Risbäcksbodarna Datum: 99 08 30
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 208 12 Koordinat: 705 79-161 39
Foto: 99SF237 4-5, 99SF236 3-7, 99SF238 28

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden på  brant sluttande vall nära väg består av sex hus nästan på rad: tre timrade omålade
stugor, en arbetarkoja och bod med rödfärgad locklistpanel, samt en liten bod av omålade
vankantade bräder med sadeltak. Stugorna med något eftersatt underhåll, nyttjas ej ofta, är
fösedda med plåt- någon med betongtegeltak. En liten stuga med parstugemodell har två
sidorum, det ena påbyggt, var ev. förr mjölkbodar. Den tredje stugan är av sidokammartyp
med avdelat utrymme i sidorum.

Naturmiljö

Liten vall i sydvänd sluttning på ca 0,4 ha. Vallen hävdas till en mindre del.  Området växer
igen från kanterna med sly och gran. På vallen finns en del röjningsrösen och grova rönnar.
Den öppna marken har varit större, men är idag bevuxen med granskog. På vallen finner man
rester av ängsfloran med arter som stagg, ormrot och vårbrodd. Vallen omges av skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då fähus saknas, vissa hus med modern exteriör
och svart otraditionell takfärg/ material är till nackdel. Vallen har ett visst naturvärde, då den
hävdas till en del.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Vallen bör röjas efter kanter och hävdas årligen.

99SF237-5
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Fäbod: Sörbölesbodarna Datum: 990622
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 64 Koordinat:703 39-162 21
Foto: 99F110 29, 99F109 31-34

Beskrivning

Kulturmiljö

På den svagt sluttande vallen står fem autentiska hus: tre stugor och ett förfallet fähus i omålat
timmer samt ett vedskjul med rödfärgade masoniteväggar och pulpettak. Endast två stugor
täckta med plåttak är i bra skick. Stugorna, varav två är dubbelstugor, ligger i rad och fähuset
väster om stugorna har gavelingång mot öster. Dubbelstugorna har fyrdelad plan med två
dörrar centralt på långsidorna mot söder, skiljevägg på mitten, gemensam spismur och varsin
dörr till mjölkbodarna innerst i stugan. Sydost om stugorna finns två nedfallna lador.

Naturmiljö

Vallen hävdas ej och i dag återstår det endast ca 0,1 ha öppen vall framför stugorna. Vallen har
vuxit igen till större delen med lövskog och gran.  Några enstaka ängsarter finns som ormrot,
smultron och vårbrodd. Vallen har tidigare varit brukad som åker och det finns diken och
stenrösen runtom. Vallen omgiven av ungskog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då vallens samtliga hus har autentisk exteriör. Av
dubbelstugorna (typiska för örnsköldsvikstrakten) är en förfallen men av just denna typ
dubbelstuga finns fler representanter i socknen/ kommunen i bättre skick (Kubbe Nybodar,
Åttjärn). Vallen har ett ringa naturvärde då floran är utarmad och större delen av vallen är
igenväxt.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Rätt svårtillgängligt men om skyltning ska ske, krävs
upprustning, tredje stugan knappast meningsfullt att rusta. För vallen gäller det generella rådet
att röja efter kanter så att den inte växer igen helt.

99F109-34
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Fäbod: Västerfannbybodarna Datum: 990920
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 93 Koordinat: 704 80-161 66
Foto: 99SF237 25-26, 99SF240 8-12, 99SF241 22

Beskrivning

Kulturmiljö

Av  fäboden återstår tre stugor: en dubbelstuga och två sidokammarstugor på rad i väster-
sluttning, fähusen låg nedanför. Enda kvarvarande fähuset är ombyggt till samlingslokal för
förening, miljön är förändrad, underhåll görs ej varsamt. Stugorna i omålat timmer är i varie-
rande skick, mittersta stugan har sticktak, övriga plåttak., märkliga brosteg har exempelvis
tillkommit. Påbyggda vedbodar finns på gaveln eller baksidan. Dubbelstugan har två dörrar på
framsidan och skiljevägg mot mjölkbodar innerst, övriga stugor har haft mjölkbodar mot bakre
gaveln. Vid stugorna finns en kolbotten. Fäboden lär ha använts från 1800- talet fram till 1935
och är omnämnd i Länsstyelsens fäbodinventering (1979) och Kulturmiljövårdsprogram för
Örnsköldsviks kommun (1986). Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbod-
inventering 1979.

Naturmiljö

Vall på ca 0,6 ha som endast hävdas runt stugorna. Det finns en del odlingsrösen och en grövre
björk på vallen. En vändplan för skogsbilvägen ligger i anslutning till vallen och den återstå-
ende ladugården. Man finner rester av ängsflora med arter som stagg, liten blåklocka och
smultron. Vid stugorna ligger en kolbotten. Vallen omgiven av ungskog. Vegetationstyp:
skogsnäva äng, gräsmatta. Vallen omnämns i Länsstyrelsens Västernorrlands Ängs och
hagmarksinventering 1990.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då husen är någorlunda ursprungliga men vissa
förändringar skett och underhållet är allmänt eftersatt. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen är
relativt stor och öppen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. För vallen vore det bra med årlig hävd och en del röjning
efter kanterna.

99SF241-22
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Fäbod: Västergensjöbodarna Datum: 99 05 26
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 71 Koordinat: 703 76-160 85
Foto: 99F100 20, 99F101 22-34, 99F119 12-14, bmdia1 22-24

Beskrivning

Kulturmiljö

På fäbodvallen nära bilvägen finns två varianter av ursprungliga dubbelstugor samt en mindre
stuga mot skogen i nordväst, alla tre i omålat timmer och i relativt gott skick försedda med
plåttak. Ursprungligen 7 dubbelstugor. Idag finns endast timmerrester efter fähusen, som stod
på rad bakom stugorna, inga spår efter ytterligare stugor som funnits förr. Den fyrdelade
dubbelstugan närmast vägen med laxknutar och fyra fönster på en långsida, har gaveldörrar i
vardera ände av huset, som leder in i de främre rummen. Mjölkbodarna ligger mot bakre
långsidan av huset. Den bortre dubbelstugan har två ingångar på nordöstra gaveln i ett vind-
fång av bräder med pulpettak, vars stickspån läcker in, mjölkbodarna baktill. Den mindre
stugan med nedsjunken grund har en dörr i en tillbyggd del av stående vankantsbräder.

Naturmiljö

Vallen är till större delen igenvuxen med gran, sly hallon och brännässlor. Hävden begränsas
till området närmast stugorna. I kanten på den öppna vallen står flera grova sälgar. Runt vallen
finns spår av skogsbete. Västerut går en stig ut över hygget. Vallen omges av äldre skog och
hygge. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Den kvarvarande delen av fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, då dubbla bostugor är
typiska för landskapet och det finns två varianter i autentiskt skick. Informationsskylt.
Kulturturistiskt intressant eftersom läget är mycket lättillgängligt. Vallen har ett ringa natur-
värde. Igenväxningen har gått långt och skogen har tagit över kring rester av fähusen. Floran är
utarmad.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Kring stugorna och mot vägen skulle det kunna hävdas
årligen.

BMdia1-23 BMdia1-24
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Fäbod: Ytterselsbodarna Datum: 99 08 30
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 85 Koordinat: 704 17- 162 56
Foto: 99SF237 8-9, 99SF238 31-34

Beskrivning

Kulturmiljö

På den sluttande vallen ovanför vägen står sex stugor och ett fähus i relativt gott skick, samt-
liga i omålat timmer och tak av tegel, eternit eller plåt. Ett par stugor i öster är dock totalt
överväxta av träd. Interiörerna är delvis förändrade med vedspis. Stugorna, som står i en lång
rad i öst- västlig riktning, är tre enkelstugor, en äldre dubbelstuga med två dörrar på långsidan
och skiljeväggar mot lång- och gavelväggar, en sidokammarstuga med två mjölkbodar i
sidorum. I västra änden av raden står i vinkel en stuga med ingång i brädklädd påbyggnad  mot
långsidan. Fähuset med gavelingång står intill. De två västligaste stugorna, till höger sett från
vägen, är de äldsta. Fäboden brann 1895, då de östligaste stugorna ersattes med nya. Spår efter
fähus finns söder om stugorna, fähusen lär ha köpts upp för kolning under senaste kriget.
Av Yttersels Nybodar återstår endast förfallen stuga och en jaktstuga ombyggd av ett stall.

Naturmiljö

Liten vall på va 0,2 ha öppen mark. Vallen hävdas framför några av stugorna, men den har
varit betydligt större. Den forna vallen består den av granskog och sly. Man finner rester av
ängsfloran med arter som stagg, revfibbla och smultron. En skogsbilväg går genom vallen.
Vallen omges av omväxlande yngre och äldre skog till större delen. Vegetationstyp:
skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då husen är autentiska, den långa raden stugor är
miljöskapande och det finns ett fähus och flera stugtyper, däribland en dubbelstuga och då
fäboden ligger så pass nordligt i ett ytterområde. Vallen har ett ringa naturvärde. Endast en
liten del av vallen återstår.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Mest angelägen byggnadsvård är röjning av träd och buskar
kring husen. Vissa stugor har eftersatt underhåll. Informationsskylt. Den lilla rest av vallen
som återstår bör hävdas och röjas.

99SF238-31
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Fäbod: Ödsbybodarna Datum: 990608
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 91 Koordinat: 704 52-160 74
Foto: 99F107 4-6, 99F104 1-14

Beskrivning

Kulturmiljö

På fäboden, som bär ursprunglig prägel, finns åtta hus i omålat timmer: sex sidokammarstugor
samt en dubbelstuga i rad och en lång rad rönnar mittemot stugorna. En av stugorna är senare
ditflyttad. De har mjölkbod i sidorummet, tegel- eller eternittak och är i gott skick utom en.
Dubbelstugan längst bort är i mycket dåligt skick, delvis brädslagen med dörr även på gaveln,
med inrasat vedtak och delar av autentisk inredning. Från det enda rummet leder de två dör-
rarna troligtvis till respektive hushålls mjölkbodar i ett sidorum. Bakom stugan finns små
mycket förfallna fähus. Ängslador och redskap tyder på slåtter och åkerbruk under viss period.
I skogen öster om vägen finns två förfallna rundtimrade ängslador. IASS 1846 är inskuret
ovanför en dörr. Före en brand på 1960- talet lär nio stugor ingått i stugraden.

Naturmiljö

Närmast husen är vallen öppen ca 0,5 ha. Marken hävdas svagt och det har börjat växa igen
bakom stugorna kring resterna av ladugårdarna. Runt stugorna har det varit stora arealer öp-
pen mark som brukats som åker. I dag är större delen igenvuxen med 40 årig granskog. Runt
om i skogen finner man diken, odlingsrösen rester efter lador och hässjevirke. Några arter
som noterats vid besöket är smultron, liten blåklocka och revfibbla. Skogsnävan domminerar.
På vallen står två rader med rönnar planterade framför och bakom stugorna. Vallen ligger
sydvänt och omges av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med relativt autentiska stugor, fäbodens stugrad är
miljöskapande och rönnarna har traditionsvärde. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen är
endast öppen kring stugorna och den är artfattig. Man kan notera raderna av rönnar som plan-
terats.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Rådgivning till ägarna, en stuga verkar vara/ ha varit på
väg att upprustas. Dörren till den förfallna dubbelstugan borde tillbommas. Försiktig upp-
städning så ej spåren försvinner. Med inte alltför stora insatser skulle området kunna snyggas
upp och skyltas. Vallen bör slås och röjas, även ned mot vägen.

99F105-34 99SF105-31 IASS 1846 på lada
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Fäbod: Gubbybodarna Datum: 990630
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge
Karta: 176 50 Koordinat: 692 93-150 37
Foto: 99F111 23-24, 99F114 30-33

Beskrivning

Kulturmiljö

På den sluttande vallen står tre (fem år 1933) stugor i omålat timmer, en källare med cement-
väggar, ett brädslaget fähus och en barack, samtliga i gott skick och försedda med plåttak.
Stugorna (gavelstuga, enkelstuga och sidokammarstuga) ligger på rad i nordnordöstlig rikt-
ning, 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 avver-
kad 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.

99F114-3399F111-24
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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 samman-
byggd 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 mjölk-
bod 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.

99F237-14
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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

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 fiins 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.

99F111-14
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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

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 gavel-
stuga 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 vinkel-
ställd 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.

99F111-18 99F113-1
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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.
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Fäbod: Sillerbodarna Datum: 990804
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge
Karta: 176 61 Koordinat: 693 10-150 71
Foto: 99SF230 5-6,  99SF232 11-20

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 öppnen 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.

99SF230-5
99SF232-16

99SF232-15 kokhus
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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

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 för-
sedda 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 Länsstyrel-
sen 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.

99SF321-899SF238-3
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Fäbod: Svedjefäbodarna Datum: 99 06 22
Socken: Gideå Kommun: Örnsköldsvik
Karta:208 09 Koordinat: 705 17-164 77
Foto: 99F110 30-31, 99F109 27-28

Beskrivning

Kulturmiljö

Av fäboden i starkt kuperad terräng återstår endast två ursprungliga stugor. Stugorna med
gavelingång respektive ingång från långsidan, är i gott skick, de renoverades och fick spåntak
under 1990- talet. Nedanför stugorna längs sluttningen lär fähusen ha legat. Fäboden anlades
vid mitten av 1800- talet och bestod tidigare av fyra stugor och fem fähus. På platsen för en
ditflyttad lada fanns tidigare ett fähus. Fäboden anlades vid mitten av 1800- talet och bestod
tidigare av fyra stugor och fem fähus. Fäbodstället är skyltat.

Naturmiljö

Vallen är nyligen delvis avverkad och man håller på med att återställa delar av den till öppen
mark. Vallen har rester av ängsflora och kring stugorna finner man stagg, blodrot och präst-
krage. Kring vallen står skogen ogallrad och det finns endel betesskador. Vegetationstyp:
rödvenäng. Vallen omnämns i Länsstyrelsens Västernorrlands Ängs och hagmarksinventering
1990.

99F110-31
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Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde som den enda välbevarade på ursprunglig plats i
socknen. Värdefullt att området vårdas och att informationstavla finns uppsatt. Vallen har ett
visst naturvärde. Botaniskt är vallen inte värdefull, men känslan med den relativt orörda
skogen och tjärnen nedanför stugorna ger en bra bild hur det kan ha sett ut kring en fäbodvall i
skogslandskapet. Vallen är nyligen röjd och värdet kommer att höjas på några år med rätt
skötsel.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Se till att inte fler byggnader flyttas dit eller nytimras till
platsen. Fortsatt restaurering av marken och årlig slåtter.

99F109-28
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Fäbod:  Bölebodarna Datum: 99 08 25
Socken: Graninge Kommun: Sollefteå
Karta: 187 86 Koordinat: 699 43-156 75
Foto: 99SF231 17-18,  99SF235 1-2, 99SF236 31-36, 99SF238 11-15

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod med sex timrade omålade hus, varav tre stugor, samt en timrad huggarkoja på medar.
Husen är i relativt gott skick, taken med pann- eller trapetskorrugerad plåt utom en lada. På
vallen längst i norr står en gavelstuga med delvis öppen svale av bräder. Avgränsad av vegeta-
tion på öppen vall längre söderut står en gavelstuga, kokplats utomhus med järnspishäll lagd på
naturstenar och mjölkbod /vedbod. Ett stycke längre ner på vallen står kojan, ännu en stuga
och mjölkbod (mjölkbodarna försedda med vädringsluckor och pulpettak) samt en rundtimrad
lada med inrasat sticktak längst i söder. Delar av gammal stig finns vid vallen.

Naturmiljö

Liten sydvänd vall på ca 0,5 ha. Vallen hävdas ej i någon större omfattning och den växer igen
med sly från kanterna. På  vallen finns en del grövre björkar och en del enbuskar. Man finner
rester av ängsfloran med arter som stagg, ängsskallra och blodrot. Vallen omges skog av skog
och hyggen. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde trots att fähus saknas, mjölkbodarna är representa-
tiva för verksamheten och husen i relativt gott skick har överlag autenticitet. Vallen har ett
visst naturvärde. Den hävdas ej i någon större omfattning,  men är ändå relativt artrik och
öppen.

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. Röjning av kanter och årlig slåtter av vallen.

99SF231-18 99SF238-13
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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

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 inner-
taket. 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.

99F111-499F113-30



47

Fäbod Risbodarna Datum: 990629
Socken: Haverö Kommun: Ånge
Karta: 175 34 Koordinat: 691 66- 147 31
Foto 99F110 32-33, 99F109 15-25

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 ståntak. Vallen bör slås och röjas efter kanterna.

99F110-32 99F109-17 kokplats
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Fäbod: Västby-Nybodar Datum: 990817
Socken: Helgum Kommun: Sollefteå
Karta: 196 38 Koordinat: 701 51-154 19
Foto: 99SF230 30-33, 99SF234 11-19

Beskrivning

Kulturmiljö

Väg genom vallen, som består av nio hus: tre gavelstugor och tre enkelstugor med spår av röd
slamfärg, varav en förlängd till parstuga. Stugor i nedre delen av vallen är genuina men med
eftersatt underhåll och igenväxning och det enda kvarvarande fähuset i dåligt skick. Några
stugor är kraftigt förändrade med brunlaserad panel eller vitmålat lövsågeri och synligt mitt i
vallen står en sommarstuga, ombyggd fäbodstuga eller äldre timmerhus, med grönt nätstaket
kring tomt med portal och gisten trägrind samt en stuga med dörr och fönster tomt gapande. På
fäboden växer en typ av ljust gammelrosa spirea, torpväxt som lär ha gamla anor. Fäboden är
omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Vall på ca 2 ha. Området har varit större men den växer igen med skog. Vallen hävdas ej
längre och den domineras av mjölkört och skogsnäva. Kring vallen finns rester av gärdes-
gården och i skogen finns enstaka enar som visar på att det varit ett öppnare landskap. På
vallen finner man rester av ängsfloran med arter som stagg, rödven och ängsskallra. Vallen är
omgiven av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med vissa typiska bostugor, även om helhetsin-
trycket blir kraftigt förändrade sommarstugor, gröna nätstaket och förfall. 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. Fähuset behöver tak, en stuga behöver dörr och fönster och
bör bommas igen. Murkna brosteg. Återuppta hävden och avverka gran och sly i kanterna.

99SF230-31
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Fäbod: Lövåsbodarna Datum: 990810
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 207 11 Koordinat: 705 83-155 60
Foto: 99SF230 18, 99SF233 1-10, bmdia2 5-7

Beskrivning

Kulturmiljö

På den relativt högt belägna vallen står sidokammarstuga mittemot en förfallen mjölkbod, i
söder ett färdstall i två våningar som saknar tak, alla tre i omålat timmer. Endast stugan är i
någorlunda skick, med mjölkbod i sidorum, överkragad svale utmed långsidan och
pannplåtstak. Den är välbevarad interiört med tapeter, hörnspis, omfattningar. Den fristående
mjölkboden, (kallad ostbod), har svale och årtalet 1819 ovan gaveldörren, bredvid ligger rester
av mjölkbod. Rundtimrat fähus, senare stall med inskuret årtal 1829 har gaveldörr mot söder,
liten dörr till övre våningen (lada) på norrgavel. Fäboden tillhörig Mo by. Vid stugan växer en
typ av ljust gammelrosa spirea, torpväxt som lär ha gamla anor.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha. Vallen hävdas ej längre och den växer igen från kanterna. På vallen
finner man arter som stagg, kattfot och liten blåklocka. Skogen kring vallen är delvis ungskog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då den ligger i nordligt ytterområde, har hög
autenticitet, även stugans interiör, men värdet sjunker med försvinnande mjölkbod och
tvåvånigt fähus/stall. Vallen har ett ringa naturvärde. Ingen hävd och börjat växa igen

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Ytterligare dokumentation om husen. För vallen gäller det
generella rådet att röja och hävda årligen.

99F112-24 BMdia 2-6
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Fäbod: Rensjöbodarna Datum: 990810
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 207 10 Koordinat: 705 78-155 35
Foto: 99SF230 27-29,  99F115 6-16, bmdia1 33-38

Beskrivning

Kulturmiljö

På den vidsträckta vallen som präglas av rätt hög autenticitet står sex hus i omålat timmer
fördelade på tre vallar. På södra vallen man först kommer till står en sidokammarstuga med
trähängränna intill en fristående mjölkbod ovan jord, båda i relativt gott skick med
pannplåtstak. På mellersta vallen är husen i sämre skick: en olåst gavelstuga med rostigt
plåttak, mjölkbod av ovan nämnd typ och fähus i rundtimmer och med infallna sticktak. Här
finns flera husgrunder. På vallen längst bort i nordväst står den andra sidokammarstugan i gott
skick använd som fritidshus. Där står även en ny enkel stuga och bod med gråmålad panel. I
norr fin bufferstig till Rensjöns strand. Byfäbod tillhörande Mo by, ursprungligen sex hushåll.
Nämnd i skogsavvittringsprotokoll 1752, i drift till 1956 - 57.

Naturmiljö

Vall på ca 1,3 ha fördelat på tre områden. Vallen har varit större men då hävden upphört har
den har vuxit igen med skog mellan stugorna. Vallen har varit odlad och man finner en del
diken och rester efter lador. På vallen finner man arter som stagg, liten blåklocka och vår-
brodd.. Vallen är omgiven av omväxlande ung respektive äldreskog. Vegetationstyp: tuvtåtel-
äng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då fähus och mjölkbodar förekommer. De fristå-
ende mjölkbodarna ovan mark är typiska för inre och norra delarna av Sollefteå kommun, den i
bra skick är representativ. Den vidsträckta fäboden ligger nordligt i ett ytterområde. Vallen har
ett visst naturvärde. Storleken höjer värdet.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Mellersta vallen mest åtgärdskrävande, stugan kan upprus-
tas med rimliga insatser. Det djupt nersjunkna fähuset kräver mera, behöver höjas på grund-
stenar, ny dörr och nytt tak, mjölkboden kan knappast motiveras. Varsam städning av området
så att de kulturhistoriska spåren kan avläsas i landskapet.  För vallen gäller det generella rådet
att röja efter kanter och att den hävdas årligen. Området bör hindras från ytterligare igenväx-
ning.

99SF230-29 Norra vallen BMdia 1-33 Södra vallen
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Fäbod: Ruskbodarna Datum: 990810
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 207 70 Koordinat: 708 60-155 42
Foto:99SF230 24-25,  99SF234 24-31, BM dia 2 1-4

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod kallad Ruske Gammbodar med med två fyrknytta gavelstugor, ett mycket grovtimrat
tjärbränt störes samt en förfallen fristående mjölkbod med gavelingång. Störes har ev. sekun-
därt använd som lada. Stuga och störes står i nordväst intill varandra i bättre skick än de övriga
men med dåliga sticktak och skogen tätt inpå. Timmerhuset/störes har haft sidoförskjuten
gaveldörr och intimrad lave utmed en långsida och interiört sotbrända rösten. Golvet troligen
sekundärt. Övriga hus i mycket dåligt skick, står i sydost. Timmerrester av flera hus / fähus
ligger i syd- sydväst. Fäboden fanns 1752 enligt ett skogsavvittringsprotokoll, innan Ruske
nybodar anlades. I drift till 1936.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,4 ha öppen mark. Det öppna området har varit större men den har vuxit igen
med gran och en då hävden upphört. På vallen finner man arter som stagg, vårbrodd och
ängsskallra. Vallen är omgiven av granskog och det finns del betesskador utanför gärdesgårds-
resterna. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då den har hög autenticitet och ligger nordligt i ett
ytterområde. Störset/ timmerhuset har dokumentvärde. Svårtillgängligt läge för besökare drar
ner värdet. Vallen har ett ringa naturvärde: Den hävdas ej och är delvis igenvuxenmed gran.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Störes och stuga kan fortfarande bevaras med nya tak och
slyröjning, den mindre granen som växer mot eldhusets vägg bör fällas. Dendrokronologisk
datering kunde vara intressant. Skogen växer nästan in i husen. Vallen bör röjas efter kanterna
så att granen inte tar över mer av den öppna ytan.

99SF230- 24 BMdia 2-1
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Fäbod: Ängströmsbodarna Datum: 9908010
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 207 11 Koordinat: 705 85-15561
Foto: 99SF230 19, 99SF233 14-15, BMdia2 13

Beskrivning

Kulturmiljö

Enstugufäbod med enkelstuga och stall i omålat timmer (även kallad Jon Evensensbodarna)
anlades 1881 som enstugufäbod vid  Stor – Herrsjöns södra ände inte långt från Lövåsbodarna.
Husen är i gott skick, har plåttak. Stugan är lik en enkelstuga men med två dörrar på framsidan,
en till farstun och en till stugan som har dörr mellan de två rummen, taket täckt med olikfärgad
plåt. Det lilla stallet i skrätt / rundtimmer har gavelingång och öppet röste med kroppås stödd
på mittstolpe.

Naturmiljö

Vallen består av skogsmark och den är helt igenvuxen.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då den ligger i ett nordligt ytterområde, exteriören
ej förändrats och fina stigar med vägvisare finns. Vallen har ett ringa naturvärde och består av
skogsmark.

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 hålla
skogen borta framför stugan.

99SF230-19BMdia2-15
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Fäbod: Bybodarna, Lidens-Byn Datum: 990720
Socken: Liden Kommun: Sundsvall
Karta: 187 11 Koordinat: 695 77-155 51
Foto: 99F112 22-23, 99F 2-4

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden omfattar fem hus. Tre är ursprungliga ekonomibyggnader men stugan eller förråds-
huset i öster har modern exteriör. Ekonomibyggnaderna i omålat timmer är täckta med gamla
sticktak: lada och stall intill varandra. Längre västerut står ett fähus. I norr står skogshuggar-
koja med plåttak.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha öppen mark. Vallen har varit större och den har brukats som åker.
Vallen hävdas inte och den har vuxit igen till större delen med granskog. På den forna vallen
finner man rester efter lador. Man finner arter som slåtterfibbla, stagg och kattfot. Kring vallen
finner man en del enbuskar i skogen vilket visar att det varit öppet kring den under driften. I
skogen kring vallen finns spår av skogsbete. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då stugan förändrats, kvarvarande förfallet fähus och lada
återstår av fäbodmiljön. Vallen har ett visst naturvärde. Den hävdas ej och är delvis igenvuxen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Ekonomibyggnaderna i omålat timmer har gamla sticktak
och nedsjunkna syllramar. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den
hävdas årligen.

99F112-23 99F120-3
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Fäbod: Bodgärdsbodarna Datum: 990608
Socken: Mo Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 85 Koordinat: 704 35-162 83
Foto: 99F107 9-11, 99F105 17-25

Beskrivning

Kulturmiljö

På den delvis förändrade fäboden vid Utterån tillhörande Gottne fäbodar står sex timrade hus,
gavelstugorna närmast vägen, är röd- och svartfärgade (en flyttad). Två stugor, två stall, varav
ett dubbelstall/fähus, med brädslagen inbyggd gavelingång och plåttak är i relativt gott skick.
Avgränsade av vegetation står ytterligare en stuga, flyttad närmare vattnet, och förfallet fähus/
stall med sticktak och två dörrar från svalen. De har eftersatt underhåll. Gottne fäbodar har
varit utspridda på flera ställen, det äldsta bostället från 1600- talet lär ha funnits norr om ån. På
1700- talet fanns fäbodar vid Djupsjön och Tvärbäcken, därifrån flyttades bodarna i början av
1900- talets till nuvarande plats vid Gottne ängar, som varit hästbete. Platsen är skyltad av
Örnsköldsviks museum / Gottne Samhällsförening.

Naturmiljö

Vallen är ca 0,5 ha och den hävdas svagt. I söder växer den igen med björksly. Marken
domineras av skogsnäva, daggkåpor och älggräs. På vallens norra ände har man sparat några
björkar. Runt om vallen finns stora arealer som tidigare varit öppna och använd som åker.
Flera lador finns i området. Större delen av åkermarken är igenvuxen eller kraftigt bevuxen
med sly. Vallen är omgiven av ungskog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde som ligger i en nordgräns och då bevarade ur-
sprungliga fähus/ stall kompletterar miljön. Tyvärr drar stugorna närmast vägen ner värdet.
Vallen har ett ringa naturvärde. Den är igenvuxen till stora delar och artmässigt 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.

99F107-10 99F105-17



55

Fäbod: Lill Västanåbodarna Datum: 990729
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 24 Koordinat: 701 06-162 21
Foto: 99F116 19, 99F118 1, 4-5, BMdia 1-10

Beskrivning

Kulturmiljö

Tämligen ursprunglig fäbod på Nätra fjällskog med två gavelstugor och fähus i omålat timmer.
Smärre förändringar som otraditionella takfärger och material (betongplint, svart takplåt).
Fähuset mittemot stugorna med brädklädd svale och pannplåtstak.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,3 ha öppen mark. Vallen hävdas svagt  framför husen. Runt stugorna är
marken delvis schaktad . Bakom stugorna står en grov rönn och man finner arter som blodrot,
stagg och ängsskallra på vallen. Runt om i skogen finns enstaka spår av skogsbete. Vallen är
omgiven av skog. Vallen ingår i ett system av stugor och stigar för det rörliga friluftslivet.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då samtliga hus har någorlunda oförändrad exteriör
och fähus som kompletterar miljön samt att de vårdas och ingår i Nätra fjällskog, där stig och
vägvisare finns. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen hävdas svagt och den är relativt 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.

BMdia1-10
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Fäbod: Sunnansjöbodarna Datum: 990729
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 24 Koordinat: 701 05-162 22
Foto: 99F116 20, 99F118 2-3,

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden ligger väster om, och synligt från Lillvästanåbodarna, med endast två vinkelställda
stugor: en dubbelstuga med spår av rödfärg och en panelklädd gavelstuga. Timmerrester av
försvunna fähus ligger öster om dubbelstugan.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,1 ha. Vallen har varit större men hävden har upphör och den växer igen med
hallon och nässlor. I kanten av vallen och intill stugorna finner man arter som stagg, ormrot
och rödven. Kring vallen finns något spår av skogsbete. Vallen är omgiven av skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då den ligger i omedelbar närhet med Lill Västan-
åbodarna, vårdas, ingår i Nätra fjällskog samt att vägvisare och stig finns. Vallen har ett ringa
naturvärde då den håller på att växa 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.

99F116-20
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Fäbod:  Västanåbodarna Datum: 990729
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 14 Koordinat: 700 90-162 19
Foto: 99F116 17-18,  99F118 6, BMdia1 13

Beskrivning

Kulturmiljö

På den högt belägna vallen står två omålade timrade gavelstugor bredvid varandra, med f d
vädringsluckor i de tidigare mjölkbodarna innerst. Taken är täckta med stickspån och de är väl
underhållna. Det fönsterlösa vedlidret med sadeltak har sågade knuthak, inklädda knutar och är
troligen upptimrat under senare tid. Informationsskylt finns om Nätra fjällskog. Fäboden är
omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979 och KMV-program för
Örnsköldsviks kommun (1986).

Naturmiljö

Vall på ca 0, 5 ha öppen mark. Vallen hävdas ej längre och den växer igen efter kanterna.
Området ligger högt i terrängen och det angränsar till  Västanåhöjdens naturreservat. Kring
stugorna rester av ängsfloran med arter som norsknoppa, stagg och ängsskallra. Vallen ingår i
ett system av stugor och stigar för det rörliga friluftslivet. Vallen omgiven av skog och fjäll-
skog. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde, stugorna är rätt oförändrade exteriört, men fähus
saknas och en bod har ditflyttats. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen är relativt öppen och
den ligger i anslutning till naturreservatet

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.

BMdia 1-13
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Fäbod: Väster-Selsbodarna Datum: 990609
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 23 Koordinat: 701 06-161 99
Foto: 99F107 29-31, 99F106 11-17

Beskrivning

Kulturmiljö

Utspridda på den starkt kuperade vallen cirka 200 meter från vägen står fem hus i omålat
timmer: fyra stugor och ett fähus. Stugorna har gavelingång och troligen förr mjölkbod i bakre
delen, varav en dubbelstuga. Husen har dubbelhaks- eller laxade knutar och är försedda med
plåt- eller brädtak. De genomgick upprustning genom kommunens försorg 1999. Stugorna har.
Flertalet är välbevarande utom en stuga, som bara är ett yttre skal med öppna uppsågade
fönster. Endast ett fähus är kvar. Fäboden är omnämnd i länsstyrelsens fäbodinventering
(1979). År 1938 fanns här åtta fäbodsstugor. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Väster-
norrlands specialinventering 1979 och KMV-program för Örnsköldsviks kommun (1986).

Naturmiljö

Vallen är ca 0,5 ha omgiven av skog. På vallen och i kanterna står flera grova granar. Marken
är svagt hävdad och det växer igen från kanterna. På vallen växer enstaka tuvor av stagg.
Mindre områden med brännässlor och hallonris visar på var några ladugårdarna har legat. I
väster finns en anlagd plan. Skogen kring vallen är luckig, rötangripen och visar på  tydliga
betesskador. Vallen omgiven av äldre skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då byggnadsbeståndet omfattar både stugor och ett
fähus, vallens samtliga hus är relativt oförändrade exteriört och ingår i Nätra fjällskog. Vallen
har ett visst naturvärde. Vallen är relativt stor och öppen. värdet ligger till stor del i att vallen
är helt omgiven av skog. Skogen visar också på betesskador.

Åtgärd

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Försök få fram fotografier / stöd för tidigare utseende så den
tomt gapande stugan kan få nya fönster, ny dörr. Om ej, tillverka enkel dörr. Vallen bör skötas
som slåtteräng och skogen bör lämnas orörd.

99F107-31 99F106-12
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Fäbod: Ödsbodarna Datum: 99 07 29
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 05 Koordinat: 700 49-162 93
Foto: 99F116 11-12, 99F118 9-11, BMdia1 9

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden känns relativt ursprunglig med fyra timrade omålade hus: tre stugor på rad med
gaveldörr och mjölkbod innerst och ett fähus mittemot med gaveldörr mot stugorna, samtliga i
gott skick och tre försedda med sticktak, en stuga är täckt med trapetskorrugerad plåt. Fäboden
är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979 och KMV-program för
Örnsköldsviks kommun (1986).

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,3 ha öppen mark. Vallen växer igen efter kanterna med granskog och hallon.
Kring stugorna hävdas det svagt. På vallen vinner man enstak exemplar av stagg, ängsskallra
och ormrot. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, då samtliga hus har relativt autentisk exteriör och
fähus som kompletterar miljön. Vallen har ett ringa naturvärde. Den hävdas svagt och växer
igen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Skyltning. Återuppta en traditionell hävd på hela vallen.

BMdia 1-9
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Fäbod: Holmebodarna Datum: 990809
Socken: Ramsele Kommun: Sollefteå
Karta: 196 95 Koordinat: 704 91-152 94
Foto:99SF230 13-15, 99SF233 19-25, BMdia 2 18

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden har en någorlunda ursprunglig prägel med fyra timrade hus utom en vedbod av
bräder. Alla utom ett står samlade i södra delen av vallen: en enkelstuga med spår av röd
slamfärg intill en fristående mjölkbod/ utbod ovan jord, med gavelingång och sadeltak, en
rundtimrad lada med trasigt sticktak står i skogen öster om husen samt vedbod/dass av bräder.
I väster står en hårt upprustad enkelstuga med nya fönster. I norr står en gavelstuga som verkar
omtimrad eller nyss upprustad. På vallen finns rikligt med halvt nedfallna gärdesgårdar, som
tillsammans med ladan visar på slåtter. Holme varit byfäbod med åkerbruk. Fäboden omnämnd
i Kulturmiljövårdsprogram för Sollefteå kommun (1994).

Naturmiljö

Vall på ca 1,0 ha som till en mindre del hävdas genom slåtter. I kanterna och ner mot myren
växer den igen. Vallen har varit odlad och man finner diken, lador samt jordbruksredskap.
Man finner arter från ängsfloran som stagg, vårbrodd, och ormrot. I kanten av vallen går det en
gärdesgård. Det finns flera stigar i området och i skogen finns en del spår av skogsbete. Vallen
är helt omgiven av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde trots att fähus saknas. Stugorna vårdas. Mjölkboden
ett stycke från stugan är representativ för just denna del av länet.  Vallen har ett visst natur-
värde. Vallen är öppen och den hävdas till en mindre del.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Varsam städning av området så att de kulturhistoriska
spåren kan avläsas i landskapet. Vallen skulle kunna hävdas till en större del och det vore bra
med röjning av sly efter kanterna.

99SF230-13 BMdia2-18
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Fäbod: Återbodarna Datum: 990809
Socken: Ramsele Kommun: Sollefteå
Karta: 196 86 Koordinat: 704 07-153 00
Foto: 99SF230 9-10, 99SF233 29-31, bmdia2 16-17

Beskrivning

Kulturmiljö

På den sluttande vallen står i öster tre hus med pannsplåttak, längre ner i väster ytterligare tre
halvt nerfallna hus, samtliga i omålat timmer. I rätt bra skick är gavelstugan i öster (murkna
brosteg), använd som raststuga med moderniserad interiör, bredvid mjölkboden/ utboden (idag
vedbod) med sadeltak och gaveldörr och längre ner nersjunket fähus med bruten syll som gör
att gaveldörren och timret kalvar ut. I mycket dåligt skick är stuga / dubbelstuga som påminner
om stor loftbod, hög i förhållande till rätt kvadratisk plan, sidoförskjuten dörr och fönster med
sex rutor, skiljeväggar på längden och tvären, spisröse i mitten. Inne i tudelad farstu med dörr
mellan finns trasig trappa upp till övre loft. Förfallna hus i närheten är stort fähus och lada.

Naturmiljö

Liten vall i skogen på ca 0,2 ha öppen mark. Vallen har varit större, men marken hävdas ej
längre och den växer igen med gran. På vallen finner man rester av ängsflora med arter som
stagg, ängsskallra och ormrot. Några grova sälgar finns i området och kring vallen finner man
rester av gärdesgården samt en del odlingsrösen. Vallen omgiven av skog och äldre hyggen.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då relativt välbevarat fähus och mjölkbod/ utbod
kompletterar miljön. Den fristående mjölkboden ovan mark är ovanlig för övriga länet men
typisk för inre och norra delarna av Sollefteå kommun. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen
är igenvuxen till större delen.

Åtgärder

Bromsat förfall genom slyröjning kring hus / husgrunder, kontroll av grundstenar, syllstockar,
tak. Gavelstugan har endast murkna brosteg, lyfta fähuset, taket har stora rostangrepp. Västra
vallen är i så dåligt skick att upprustning ej kan motiveras. Vallen bör röjas och slås för att
hindra ytterligare igenväxning.

BMdia2-17
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Fäbod: Bergbodarna Datum: 99 07 28
Socken: Resele Kommun: Sollefteå
Karta: 197 64 Koordinat: 703 04-157 33
Foto: 99F117 13-14, 99F118 22-33, BMdia 1 7, 14-17

Beskrivning

Kulturmiljö

Autentisk vall med sju hus i omålat timmer, samtliga med dåliga gamla sticktak. Två stugor
och en liten mjölkbod är i bättre skick än övriga förfallna hus. I söder står en enrummig
gavelstuga, mittemot mjölkboden (senast fähus/ stall) med trädiskbänkar på gaveln, båda hus
med kraftigt takutsprång över gavelväggen. Stugan har litet fönster försett med munblåst glas i
tolv rutor, spröjsverk med spår av ockrafärg. I norr står en sidokammarliknande stuga med
svale utmed långsidan och en av de två dörrarna på framsidan ledande till mjölkboden. Intill
starkt förfallna fähus, det ena med svale, tio bås och rum för en häst. I norr finns rester av
rundtimrat stall med sidoförskjuten ingång. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Väster-
norrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Kraftigt igenvuxen vall på ca 0,2 ha öppen mark. Vallen har varit större men den har vuxit igen
med gran. I kanten på vallen finns rester av en gärdesgård. På vallen finner man enstaka tuvor
med stagg, liten blåklocka och ormrot. Vallen omgiven av yngre skog och hyggen.
Vegetationstyp: Skogsnävaäng-skogsmark.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då husen har hög autenticitet, två stugtyper och den
separata mjölk/utboden förekommer, jämförelsevis ovanlig men typisk i de inre och norra
delarna av Sollefteå kommun. En bättre representant finns på Rensjöbodarna (Junsele socken) i
bättre skick. Förfallet drar ner värdet. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen är igenvuxen med
gran och den är artfattig.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Ev. upprustning skulle kräva omfattande insatser, husen
behöver lyftas på grundstenar och få nya tak, mycket nytt virke. Vallen bör röjas så att den inte
växer igen helt.

BMdia1-7
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Fäbod: Surråbodarna Datum: 99 07 28
Socken: Resele Kommun: Sollefteå
Karta: 197 62 Koordinat: 703 23-156 42
Foto: 99F117 10-12, 99F115 1-5, 99F118 34-36, BMdia2 21

Beskrivning

Kulturmiljö

Sluttande vall som präglas av ursprunglighet och omfattas av sex hus, men en stuga, tre fähus
och två lador är förfallna med förstörda sticktak. De flesta står i västra vallens skogskant. Den
förfallna stugan har ingång på långsidan i inbyggd svale av stående plank. Två av fähusen är
fönsterförsedda och ev. använda som stall. Endast på östra vallen står en någorlunda välbeva-
rad stuga med en inre belägen mjölkbod i förstugan samt det tredje förfallna fähuset / stallet.
Stugorna är/ var av enkelstugetyp. Längst i söder står en rundtimrad lada med trasigt sticktak
och rester av liknande lador finns norr och söder om stugorna. Fäboden är omnämnd i Länssty-
relsen Västernorrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Stor vall på ca 5 ha. Vallen hävdas ej längre och den växer igen med sly och gran. Ännu är en
stor del av vallen öppen. Området har varit åker och det finns diken och lador. Kring stugorna
finns enstaka rester efter gärdesgården. Arter som ängsskallra, ormrot och liten blåklocka
finner man sporadiskt i kanterna och runt stugorna. Vallen till större delen omgiven av skog.
Vegetationstyp: tuvtåteläng, skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då samtliga hus är autentiska, men värdet minskar
med att fähusen som är representativa för verksamheten, försvinner. Varsam städning av
området så att de kulturhistoriska spåren kan avläsas i landskapet. Vallen har ett visst natur-
värde. Det som höjer värdet är storleken på 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.

99F117-11BMdia 2-21
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Fäbod: Nybodarna, Pålböle Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 33 Koordinat: 701 97-161 65
Foto: 99F107 27-28, 99F106 18-22

Beskrivning

Kulturmiljö

På relativt ursprunglig fäbod samlas en rad med fyra stugor och bakom dem två fähus bredvid
varandra. Husen är byggda i omålat timmer, utom en rödfärgad stuga och är i relativt gott
skick, försedda med plåt- tegel eller sticktak. Stugorna, varav en större dubbelstuga, har
gavelingångar, höga skorstenar och mjölkbod med vädringsluckor bak, två har laxknut.
Fähusen med bevarade utmockningssluckor, vissa har nedsjunkna hörnstenar. På vallen finns
också mer fritidsbetonade stugor med rödfärgad panel och en brunsvartlaserad kraftigt föränd-
rad bostuga med ingång på långsidan.

Naturmiljö

Stor öppen vall på ca 0,7 ha. Hela vallen hävdas som gräsmatta. I kanterna finns rester av
ängsflora med bland annat arter som kattfot, stagg, prästkrage och gråfibbla. Marken är sandig
och torr. Norr om vallen har man avverkat vintern. Skogen var kraftigt rötskada. Skogen i
övrigt gallrad. Vegetationstyp: gräsmatta.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med typiska husrader, stugorna miljöskapande med
bakre gavlarnas grå mjölkbodar synliga från vägen, husen är relativt autentiska. Förändrade
stugor i närheten är starkt störande. Vallen har ett visst naturvärde. Värdet ligger i att vallen är
stor, synd är att skogen närmast bakom stugorna avverkats.

Åtgärder:

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Åtgärda enstaka skador som syllstockar, vissa nersjunkna
fotstenar, skorstenar. Vallen bör skötas traditionellt genom slåtter istället för gräsmatta.

99F107-28
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Fäbod: Stigsbodarna Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 31 Koordinat: 701 61-160 96
Foto: 99F107 24, 99F106 25-27

Beskrivning

Kulturmiljö

Ursprunglig vall nära vägen står två stugor och ett fähus i omålat skrätt timmer omgivna av
skog. De är i gott skick försedda med plåt- eller eternittak. Närmast infarten står en av stugorna
och fähuset med gavelingångar mot varandra och ett stycke därifrån finns den andra stugan,
med gavelingång och mjölkbod bak, liksom den första. Två stora bogranar står på tunet. Ett
tiotal meter nordväst därom finns en källare förstärkt med hålbetong. På vallen finns grunder
till cirka 4 hus, varav minst 1 fähus eller stall.

Naturmiljö

Liten skuggig vall på ca  0,2 ha. Större delen av vallen är igenväxt med sly och gran. En
mindre del hävdas som gräsmatta. Runt om och på vallen står ett flertal grova granar. På vallen
finns nässlor och hallon ris som vittnar om flera fähus. Vallen delvis omgiven av skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng, gräsmatta.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då stugor och fähus är relativt oförändrade exteri-
ört, utom fähusets betongplintar. Vallen har ett ringa naturvärde. Kring den östra stugan är det
igenvuxet med sly. Marken på den västra delen sköts bitvis som gräsmatta.

Åtgärder:

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Slyröjning runt bortre stugan. För vallen gäller det generella
rådet att röja efter kanter och att den hävdas årligen.

99F107-24 99F106-27
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Fäbod: Åbodarna Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 22 Koordinat: 701 45-161 47
Foto: 99F107 17-20, 99F106 28-33

Beskrivning

Kulturmiljö

På den lättillgängliga delvis förändrade fäbodvallen står tre stugor och fyra genuina fähus vid
Åbosjön. Stugorna är moderniserade, nya hus med rödfärgad panel har tillkommit. Raden
bostugor står i vinkel mot fähusraden. Hustaken har pannplåt, trapetskorrugerad plåt eller
eternit. Stugorna med gavelingång mot sjön och mjölkbod bak, har försetts med rödfärgad
panel. Fähusen har omålat skrätt timmer och gavelingång. Fäboden är omnämnd i Länsstyrel-
sen Västernorrlands specialinventering 1979 och KMV-program för Örnsköldsviks kommun
(1986).

Naturmiljö

Stor öppen vall 1,2 ha, varav ca 0,3 ha är hävdat som gräsmatta och den övriga vallen hävdas
svagt. På vallen finner man bland annat kattfot, stagg och prästkrage. Mot sjön växer det
björkar och enbuskar. Vallen har slyröjts några gånger. Ned mot sjön och mot norr har det
blivit rikliga uppslag. Runt och på vallen står flera grova tallar. Vallen delvis omgiven skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng och gräsmatta. Vallen omnämns i Länsstyrelsens Väster-
norrlands Ängs och hagmarksinventering 1990.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde med fyra fähus som bevarat sin autentiska exteriör,
tyvärr präglas fäboden starkt av rödfärgade hus och moderna material.
Vallen har ett visst naturvärde. Värdet ligger i att det är en stor öppen vall. Rester av ängs-
floran och en hel del enbuskar finns kvar. Att en del av vallen sköts som gräsmatta drar ner
värdet.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Hela vallens borde hävdas som slåtteräng och ned mot sjön
bör det röjas, även enbuskarna bör gallras ordentligt.

99F107-17 99F106-28
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Fäbod: Ny-Trästabodarna Datum: 990721
Socken: Sollefteå Kommun: Sollefteå
Karta:187 94 Koordinat: 699 95-157 17
Foto: 99F116 1-2, 99F115 32-34

Beskrivning

Kulturmiljö

Något förändrad fäbod med fem hus, flertalet rödfärgade. De två stugorna och tre
ekonomibyggnaderna står nära sjön. De är i gott skick och försedda med plåttak. Stugorna är
av enkelstugetyp, en större, den andra förlängd och klädd i locklistpanel vid ingångsdelen.
Kokhuset har eldstad på mitten av golvet med tre spishällar vända i olika riktningar och putsad
mur som avslutas i en skorsten på mitten av det stickspånsklädda tälttaket. Fähuset / stallet bär
rester av röd slamfärg, har sekundärt uppsågad dörr, interiört finns sex bås utmed varje sida
och två mockningsrännor.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha som ligger på en morän kulle. Hävden är svag och det börjar komma in
en del små sly. På vallen står en del grövre barrträd och kring den öppna ytan går det en
gärdesgård. Rester av ängsfloran med arter som bockrot, prästkrage och ormrot finns på vallen.
I skogen utanför finns en del enbuskar som tyder på ett öppnare landskap kring vallen. Vallen
omgiven av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då kokhus och  fähuset finns också kvar, domine-
rande rödfärgning och nyare material förtar fäbodprägeln. Vallen har ett visst naturvärde.
Hävdas sporadiskt.

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.

99F116-2 99F115-34 kokhus
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Fäbod: Djupedsbodarna Datum: 99 06 03
Socken: Styrnäs Kommun: Kramfors
Karta: 198 00 Koordinat: 700 31-160 34
Foto: 99F100 28-32, 99F103 7-16

Beskrivning

Kulturmiljö

Förändrad fäbodvall med sex hus på övre sidan och fyra hus på den nedre sidan vägen, flera
stugor är röd/ svartfärgade och ombyggda till sommarstugor. Husen är i relativt gott skick och
täckta med plåttak. På övre, sydöstra delen av vallen är de fem gavelstugorna och ett fähus
samlade i vinkelställda lätt antydda rader, två stugor på grunder av tuktad sten, en är panel-
klädd. På nedre sidan vägen i nordväst finns en svartfärgad stuga, ett fähus samt en slåtterlada
med liten gaveldörr. Fähusen på vardera sidan vägen har gavelingång i inbyggd svale av
bräder, laxade knutar och påbyggda torrdass. Mitt i vallen på nedre sidan vägen står nyuppfört
hus av olika typer av timmer att efterlikna äldre hus. Fäboden lär ha haft slåtter. Fäboden är
omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands specialinventering 1979.

Naturmiljö

Vallen består av ca 7-8 ha öppen mark. Större delen är åker och bitar har nyligen dikats.
Området används som bete för nötkreatur. Hävden är svag. Kring stugorna är ca 0,5 ha öppet.
Söder om vägen slås med gräsklippare, medan den norra vallen hävdas svagt. På södra vallen
har det planterats en del trädgårdsväxter och björkar blir beskurna. Rester av gärdesgård finns i
kanten på vägen mot fäbodgärdan. Man finner rester av ängsfloran med arter som smultron,
liten blåklocka och prästkrage. Vegetationstyp: övervägande tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då vallen till stor del är kraftigt förändrad och ger intryck
av fritidshusområde. Vallen har ett visst naturvärde. Vallen kring stugorna sköts sporadiskt
eller är gräsmatta. Åkermarken är svagt betad och ganska artfattig. Värdet ligger i att marken
är öppen arealen och att det betas även om betes trycket är svagt.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Markerna skulle kunna betas hårdare och eventuellt betes-
putsas. Kring husen skulle det vara lämpligt med slåtter, samt att växter av icke fäbodkaraktär
avlägsnas. Björkarna bör ej heller ansas.

99F103-7
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Fäbod: Styrnäsgårdsbodarna Datum: 99 06 03
Socken: Styrnäs Kommun: Kramfors
Karta: 198 00 Koordinat: 700 24-160 40
Foto: 99F100 27, 99F103 17-24

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbodvallen var förr enstugufäbod och de ursprungliga hus som finns idag är en samman-
byggd stuga/ fähus samt en lada i omålat timmer med pannplåtstak/ stickspåntak och i gott
skick. Stugan har dörr på långsidan in till rum med ommurad hörnspis. I det vidbyggda fähuset
med vedbod har spilta inretts under en senare period. Bredvid står ett fähus av osäkert ur-
sprung (verkar omtimrat), samt tre nytimrade stugor/ kokhus som ingår i turistsatsning med
fäbodliv. På vall i nordväst finns endast nedrasat fähus med inbyggd svale av bräder intill
skogsbilvägen och grundstenar till en stuga. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Väster-
norrlands specialinventering 1979.

Naturmiljö

Större delen av den öppna vallen består av åker ca 4,5 ha. Närmast fäboden används åkrarna
för bete. Kring husen är ca  0,3 ha öppet och hävdas som gräsmatta. Marken är sandig och det
växer äldre tallar mellan husen. Närmast fäboden betas marken svagt årligen av 3-4 kor och ett
10-tal getter. En liten bäck rinner i södra kanten av vallen. Markerna kring vallen är äldre skog
och hyggen. Vegetationstyp: tuvtåteläng och blåbär-lingonhed. I nordväst ligger en kraftigt
förslyad och igenvuxen vall. Snarast äldre hygge med en del björk. Vegetationstyp: tuvtåtel-
äng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäboden till större delen består av nyuppförda hus på
den f d enstugufäboden. Vallen har ett visst naturvärde. Den är artfattig och det som höjer
värdet är att det betas om än svagt.

Åtgärd

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Åker arealen skulle kunna betas hårdare och eventuellt
betesputsas på tuvtåtel. Kring stugorna skulle några tallar kunna avlägsnas från vallen.

99F103-23
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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

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 kom-
mun, 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 plante-
rats 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.

99F108-3 nedgrävd mjölkbod och stuga 99F110-24
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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 Hälsing-
land 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.
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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

Beskrivning

Kulturmiljö

Av fäboden som präglas av ursprunglighet återstår endast norra vallens hus: en timrad gavel-
stuga 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.

99SF231-5
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Fäbod: Morisen Datum: 990804
Socken: Torp Kommun: Ånge
Karta: 176 45 Koordinat: 692 05-152 61
Foto:99SF2302-4, 99SF232 21-24

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.

99SF232-23 99SF230-3
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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

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 föränd-
rad 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.

99F116-24 99SF232-28
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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

Beskrivning

Kulturmiljö

Något förändrad fäbod med karaktär av fritidsboende med inalles två stugor och fem ekonomi-
byggnader, 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 gavel-
ingång 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 mjölk-
bod. 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.

99F110-27
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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

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 mjölk-
bod 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.

99SF238-9 99SF238-8 kokplats



77

Fäbod:Djupdalsbodarna Datum: 990525
Socken: Tuna Kommun: Sundsvall
Karta: 176 19 Koordinat: 690 83-154 70
Foto: 99F100 5-14, 99F101 1-5, 99F102 14-36

Beskrivning

Kulturmiljö

Nordöstra vallen:
Vallen i östersluttning ner mot åker är oregelbundet bebyggd av sex timmerhus, de flesta
rödfärgade, och ett enkelt kokhus av bräder med plåttäckt pulpettak. Husen är välhållna
flertalet försedda med plåttak. Nedanför den sydvästra stugan står ett omålat fähus med
påbyggt torrdass, en större lada och två rundtimrade ängslador med brädtak, små
dörröppningar och högt placerad tröskel. Stugorna av enkelstugetyp har kokplatser av natur-
sten utanför. Förutom slåtter tyder resterna av en kornhässja på att åkerbruk har bedrivits på
fäboden.

Vallarna längs vägen:
Nordligast, väster om vägen, finns två delvis förändrade vallar med vardera timrad stuga och
två fähus, varav ett dubbelfähus, samt två fritidsstugor med modern exteriör. Husen är i gott
skick, utom två fähus med läckande sticktak. På norra vallen nära en rödfärgad enkelstuga står
två vinkelställda fähus med skrätt resp. rundtimmer, det ena med ingång från långsidan och
båsen utmed gavlarna. På södra vallen, i vinkel mot en stuga, står dubbelfähuset med vidbyggt
torrdass och båsen längs gavelväggarna.

Mittersta vallen öster om vägen omfattar tre rödfärgade timmerhus med tegel- /eternittak: en
dubbelstuga med dörrar på långsidan, ett fähus och ett stall kring ett tun, delvis gräsmattetomt,
inhägnad av ett enkelt staket av stolpar och liggande slanor. Stallbyggnaden med brädslagen
regelstomme och timrad avdelning för hö har dubbelport på långsidan.

På södra vallen väster om vägen står endast gammal ängslada, en fritidsstuga och vedbod.
Ladan med varannan rännknut, varannan smalt kilat rundtimmer, har påbyggt brädskjul på
baksidan.

99F100-6 nordöstra vallen
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Naturmiljö

Nordöstra vallen.
Vallen är ca 1,5 ha och den hävdas delvis som åker, men mellan stugorna är den ohävdad med
stubbar och ris från avverkning. På vallen växer det tuvtåtel och skogsnäva. Vid den södra
stugan står det några grova rönnar som kanske är vårdträd. Nybruten skogsbilväg i kanten på
vallen. Omges till större delen av skog. Vegetationstypen är tuvtåteläng.

Vallarna längs vägen
Den nordligaste vallen är ca 1, 0 ha öppet men har varit större. Runt stugorna hävdas det,
medan de odlade områdena håller på att växa igen med lövsly. Närmast vägen har en åker
gallrats och lövskärm lämnats. Öster om vallen är skogen påverkad av skogsbete. Skogsbilväg
genom vallen. Omges av skog och hygge. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Den mittersta vallen är slagen runt husen på västra sidan av vägen där det odlas ca 1 ha åker.
Öster om vallen syns spår av skogsbete. På vallen växer bockrot, vårbrodd och vårlök. Vägen
mellan Norrhassel och Stöde går genom vallen. Omges av skog. Vegetationstyp: rödvenhed.

Den södra vallen är ca 0,4 ha. Större delen av vallen har används för åkerbruk, men har börjat
att växa igen med lövsly och gran. Mindre väg genom vallen. Omgiven av skog. Gammal
lägda.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde, intressantast är de ursprungliga fähusen/
dubbelfähuset på vallarna vid vägen. Den alltför dominerande rödfärgen (till och med de små
slåtterladorna är röda), en hel del moderna material och gräsmatta (två vallar) drar ner värdet.
Vallen har ett visst naturvärde. Att det finns flera vallar utspridda inom ett stort område är av
intresse. Området brukas delvis och den öppna arealen är stor.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Stickspånstaken på fähusen närmare vägen behöver lagas.
Vallarna borde röjas och återgå till slåtter kring stugorna.

99F101-5 NÖ vallen 99F102-20 dubbelfähus
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Fäbod: Bergbodarna Datum: 990913
Socken: Vibyggerå Kommun: Kramfors
Karta: 198 05 Koordinat: 700 50-162 92
Foto: 99SF237 20-21, 99SF241 16

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod med sju hus, flertalet i omålat timmer är hårt restaurerade 1982/83, timret är till stora
delar ersatt med nytt. Husen, två stugor, två fristående f d mjölkbodar/ utbodar ovan mark och
tre fähus på rad är i gott skick med stickspån på taken. Denna typ av mjölkbod är ovanlig i
östra Ångermanland. En stuga längst upp i backen står i vinkel mot en stuga flankerad av de
två mjölkbodarna/ utbodarna. Stugorna har även inbyggda mjölkbodar mot baksidan med tre
respektive två innerdörrar i skiljeväggarna. Två av fähusen nedanför är byggda av glesa bräder
på regelkonstruktion. Det timrade fähuset har fyra bås utmed vardera långsida. Fäboden var i
drift senast 1943. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering
1979.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha öppen mark. Större delen av den forna vallen är idag bevuxen med gran
och sly. Vallen hävdas endast svagt mellan stugorna. På vallen finner man arter från ängsfloran
som ängsskallra, vårbrodd och rödven. Vallen omgiven av ungskog. Vegetationstyp: gårdstun.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde som sänkts av alltför hård restaurering, timret har
till stora delar ersatts under senare tid, det gäller även de f d mjölkbodarna/ utbodarna, som är
ovanliga i denna del av länet. Fähusen har mest exteriört en bevarad autenticitet. Vallen har ett
ringa naturvärde. Den är igenvuxen och omgiven av ungskog.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Ett fähus har nersjunken grund, en stuga har bruten trä-
hängränna mot skogen. För vallen gäller det generella rådet att röja efter kanter och att den
hävdas årligen.

99SF241-16
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Fäbod: Dynäsbodarna Datum: 99 06 03
Socken: Vibyggerå Kommun: Kramfors
Karta: 198 04 Koordinat: 700 10- 162 05
Foto: 99F100 33-34, 99F103 1-6

Beskrivning

Kulturmiljö

På den högt belägna vallen står åtta hus: fyra gavelstugor och fyra autentiska fähus i en antydd
halvcirkel. Stugorna med mjölkbod innerst har fritidshuskaraktär med rödfärg på timret eller
locklistpanelen och är i gott skick, täckta med plåttak. Endast dubbelstugan har autentisk
exteriör och interiör med ett rum för två hushåll och två dörrar till respektive hushålls mjölk-
bodar. De timrade fähusen har gavelingång, eternittak (ett har stickspånstak) och delvis
bevarad interiör, ett är senare inrett till stall. Det sydligaste med garagedörr var torparladugård.
Rester av fähusgrunder finns. Enligt Alvar Nordström (1976) var fäboden känd 1691 och var i
bruk in på 1930- talet.

Naturmiljö

Vallen ligger högt i terrängen och består av ca  0, 3 ha öppen mark. Mellan bostugorna hävdas
vallen som gräsmatta. Vid parkeringen betas ett hundratal kvadrat meter av hästar några gånger
under sommaren. Kring fähus är hävden svag. Det har funnits fler fähus och det syns på
kraftiga uppslag av nässlor och hallonris. Marken kring vallen är avverkad. Vegetationstyp:
skogsnävaäng,  gräsmatta.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då ett flertal fähus kompletterar byggnadsbeståndet
och fähusen och dubbelstugan är relativt autentiska exteriört och interiört. Dessutom vårdas
dubbelstugan/husen. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen är relativt artfattig och hävdas som
gräsmatta till en mindre del, större delen hävdas ej.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Endast spåntaket på ett fähus i smärre behov av vård. För
vallen gäller det generella rådet att röja och att den hävdas årligen.

99F103-599F103-6
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Fäbod: Herrestabodarna Datum: 990913
Socken: Vibyggerå Kommun: Kramfors
Karta: 198 13 Koordinat: 700 78-161 82
Foto: 99SF237 16-17, 99SF240 32-26

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäbod med tre omålade timmerhus: två gavelstugor, (varav en dubbelstuga) samt ett fähus,
endast rester återstår av två ytterligare fähus som fanns vid inventeringen 1978. Interiören i
stugan närmast stigen är skräpig med förfallen spis, verkar ändå renoverad relativt sent. Den
har skiljevägg med två dörrar mot troligtvis f d mjölkbodar i inre rum. Den bortre stugan är låst
och i bättre skick, verkar användas som jakt- / eller fritidsstuga.  Det tredje, största fähuset
finns dock kvar med nersjunken grund och ingång i brädsvale bortvänd från stugorna. Fäboden
började användas 1853/ 54 då till en början de befintliga husen till ett nybygge togs i bruk av
Herrestabönder. Den var i drift senast 1943. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Väster-
norrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,4 ha öppen mark. Vallen hävdas ej och den har vuxit igen med en del gran
och hallonris. På vallen finner man en del rester av ängsfloran med arter som stagg, ängsskallra
och prästkrage. En fin stig går över vallen. Vallen omges delvis av skog med en del betes-
skador. Vegetationstyp: skogsnävaäng. Vallen omnämns i Länsstyrelsens Västernorrlands
Ängs och hagmarksinventering 1990.

Skyddsvärde

Fäboden har ett visst kulturhistoriskt värde då husen är relativt oförändrade exteriört och
kvarvarande fähus kompletterar miljön. Dåligt underhåll och förfall är en brist. Vallen har ett
ringa naturvärde. Den hävdas ej och den växer igen med skog.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Kvarvarande största fähuset behöver lyftas. För vallen
gäller det generella rådet att röja och att den hävdas årligen.

99SF237-16
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Fäbodar med ringa skyddsvärde

Fäbod: Norra Åsbacken Datum: 990920
Socken: Anundsjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 208 13 Koordinat: 705 11-161 78
Foto: 99SF237 27-28, 99SF240 1-7

Beskrivning

Kulturmiljö

Av fäboden, även kallad Hädanbergs fäbod, återstår endast en stuga med autentisk exteriör och
interiör i omålat timmer med två dörrar på framsidan. Stugan har tre inbyggda mjölkbodar
innerst, ena rummet med två mjölkbodsdörrar. De främre rummen har gemensam murstock på
mitten av huset. Skyltar anger att två enkelstugor och två ”parstugor” stått bredvid den befint-
liga. Fähusen låg i klunga sydost om stugraden.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,5 ha öppen mark. Vallen har varit större men har vuxit igen med skog. Den
hävdas endast till en liten del kring stugan och grillplatsen. Vallen är kraftigt bevuxen med
hallonris och den kvarvarande öppna ytan växer igen från kanterna. Enstaka reseter av ängs-
floran med arter som stagg, ormrot och ängsskallra finns på vallen. Den är omgiven av skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då endast en stugan återstår av stugraden. är lite
ovanligare med tre mjölkbodar inbyggda och ligger så pass nordligt i ett ytterområde.
Vallen har ett ringa naturvärde. Hävdas ej och den växer igen med sly

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det att röja efter kanter och att den hävdas
årligen.

99SF240-7 99SF240-6
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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.
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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 blå-
klocka, 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.
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Fäbod: Mellantjärnsbodarna Datum: 990630
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge
Karta: 175 89 Koordinat: 694 41-149 93
Foto:99F111 22, 99F114 34-36

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.
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Fäbod Sillerkullen Datum: 990630
Socken: Borgsjö Kommun: Ånge
Karta: 176 50/51 Koordinat: 692 67-150 50
Foto: 99F112 7-10, 99F114 4-12

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.
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Fäbod: Sandsbodarna Datum: 990817
Socken: Ed Kommun: Sollefteå
Karta: 197 32 Koordinat: 701 81-156 37
Foto: 99SF231 1-3,  99SF234 4-6

Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen står tre stugor med längre avstånd från varandra: i väster står ett ombyggt eller
ditflyttat äldre timmerhus, längre österut två timrade sidokammarstugor, varav en rödfärgad
med lysande blå dörr. Söder om den röda stugan står två rundtimrade lador och rester av fähus
finns i sydost.

Naturmiljö

Stor vall på ca 5 ha. Vallen har varit åker och man finner diken samt lador på den. Området
som varit öppet har varit större, men är idag bevuxet med  skog. Vallen hävdas ej längre och
det börjar komma in en del sly och små tall. I kanterna och kring stugorna finner man en del
rester av ängsfloran med arter som ängsklocka, vårbrodd, och ormrot. Vallen är omgiven av
skog. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då fähus saknas och endast en stuga är någorlunda
genuin. Vallen har ett ringa naturvärde. Visserligen är vallen stor men har vuxit igen längs
kanterna.

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.

99SF231-2
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Fäbod: Näsbodarna Datum: 990809
Socken: Edsele Kommun: Sollefteå
Karta: 196 66 Koordinat: 703 37-153 21
Foto: 99SF230 7-8, 99SF233 32-36

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden fördelad på två rätt plana vallar. På vallen närmast vägen står två timrade enkelstugor,
en rödfärgad och öster om den en omålad stuga samt ett låst fähus med intimrat innertak.
Husen med plåt- och eternittak används för fritidsboende och är i gott skick. På nordöstra
delen av vallen med vägen emellan, står en tjärbränd dubbelstuga med rätt bristfälligt plåttak
och två olika dörrar vända mot öster, den ena i masonite, den andra brunlaserad med nytt
bockhornssmide. Det nersjunkna fähuset ligger i vinkel och ett stycke från stugan.

Naturmiljö

Vall på ca 0,7 ha fördelat på två öppna områden. Den öppna arealen har varit större tidigare.
Idag hävdas den endast svag och som gräsmatta framför stugorna. Marken har varit odlad men
den växer igen med tall och enbuskar. På vallen finner man arter från ängsfloran som kattfot,
rödven och revfibbla. Vallen omgiven av ungskog. Vegetationstyp: tuvtåteläng, gräsmatta.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då det samlade helhetsintrycket trots fähusen mera ger
intryck av fritidshusmiljö med inslag av svart trapetskorrugerad plåt och brun lasyr. Dubbel-
stugan dock ovanlig i Sollefteå kommun i jämförelse med kustkommunen Örnsköldsvik.
Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen hävdas endast till en mindre del och då 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.

99SF233-33
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Fäbod: Bodfäbodarna Datum: 99 06 22
Socken: Gideå Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 208 09 Koordinat: 705 22-164 60
Foto: 99F109 26

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden tillhör byn Getingstabodum. Endast en förfallen stuga kvar, förändrad under skog-
bruksepoken. Stugan har sticktak och ingång centralt på långsidan, eldstad vid mitten av bakre
långväggen, samt sekundärt innertak av målad treetextyp.

Naturmiljö

Igenväxt med skog

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då endast förfallen stuga återstår.
Vallen har ett ringa naturvärde. Igenväxt

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. För vallen gäller det att röja så att det inte växerigen helt.
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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

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 sommar-
stugor/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
pupettak 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.

99F110-34



91

Fäbod: Turingsbodarna Datum: 990629
Socken: Haverö Kommun: Ånge
Karta: 175 51 Koordinat: 692 97-145 85
Foto: 99F111 7-10, 99F113 22-27

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 långsi-
dan, 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.



92

Fäbod: Rådomsbodarna Datum: 99 08 25
Socken: Helgum Kommun: Sollefteå
Karta: 197 40 Koordinat: 702 01-155 47
Foto: 99SF231 22-24, 99SF236 15-23, 99SF238 17-18

Beskrivning

Kulturmiljö

Förändrad fäbod med elva timrade hus, stugor, ett stall och lador. På södra sidan vägen som
går fram till vallen står en rad med fyra hårt renoverade enkelstugor, röd- eller svartfärgade, ett
litet förfallet ombyggt stall och en lada/ båthus längst bort. Samtliga hus är försedda med
plåttak. På stugorna, som används för fritidsbruk, ses detaljer som grönlaserad plywood eller
äldre utsmyckning i skuret trä på en ev. ditflyttad dubbelport. Två lador står bakom husraden
med kortsidor mot varandra och torrdass emellan, ladorna är rundtimrade. Några ombyggda
gavelstugor/ sommarstugor står även på norra sidan vägen tillsammans med en ny bod och en
skogshuggarkoja.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,6 ha. Vallen ligger i anslutning till sjön. Markerna hävdas endast till en
mindre del kring några av stugorna. Tidigare har vallen varit större och odlad, bakom stugorna
finner man diken och rösen i skogen. Framför stugorna är marken slyig och det växer en del
mjölkört.  Rester av ängsfloran finner man med arter som liten blåklocka, prästkrage och
smultron. Vallen omges av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng, gräsmatta.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fähus saknas och den f d fäboden mer ger intryck av
fritidsområde med flera nya otraditionella material och färger. Vallen har ett ringa naturvärde.
Vallen är svagt hävdad och den har vuxit igen till större delen

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.

99SF238-17
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Fäbod: Lövåsbodarna Datum: 9900720
Socken: Holm Kommun: Sundsvall
Karta: 186 17 Koordinat: 695 84-153 85
Foto:99F112 24-25, 99F120 1, 99F115 35-36

Beskrivning

Kulturmiljö

Förändrad fäbod med karaktär av fritidsboende. Där står fyra stugor med röd slamfärg och tak
täckta med pannplåt. De är av sidokammartyp, de flesta välhållna utom en öde halvkors-
byggnad närmast vägen med eftersatt underhåll, utan innerfönster med mjölkbod innanför
farstun. En stuga ligger avsides söder om de övriga.

Naturmiljö

Vallen är idag ca 0,3 ha uppdelat på mindre öppningar i skogen. Marken har tidigare varit
öppen, men har vuxit igen med gran. Vallen hävdas kring en av stugorna och då som gräs-
matta. På vallen finner man arter som prästkrage, ormrot och revfibbla. Den har troligen delvis
varit åker. Kring vallen är större delen av skogen avverkad. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäboden mer ger intryck av fritidshus och fähus saknas.
Vallen har ett ringa naturvärde. Större delen av vallen är 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: Kärrbybodarna Datum: 990706
Socken: Högsjö Kommun: Härnösand
Karta: 187 39 Koordinat: 696 96-159 75
Foto: 99F112 11-12, 99F114 1-3, 99F120 23-24

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden omfattar fyra delvis stugor och mycket förfallet fähus. Närmast ovanför vägen finns
även en ej autentisk vall där senare timrad, rödfärgad stuga och fähus har ersatt äldre hus.
Bostugorna har gaveldörr, två med svale, en är målad med röd slamfärg. De är i gott skick,
försedda med plåt- eller tegeltak, utom en förfallen stuga med läckande tjärpappstak, mot vars
norrvägg ligger övermossade stenar, ev. källare.

Naturmiljö

Vallen består av ca 0,4 ha öppen mark. Den har vuxit igen med skog mellan stugorna. Det
växer en hel del sly i kanterna och på vallen kring några stugor. Området hävdas kring några
stugor och är i övrigt också hävdat. På vallen finner man arter som kattfot, stagg och präst-
krage. Skogen kring vallen består till större delen av yngre tallskog med enstaka enar.
Vegetationstyp: blåbärs-lingonhed.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriskta värde är ringa då fäboden delvis förändrats och fähus saknas. Vallen har
ett ringa naturvärde. Vallen är igenvuxen och den hävdas svagt på endast några få områden.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Mest krävande är en nersjunken stuga med rötskadat
timmer, trasiga fönster och tak. Fähuset så dåligt att motiv för upprustning ej finns. Vallen
borde röjas och avverkas.
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Fäbod: Hallstabodarna Datum: 990720
Socken: Indal Kommun: Sundsvall
Karta: 177 93 Koordinat: 694 78-156 55
Foto: 99F112 18-19, 99F120 9-13

Beskrivning

Kulturmiljö

Förändrad fäbodvall med karaktär av fritidsboende: fem stugor och ett fähus, flertalet röd-
färgade och välhållna, försedda med plåt- eller tegeltak. Två enkelstugor och två dubbelstugor
i timmer står på rad i en svag sluttning. En enkelstuga har spår efter dörr på gaveln, den ena
dubbelstugan har dörrar på långsidan den andra en av dörrarna på gaveln. Den femte stugan
har modern exteriör. Bakom stugorna står ett omålat fähus i timmer. Bakom en stugorna finns
en jordkällare med cementförstärkt ingång samt spår efter en källargrund.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0.3 ha som sluttar mot Bjässjön. Vallen hävdas delvis som gräsmatta men för
övrigt är hävden svag. Vallen har längs kanterna börjat växa igen med sly. På vallen finner
man arter som stagg, ormrot och bockrot. Skogen delvis avverkad runt vallen. Vegetationstyp:
skogsnävaäng – gräsmatta.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäbodmiljön förändrats, stor ny veranda och ny stuga
med plastfärg tillkommit. Vallen har ett ringa naturvärde. Den är dåligt hävdad, men skulle
med små insatser bli fin.

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.

99F120-10
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Fäbod: Rosjöbodarna Datum: 990810
Socken: Junsele Kommun: Sollefteå
Karta: 207 32 Koordinat: 706 93-156 13
Foto: 99SF230 26, 99SF234 20-23, bmdia2 19

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden med enkelstuga av omålat timmer och pannplåtstak har sekundärt inretts som stall i
förstudelen som avdelats med ett bakre rum isolerat med mjuk board. Även stugans inner-
väggar och tak har boardbelagts. Mjölkboden med gavelingång och sadeltak lär ha stått på
fäboden och senare flyttats tillbaka (uppmärkt timmer). Rosjöbodarna omnämns i 1752 års
skogsavvittringsprotokoll.

Naturmiljö

Skogen har tagit över på vallen och den är helt igenvuxen.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då endast stugan återstår av fäboden som haft åtta
stugor med fähus.Vallen har ett ringa naturvärde. Igenvuxet.

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: Svartåbodarna Datum: 990720
Socken: Liden Kommun: Sundsvall
Karta: 187 11 Koordinat: 695 78-155 72
Foto: 99F112 20-21, 99F120 5-8

Beskrivning
Kulturmiljö

Fäboden består av tre förändrade vallar med sex hus. Man kommer först till västra vallen och
sidokammarstugan där målats med svart färg, en enkelstuga och ett fähus på mittersta vallen
likaså. På vallen längst i öster står tre omålade timmerhus: en sidokammarstuga, en gavelstuga
(ombyggt fähus), en bod med sidoförskjuten dörr på långsidan, samt två äldre ditflyttade
timmerhus. Förr fanns mjölkbod timrad över bäcken och två fähus stod vid stigen ett femtiotal
meter nordväst om stugan, spång fanns över bäcken (”kobron”) och kokplats utan tak väster
om stugan. I söder stod en lada och vid bäcken en skvaltkvarn. Fäboden lär ha anlagts på
1850- talet, platsen hade tidigare bebotts av svedjefinnar, enligt ägaren.

Naturmiljö

Vallen är ca 1,0 ha öppen i dag. Vallen har börjat växa igen och den dommineras av mjölkört
och skogsnäva. Vallen har brukats som åker och det finns antydan till diken. Valen hävdas
endast till liten del. Dels som gräsmatta och delvis slås den. Man finner arter som liten blå-
klocka, prästkrage och revfibbla. I kanten av vallen finns flera grova aspar och det står även
några grova granar. Genom vallen rinner en liten bäck. Kring vallen finns en del äldre skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäboden delvis förvanskats, de två närmaste med svart
färg och den tredje vallen där endast hälften av husen är ursprungliga, resten ombyggda/
ditflyttade. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen är artfattig och den är ohävdad till större
delen.

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: Nordsjöbodarna Datum: 99 08 25
Socken: Långsele Kommun: Sollefteå
Karta: 197 21 Koordinat: 701 47-155 93
Foto: 99SF231 19-21, 99SF236 24-30, 99SF238 16

Beskrivning

Kulturmiljö

Väg går mellan förändrad fäbod med fyra enkelstugor en lada och vedbod utspridda bland
några nya bruna eller rödfärgade sommarstugor. Stugorna har frontoner över sidoförskjutna
dörrar, någon med spillolja på baksidan. Samtliga hus i mycket varierande skick är uppförda i
omålat timmer, försedda med pannplåtstak utom den rundtimrade något nersjunkna ladan med
brädtak och vedboden med papp på pulpettaket. En stuga i närheten av vägen har äldre upp-
märkning av östra gavelns timmer. Utmed en stig längre åt nordväst ligger nedrasat fähus av
plank på regelverk och nordväst om detta en enkelstuga totalt överväxt av granar, samt en
nyare stuga. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Vall splittrat på flera öppna områden på en samlad yta av ca 1,2 ha. Den hävdas delvis som
gräsmatta framför någon stuga medan den övriga vallen växer igen med skog och sly. Vallen
har varit större och troligen har man slagit myren nedanför. På vallen finner man rester av
lador och hässjevirke. Man finner små rester av ängsfloran med arter som stagg, ormrot och
ängsskallra. Vallen omges av skog och hyggen. Vegetationstyp. skogsnäva, gräsmatta.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då fähus saknas och dessutom flera hus med
modern exteriör har ett framträdande placering på vallen. Vissa stugor är dock autentiska.
Vallen har ett ringa naturvärde. Den är  igenvuxen bitvis och den öppna arealen hävdas till ej
större delen.

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.

99SF238-16



99

Fäbod: Tvärbäcksbodarna Datum: 990608
Socken: Mo Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 95 Koordinat: 704 62-162 71
Foto: 99SF237 6-7, 99SF236 1,  99F105 26-29, 99SF238 29-30

Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen väster om ån, som tillhör Gottne fäbodar, ligger tre hus: stuga, fähus och brädklädd
bod. Stugan vänd ner mot ån, står i vinkel med fähuset. Den är iklädd rödfärgad panel med
ingång centralt på långsidan. Fähuset i omålat timmer har svale, träklädd vädringskanal upp
genom taket, stor uppsågad öppning i västra väggen med gödselrum under grunden och
torrdass på bakre gavelväggen.

Vallen öster om ån är kraftigt förändrad med två fritidsstugor/ gavelstugor med modern panel.
Längre söderut på en kulle vid vägen finns två stugor, ett fähus, ett stall och en brädlada, som
kan ha tillhört fäboden.  En av stugorna i relativt gott skick, försedda med tegeltak samt en
lada. En av stugorna med gavelingång och fähuset är uppförda i omålat timmer. Fähuset har
årtalet 1897 inristat över dörren och vedtrave utmed väggen. Stallet är byggt av omålade
bräder, liksom ladan med eternittak. Ett stycke vid sidan om ligger den andra stugan med
modern exteriör.

Naturmiljö

Vall på ca 1,2 ha. Vallen hävdas ej och den har börjat växa igen med småsly. Vallen ha varit
odlad ned mot Utterån på båda sidorna.. Kring stugorna är en mindre del slagen. På vallen
finner man arter av ängsfloran som blodrot, ängsskallra och liten blåklocka. Vegetationstyp,.
Skogsnäva äng. Vallen omges av ungskog och hygge.  Söder ut finns en liten vall, öppen kring
stugorna. Vallen kring husen är ca 0,2 ha. Stugan och fähuset står på en sandig åsrygg. Marken
hävdas med gräsklippare. Runt stugorna har stora arealer används för vallodling och det finns
lador spridda i området. Vegetationstyp: gårdstun-vedbacke.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då flertalet hus kraftigt förändrats och miljön mer
har karaktären av fritidshus / tomt. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen håller på att växa
igen.  Södra vallen är till större delen igenvuxen och endast en liten del återstår som närmast är
att betrakta som vedbacke.

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.



100

Fäbod: Ingerstabodarna Datum: 99 07 28
Socken: Multrå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 24 Koordinat: 701 37-157 93
Foto: 99F117 18-19,  99F118 12

Beskrivning

Kulturmiljö

På gräsmattetomt står två rödmålade stugor, en sidokammarstuga och en enkelstuga, som
förvanskats med svarta dörrar och moderna material. Ev. har en dörr flyttats, båda kan ha varit
sidokammarstugor.

Naturmiljö

Vall på ca 0,3 ha. Vallen hävdas som gräsmatta. Kring vallen i skogen finns en del enbuskar
som visar på att det har varit mer öppet än det är i dag.  I kanterna på  vallen finner man arter
från ängsfloran som bockrot, vårbrodd och rödven. Vallen omgiven av skog. Vegetationstyp.
gräsmatta.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa, då husen/ miljön kraftigt förändrats och fähus saknas.
Vallen har ett ringa naturvärde. Den 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.
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Fäbod: Skedomsbodarna Datum: 99 07 28
Socken: Multrå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 25 Koordinat: 701 35-157 68
Foto: 99F117 15-16, 99F118 18-20

Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen, som förvandlats till fritidsområde står fyra gavelstugor samt en stor timmerbyggnad
av obestämt ursprung, med skylt ”Storfjöset”, samtliga rödfärgade. Stugorna ser ut att ha
hörnspis i ett inre rum. Husen på gräsmattetomt söder om ån har nymålats svartmålade dörrar.

Naturmiljö

Vall på ca 0,6 ha öppen mark. Vallen hävdas som gräsmatta och delvis slås den sporadiskt.
Längs kanterna och på den ej i ordning ställda delen växer den igen.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa, då miljön kraftigt förändrats och fäboden mer liknar ett
fritidsområde. Vallen har ett ringa naturvärde, då den hävdas som gräsmatta.

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 istället för gräsmatta.
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Fäbod: Bunstavallen Datum: 990525
Socken: Njurunda Kommun: Sundsvall
Karta: 167 97 Koordinat: 689 80-158 81
Foto: 99F100 3-4,  99F101 6-17

Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen står fyra hus, där enbart en förfallen fäbodstuga är autentisk. Två är fritidsstugor/
ombyggda timmerhus med rödfärgad panel och nästan kvadratisk stengrund intill den ena, i
väster finns en vedbod och en källa. Den oförändrade stugan vid skogsbrynet är av sido-
kammartyp med inrasat spåntak, litet fönster i västra gaveln, mjölkbodslucka i den östra och
dörr mot vallen i norr. Interiört finns natursten/ tegel av nedrasad hörnspis och äldre inredning.

Naturmiljö

Vallen är idag ca 0,2 ha, men har varit större. Vallen ligger helt omgiven av skogsmark. Gran
och löv tränger in från kanterna. Marken är fuktig och bevuxen med tuvtåtel, skogsnäva samt
hundkex. Någon enstaka stagg tuva finns på vallen och i den omgivande skogen. Skogen
närmast vallen bär spår från betesskador. I övrigt är skogen avverkad eller gallrad. Gångstig
några hundra meter till vallen. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast en ursprunglig förfallen stuga återstår av
fäboden. Naturvärdet är ringa. Marken runt stugorna har varit ohävdad under lång tid och
skogen kring är avverkad och gallrad utom närmast 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.
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Fäbod: Häljumvallen Datum: 990525
Socken: Njurunda Kommun: Sundsvall
Karta: 167 97 Koordinat: 689 82-158 84
Foto: 99F100 1-2, 99F101 18-21

Beskrivning

Kulturmiljö

På den svagt sluttande vallen står en stuga och ett fähus, endast fähuset är oförändrat med spår
av röd slamfärg på timret, dubbelport och eternittäckt tak. Det står vänt mot den ombyggda
stugan i rödfärgad locklistpanel i väster. En lada står i södra änden av åkern.

Naturmiljö

Runt stugan är det en öppen vall på ca 0,1 ha. Gran och sly har börjat växa in och den hävdas
troligen sporadiskt. I anslutning till vallen ligger det en åker som brukas. Bilväg fram till
åkerkanten. Skogen runt vallen är avverkad eller gallrad. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast fähuset återstår av fäboden. Natur värdet är ringa.
Närmast huset är det inte mycket kvar av vallen. Skogen i området gallrad och avverkad.

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: Bjästabodarna Datum: 990913
Socken: Nätra Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 14 Koordinat: 700 95-162 39
Foto: 99SF237 18-19, 99SF240 25-31, 99SF241 15

Beskrivning

Kulturmiljö

Av fäboden återstår en stor dubbelstuga och ett nerrasat fähus. Stugan med tjocka fönster-
luckor och tättspröjsade fönster på sidorna har två tjocka dubbla dörrar på gaveln. De  leder in
i rummen med eldstad, åtskiljda av mellanvägg med gemensam murstock och dörrar in till de
inre mjölkbodarna. Stugan står torrt och är i gott skick. Fähuset nere i backen har rasat. Längst
upp står en nyare stuga avskiljd av vegetation. Fäboden var i drift senast 1912.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha öppen mark. Större delen av den forna vallen är bevuxen med granskog.
Vallen hävdas endast framför stugan. På vallen finner man enstaka rester av ängsfloran med
arter som stagg, ormrot och prästkrage. Vallen omges av hyggen. Vegetationstyp: skogsnäva-
äng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då endast stuga bevarats. Vallen har ett ringa
naturvärde. Vallen har till större delen vuxit igen med skog.

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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Fäbod: Kylbodarna Datum: 990817
Socken: Ramsele Kommun: Sollefteå
Karta: 206 07 Koordinat: 705 27-153 68
Foto: 99SF230 34, 99SF234 10, BMdia 2-22

Beskrivning

Kulturmiljö

Tät skog runt öppen vall med endast en stuga, den andra synlig på ekonomiska kartan finns ej
kvar. Stugan är av sidokammartyp men med två dörrar utmed långsidan, en till stugan, den
andra till sidorummet /mjölkboden, på samma sätt som i stuga på Bergs fäbodar, Resele.
Stugan kan ha nyttjats av timmerhuggare, interiört är vedkamin insatt, tapeter och bemålad
högsäng finns kvar. Mjölkboden timrad upp till väggbandet som på Bergs fäbodar. Förfallet
fähus ett femtiotal meter öster om stugan.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,2 ha öppen mark. Vallen har varit större och den har varit åker. Större del har
vuxit igen med gran när hävden upphört. Kring vallen finner man rester av gärdesgården och
enstaka betesskador. Ännu finns rester av ängsfloran kvar sporadiskt med arter som stagg,
ängsskallra och ormrot. Vallen omgiven av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ringa kulturhistoriskt värde då endast stuga återstår. Vallen har ett ringa natur-
värde. Större delen av vallen har vuxit igen med skog.

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.

BMdia 2-22
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Fäbod: Kälbodarna Datum: 990809
Socken: Ramsele Kommun: Sollefteå
Karta: 196 85 Koordinat: 704 20-152 80
Foto: 99SF230 11-12, 99SF233 26-28

Beskrivning

Kulturmiljö

På fäboden står endast en rödfärgad enkelstuga med skärmtak över porten. Ett tjugotal meter
sydost om stugan ligger mjölkboden ovan jord med gaveldörr och sadeltak, golv saknas. Båda
hus är timrade och försedda med plåttak. Ett spisröse finns öster om stugan.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,4 ha. Marken hävdas ej längre och den växer igen med skog. Marken har
varit odlad och den domineras i dag av älgört och hallon. I kanterna finner man rester efter
ängsfloran med arter som prästkrage, ormrot och liten blåklocka. Vallen omgiven av  skog.
Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast stuga och mjölkbod återstår.
Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen hävdas ej längre och den växerigen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Vallen skulle kunna röjas för att hindra ytterligare igen
växning.
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Fäbod: Sörbodarna Datum: 990809
Socken: Ramsele Kommun: Sollefteå
Karta: 206 15 Koordinat: 705 60-153 13
Foto: 99SF230 16-17, 99SF233 16-18

Beskrivning

Kulturmiljö

Eventuella äldre timmerhus som ingick i fäboden har integrerats i modern fritidsbebyggelse på
gräsmattetomter eller byggts om. Tre någorlunda ursprungliga stugor är två enkelstugor och en
dubbelstuga. Dubbelstugan har veranda utmed långsidan med skärmtak.

Naturmiljö

Vall på ca 0,4 ha spritt på flera områden. Vallen hävdas kring några stugor som gräsmatta och i
övrigt ingen hävd. Igenväxning har gått långt och det har varit större yta öppen tidigare. På
vallen finner man arter som stagg, vårbrodd och liten blåklocka. Vallen omgiven av ungskog
och äldre skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäbodmiljön förvanskats. Vallen har ett ringa natur-
värde. Dåligt hävdad vall.

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: Bodvillbodarna Datum: 99 07 28
Socken: Resele Kommun: Sollefteå
Karta: 197 54 Koordinat: 702 70-157 42
Foto: 99F118 21

Beskrivning

Kulturmiljö

Vall med endast en stuga i någorlunda skick med rostigt plåttak, delvis täckt av presenning.
Norr om stugan står två förfallna fähus och dessutom finns rester av minst två lador och ett
stall på vallen. Stugan i omålat timmer är av sidokammartyp med överbyggd svale och två
dörrar utmed långsidan, en dörr leder troligtvis till mjölkboden, liksom en stuga på Bergs
fäbod i samma socken.

Naturmiljö

Kraftigt igenvuxen vall på ca 0,1 ha öppen mark som ej hävdas. Vallen består mest av en matta
med björnmossor och den är delvis försumpad.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast stuga återstår av fäbodmiljön och resten är i
förfall. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen 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: Bryngebodarna Datum:  990729
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 23 Koordinat: 701 06-161 76
Foto: 99F116 13-15, 99F118 7-8, BMdia1 11

Beskrivning

Kulturmiljö

På den sluttande vallen står två gavelstugor med välbevarad exteriör i omålat timmer. Väster
om stugorna finns spisrester och rest av ytterligare en stuga med delar av väggarna kvar.
Fähusen har försvunnit, endast resterna ligger kvar sydväst om stugorna. Fäboden är omnämnd
i Länsstyrelsen Västernorrlands fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,1 ha. Vallen är nästan helt igen vuxen med hallon och nässlor. Framför
stugorna hävdas det sporadiskt för friluftslivet. I kanten på vallen finner man arter som stagg,
rödven och norsknippa. Vallen är omgiven av äldre skog. I skogen kring vallen finns en del
betesskador. Vallen ingår i ett system av stugor och stigar för det rörliga friluftslivet.
Vegetationstyp. skogsnävaäng, tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fähus saknas. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen
igenvuxen och den hävdas endast sporadiskt.

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: Hämrasbodarna Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 32 Koordinat: 171 52-161 17
Foto: 99F107 21-23, 99F10

Beskrivning

Kulturmiljö

Kraftigt förändrad fäbod med tiotal hus på gräsmattetomt omgivna av ett senare uppsatt staket
av äldre typ, som inget samband har med tidigare fäboddrift eller slåtter. De hus som är byggda
i skrätt omålat timmer är kraftigt förändrade till fritidshus / förråd. Fäboden är omnämnd i
Länsstyrelsen Västernorrlands specialinventering 1979 och KMV-program för Örnsköldsviks
kommun (1986).

Naturmiljö

Vallen är  ca  0,3 ha stor. Nedanför vägen har vallen övergått till björkhagen med enstaka enar.
Ovanför vägen runt stugorna har vallen planerats och hävda till stor del som gräsmatta. Den
östra delen är ej hävdad.  I  vallen har man även grävt en damm. Nybyggd gärdesgård  år
uppförd längs vägen. Norr om vallen är det hygge. Vegetationstyp: skogsnävaäng och gräs-
matta

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäboden förlorat sin karaktär genom ingrepp i både
byggnader och miljö. Vallen har ett ringa naturvärde. Marken är schaktad, sköts som gräsmatta
och delvis igenväxt.

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. Avverka björkarna på ner sidan vägen.



111

Fäbod: Osbodarna Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 31 Koordinat: 701 84-160 81
Foto: 99F107 25-26, 99F106 23-24

Beskrivning

Kulturmiljö

Tre timrade stugor och två små bodar står utspridda på den kraftigt förändrade vallen med
rödfärgade hus. De tre före detta bostugorna i skrätt timmer med gavelingång och mjölkbod
bak, varav en dubbelstuga med två ytterdörrar, har förvandlats till fritids- / jaktstugor. De två
små stugorna / bodarna är iklädda modern panel. Inga fähus finns kvar.

Naturmiljö

Stor öppen vall på ca 0,9 ha. Vallen sluttar mot söder. Hävden är svag och vallen har börjat
växa igen med sly, gran  och hallon. En mindre del hävdas som gräsmatta. Runt om och på
vallen står flera grova granar. En stig går öst-väst över vallen. Vallen omgiven av äldre skog
samt ungskog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa genom stor inblandning av moderna färger/ material och då
fähus saknas. Vallen har ett ringa naturvärde. Den är dåligt hävdad, har börjat växa igen, men
är dock stor.

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: Öster-bybodarna Datum: 990609
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 23 Koordinat: 701 39-161 62
Foto: 99F107 16, 99F106 34-35

Beskrivning

Kulturmiljö

Kraftigt förändrad vall med tre stugor står på rad vid Hinnsjöns strand och skogen växer tätt
intill husen. Stugorna, två flankerande med gavelingång och den mittersta med ingång på
långsidan, är idag fritidshus, rödfärgade med delvis moderna fönster och veranda och försedda
med tegel- betongtegel eller plåttak.

Naturmiljö

Liten skuggig vall som är kraftigt igenväxt av gran och sly. I dag är ca 0,1 ha öppen och hävda
svagt. Vallen ligger vackert mot sjön. Två grova rönnar bakom husen. Vallen omgiven av
skog. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast kvarvarande stugornas planform skvallrar om
ursprunget. Vallen har ett ringa naturvärde, är igenvuxen och slyig.

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: Östergensjöbodarna Datum: 990608
Socken: Sidensjö Kommun: Örnsköldsvik
Karta: 198 63 Koordinat: 703 20-161 64
Foto: 99F107 1-3, 99F104 15-23

Beskrivning

Kulturmiljö

På den övergivna fäboden står fyra stugor i en rad och ett litet förfallet stall, stallet och en
stuga är i dåligt skick med infallna sticktak. De tre sidokammarstugorna är rätt autentiska med
omålat timmer, men dubbelstugan är förvanskad, verkar omtimrad av äldre timmer med
inskriptioner, har nytt fönster. Stugorna, utom den fjärde, är i relativt gott skick, försedda med
plåt- eller tegeltak. En stuga i raden har flyttad dörr. Stallet saknar golv, har interiört obarkat
timmer och brädfodring. En gammal bevattningsränna av bräder för kreatur ligger i mossan
framför stallet. Ett tjugotal meter västerut finns grunder till stuga och fähus/stall.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,1 ha. Vallen är nästan helt igenvuxen av aspsly och gran, skogsnävan
domminerar. På vallen finner man arter som vårbrodd och smultron. Nedanför vägen finns det
nässlor och hallonris, samt rester av fähus. Skogen väster om vallen visar på betesskador. I
övrigt är skogen avverkad. Väg genom vallen. Närmare sjön finns ett område med gamla åkrar
som är beskogat med gran. Vallen är omgiven av skog och hygge. Vegetationstypen:
skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då fähus saknas och endast två av fyra stugor är
autentiska och någorlunda välhållna.  Vallen har ett ringa naturvärde. Skogsbilvägen nedanför
stugorna  har förstört en del av den forna vallen.

Åtgärder

Bevarande åtgärder genom träd- och slyröjning kring husen. Kontrollera att bottensyll ligger
på hörnstenar och att taken är täta. Den fjärde stugan och stallet behöver tak. För vallen gäller
det generella rådet att röja efter kanter och att den hävdas årligen.
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Fäbod: Billstabodarna Datum: 990721
Socken: Sollefteå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 94 Koordinat: 699 90-157 01
Foto: 99F116 3, 5, 99F115 30-31

Beskrivning

Kulturmiljö

Av fäbodens fyra timrade hus har endast en enkelstuga och bod med pulpettak i omålat timmer
undgått förvanskning. Enkelstugan är i gott skick försedd med pannplåtstak, boden har efter-
satt underhåll, men pannplåtstak. Fäboden är omnämnd i Länsstyrelsen Västernorrlands
fäbodinventering 1979.

Naturmiljö

Vall på ca 0,2 ha. Vallen hävdas ej och den domineras av skogsnäva och mjölkört. Enstaka
exemplar av ormrot och liten blåklocka finns kvar. Den växer igen med gran. Vallen omgiven
av skog. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då kraftigt förändrade hus dominerar miljön.
Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen hävdas ej 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.

99F116-5
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Fäbod: Granvågsbodarna Datum: 99 07 21
Socken: Sollefteå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 13 Koordinat: 700 54-156 71
Foto: 99F115 17-18

Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen står endast två stugor i omålat timmer, övriga tre hus/bodar har modern exteriör. Vid
vägen står en sidokammarstuga, hårt restaurerad för fritidsändamål och en förfallen enkelstuga
med skarvad timmervägg och sticktak, brädslagen på kortsidan.

Naturmiljö

Vallen är nästan helt igenvuxen med skog. Endast en mindre yta framför en stuga är fortfa-
rande öppen och den hävdas svagt.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fähus saknas och miljön domineras av moderna hus och
material. Vallen har ett ringa naturvärde och är 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: Rämslebodarna Datum: 99 07 28
Socken: Sollefteå Kommun:Sollefteå
Karta: 197 35 Koordinat: 701 61-157 70
Foto: 99F117 17, 99F118 13-17

Beskrivning

Kulturmiljö

Liten vall med stuga, bod och två kojor. I öster närmast vägen en timrad bod, ev. f d dubbel-
bod, förlängd och panelklädd med sekundär gaveldörr. I väster står en timrad omålad stuga av
enkelstugetyp, i gott skick, de två rödfärgade kojorna, den ena på släde, har liggande panel
resp. locklistpanel och sadeltak. Flertalet hus försedda med pannplåt på taken.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,1 ha. Vallen har varit större men den växer igen med skog och den hävdas ej
längre. På vallen finner man arter som vårbrodd, bockrot och prästkrage. Vallen omgiven av
äldre hyggen. Vegetationstyp: blåbär-lingontyp.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då endast en oförändrad stuga återstår och boden ovarsamt
byggts om. Vallen har ett ringa naturvärde och är nästan helt 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: Rödstabodarna Datum: 990721
Socken: Sollefteå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 03 Koordinat: 700 23-156 82
Foto: 99F116 9-10,  99F115 19-25

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden påminner om ett fritidshusområde med ett tiotal hus, timrade, rödfärgade med inslag
av modern panel. Norr om vägen står en rödfärgad gavelstuga, en bod med pulpettak och
fähus/ stall, båda i omålat timmer, samt en skogshuggarkoja. Fähuset har innertak, uppsågat
fönster och väggar drevade med husmossa. Kojan på släde med stående panel är ursprunglig.
På sydvästra vallen står den andra gavelstugan, ett omålat fähus, idag förråd, och övriga stugor
ombyggda med moderna material.

Naturmiljö

Vall på ca 0,6 ha. Vallen är spridd på tre områden och den hävdas endast sporadiskt. På vallen
står flera grova tallar och granar. Rester av ängsfloran finns med arter som slåtterfibbla, liten
blåklocka och bockrot. En liten bäck går genom vallen och det finns en gärdesgård kring en av
stugorna. Vegetationstyp: skogsnävaäng-tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då ombyggda timmerhus / fritidshus med delvis
otraditionella material dominerar miljön. Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen sköts endast
sporadiskt 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.
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Fäbod: Skärvstabodarna Datum: 990721
Socken: Sollefteå Kommun: Sollefteå
Karta: 197 03 Koordinat: 700 03-156 68
Foto: 99F116 7-8, 99F115 26-29

Beskrivning

Kulturmiljö

Fäboden som mer präglas av fritidsboende består av fyra gavelstugor och ett fähus i relativt
gott skick alla timrade och försedda med pannplåtstak men några stugor är förändrade med
röd- eller svartfärg. Man kommer först till den oförändrade nordöstra vallen och en omålad
stuga med inklädda laxade knutar. Bortersta vallen också oförändrad. En gavelstuga där har
även dörr på långsidan, troligtvis till mjölkbod. Den står i vinkel mot ett fähus/ senare stall
med gavelingång och inbyggd brädsvale.

Naturmiljö

Vall på ca 0,5 ha öppen mark. Vallen hävdas ej och den har börjat växa igen. Norr om vallen
går en gärdesgård och den finns en del odlingsrösen kring vallen. På vallen finner man arter
som  stagg, revfibbla och ängsskallra. Vallen omgiven av ungskog och hyggen. Vegetations-
typ: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då större andel av fäbodens hus kraftigt förändrats och ger
intryck av fritidshusområde. Vallen har ett ringa naturvärde. Hävd saknas och den har börjat
växa 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.

99F116-7
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Fäbod: Lokåsen Datum: 990616
Socken: Stöde Kommun: Sundsvall
Karta: 176 77 Koordinat:693 65-153 82
Foto: 99F108 15

Beskrivning

Kulturmiljö

Endast en tvådelad stuga med gavelingång återstår av fäboden. Stugan som troligtvis varit
brädslagen på en sida, är under upprustning och virke av olika typ ligger i en hög bredvid. En
bäck med källa rinner nedom stugan. Lokåsen lär ha utgjort långfäbod för Ede by. Enligt Eva
Alsterberg (1933) fanns 1933 fem stugor på Lokåsens fäbod.

Naturmiljö

Liten vall som nästan helt är igenvuxen med skog. Runt stugan är ett mindre område fortfa-
rande öppet. Närmast stugan står några grova sälgar och på den forna vallen finner man en del
enbuskar i granskogen. Omgiven av skog och hygge. Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fähus saknas och kvarvarande stuga är under ombygg-
nad. Vallen har ett ringa naturvärde. Marken är igenväxt och floran 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.
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Fäbod: Nyåsen Datum: 990616
Socken: Stöde Kommun: Sundsvall
Karta: 176 67 Koordinat: 693 41-153 57
Foto: 99F110 13-16, 99F108 16-21

Beskrivning

Kulturmiljö

Kraftigt förändrad fäbod. På norra vallen står tre äldre timmerhus: Ett fähus av bräder, en
nedgrävd mjölkbod med timrad gavel, samt en timrad lada med sticktak står tillsammans med
två sommarstugor med modern panel och grillplats och en nyare bod. Dessutom finns rester av
en gavelstuga med brädfodrad skorsten och en lada. Nyåsen tillhörde Ede by, som dessutom
lär ha nyttjat Ede fäbodar, närmast byn som närfäbodar och Lokåsen som långfäbod. Ede
fäbodar är idag integrerade i fritidsbebyggelsen kring Bodsjön.

På södra vallen står sju hus, delvis omtimrade och taken täckta med tegel. Två gavelstugor,
varav en rödmålad, och en bod står i en antydd rad. Väster om dessa finns två lador i rundtim-
mer, ett fähus med vidbyggt torrdass och vedbod samt ett nyare brädskjul. Ekonomibyggnade-
rna har nedsjunkna syllstockar. På vallen ligger rester av gammal gärdesgård och odlingsrösen.

Naturmiljö

Vallen är ca 1,2 ha och den hävdas inte alls. Marken domineras av skogsnäva och den har
börjat att växa igen från kanterna. Vallen har varit större och man kan se rester efter tidigare
öppen mark väster och mellan de två öppna områdena. På vallen växer det enbuskar och några
flerstammiga rönnar, närmare vägen står några björkar på en rad. Man finner enstaka rester
efter ängsfloran längs kanterna på vallen. Bland annat finns skogsviol, smultron och vårbrodd,
för övrigt domineras vallen av skogsnäva. Vallen är till större delen omgiven av skog.
Vegetationstyp: skogsnävaäng.

Skyddsvärde

Det kulturhistoriska värdet är ringa då fäbodmiljön är splittrad av hus med moderna material
och flera färger.Vallen har ett ringa naturvärde. Vallen är ohävdad och floran 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.
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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

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 grand-
ungar. 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.
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Fäbod: Jönssonsvall Datum: 990804
Socken: Torp Kommun: Ånge
Karta: 176 45 Koordinat: 692 22-152 69
Foto: 99F116 22-23, 99SF232 29-33

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, ängs-
skallra 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.
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Fäbod: Per Anders bodarna Datum: 990804
Socken: Torp Kommun: Ånge
Karta: 176 45 Koordinat: 692 18-152 69
Foto: 99F116 21, 99SF232 34-36

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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Fäbod: Sörbodarna Datum: 990616
Socken: Torp Kommun: Ånge
Karta: 176 43 Koordinat: 692 23-151 69
Foto: 99F110 22, 99F 108  9-10

Beskrivning

Kulturmiljö

Gömd av vegetation står endast en gavelstuga i omålat timmer med pannplåtstak på bergs-
sluttningen 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.

99F110-22
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Fäbod:  Moflobodarna Datum: 990817
Socken: Ådals-Liden Kommun: Sollefteå
Karta: 196 89 Koordinat: 704 48-154 68
Foto: 99SF230 35-36, 99SF234 7-9
Beskrivning

Kulturmiljö

På vallen står två omålade, timrade gavelstugor i nord – sydlig axel, väg går mitt i vallen.
Bredvid första stugan står ett småfähus med öppet röste och takås stödd på mittstolpe, däremel-
lan har funnits ett fähus. Där står även ditflyttat rödfärgat ombyggt härbre. På en bergsknös
står timrad senare ditflyttad raststuga. Från vägen leder gammal fäbodstig mot sydost bortom
stugorna.

Naturmiljö

Liten vall på ca 0,3 ha öppen mark. Vallen hävdas ej och den har vuxit igen i kanterna. Marken
domineras av mjölkört och hallonris. Rester av ängsfloran finns ännu i kanterna med arter som
ängsskallra, harstarr, och vårbrodd. Vid en av stugorna står det en bogran och det går ett
myrdrag genom vallen. Myren intill vallen har används för foder täkt. Vallen är omgiven av
skog. Vegetationstyp: tuvtåteläng.

Skyddsvärde

Fäboden har ett ringa kulturhistoriskt värde då stor andel av miljön förändrats med förvanskat
härbre och ditflyttat timmerhus. Vallen har ett ringa naturvärde. Den hävdas ej längre och den
har vuxit igen till stor del.

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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