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Härjedalen är ett höglänt landskap, lägsta punkten är 350 m ö h och många fjälltoppar är högre
än tusen meter. Vi startar i Älvros. Här är den gamla kyrkan och kyrkstapeln från 1600-talet nyre-
noverade. I Duvberg besöker vi Andersgården som har ett vackert läge med utsikt över Svegsjön. 
Vi åker vidare till Remsgården, Vemdalen och Vemdalsskalet. Här vid Varggransfjället fotograferar 
vi blåbär, odon, lingon, kråkbär, tranbär, mattlummer och lavar. Natthimlen lyser vackert med sina 
stjärnor. Vi klättrar ned i ravinen Sångbäcksfallet. I Hedeviken tittar vi mot Sonfjället, som vi också 
besöker nu vid 100-årsjubiléet av Nationalparken som är länets enda och en av Europas äldsta! Här 
vid Nyvallens fäbod blir vi bjudna på fi ka med nybakat bröd, olika sorters ostar, smör och korv, all-
ting från fäboden. I närheten ligger Styggtjärnen med ett djup på 90 m som har en intressant natur. 
Vi besöker  Hede hembygdsgård, Funäsdalen, Mittåkläppen, Flatruet - här får vi uppleva snöstorm 
och fotograferar ståtliga renar. På vår vidare färd ser vi Skärkdalen, Osvallen, Storsjön med Krank-
mårtenhögen - forntida gravfält, Storådörren i härliga höstfärger och första snön. Vi åker vidare till 
Hamrafjället med Anderssjöfallet, Ljusnedalskyrkan med Härjedalslandskapsten - Tännäs ögon-
gnejs, Östest-kröket, Brändåsen, Sveriges högstbelägna by - Högvålen, Lillhärdal och gamla
gården. Resan avslutas i Sveg med världens största träbjörn - 13 m. Björnen är Härjedalens 
landskapsdjur. 

Vi träffar Anna-Karin Kristoffersson. Hennes ansikte är runt och kinderna är friskröda.
 ”Jag brukar kalla mig bukulla eller fäbostinta, Stockholm lockar inte, inte heller New York eller 
Australien. Jag har det jag behöver här. På gården har vi femtio kor. Till midsommaren fl yttar vi 
med trettio kor till fäboden. Sen bor vi där hela sommaren, då får jag rätta mig efter bjällkon och 
solen! Jag tar hand om ostproduktionen.” Det handlar om ett tiotal olika sorter och hundratals 
kilo. Hon är stolt över sina ostar, de fritt betande korna i fjällskogen, kulturarvet med fäboden!

Följ med på en spännande resa där vi får uppleva höstfärger med höstblommor, första snön, träffa 
människor, naturen och storvidderna i ”Härliga Härjedalen”.
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