
Myhr-
bodarna

Hitta till oss
Valsjöbyn ligger 13 mil nordväst om Östersund 

och 10 mil norr om Åre. Kör E14 till Krokom, 

ta höger och följ väg 342 via Landön, Lillholmsjö, 

Skärvången, Häggsjövik, Rötviken och Hotagen. 

Se kartan ovan.

För bokning och mer information, kontakta: 

Anita Myhr, tel. 0645-320 18, mobil 070-684 99 30

www.myhrbodarna.se

Välkommen hundra år tillbaka 
i tiden. Till en äkta fäbodvall dit du 
inbjuds för att övernatta, fi ka och äta 
gott. Upplev naturens skönhet och en 
rofylld stund, för både sinnen och själ.

Hjärtligt välkommen, med familj och 
vänner, till Myhrbodarna.
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Fäbodvall av riksintresse
Fäbodvallen Myhrbodarna ligger beläget knappt 

5 km nordost om Valsjöbyn, ca 655 m.ö.h. på Nordruns 

sydsluttning med milsvidd utsikt över främst den 

Norska fjällvärlden. 

Myhrbodarna har klassats som riksintresse. 

Buvallen har värderats i värdeklass 1 då vallen hyser 

många arter som är typiska för naturlig fodermark. 

Enligt inventeringen fi nns här ”En rik fl ora opåverkad 

av gödsling ... här fi nns orkideér som tvåblad, grönkulla 

och korallrot”.

Miljö från sekelskiftet
Buvallen som har kvar sin ursprungliga karaktär, har 

varit i familjens ägo i fl era generationer. Alla byggnader 

är väl bevarade och visar en mycket god bild av hur en 

fäbodvall i dessa trakter såg ut vid sekelskiftet. Sommar-

betet bedrivs fram till oktober månad. 

Mjölken från korna och getterna förädlas till smör, 

ost och tjockmjölk. Alla produkterna kan naturligtvis 

provsmakas vid ett besök på fäbodvallen. 

Vi skräddarsyr din vistelse
Privatpersoner, skolklasser, företag, pensionärsföreningar, 

släktträffar m.fl . är välkomna. För gruppbeställningar 

över 20 personer ser vi gärna att ni gör beställningen 

minst en vecka i förväg. 

Vi skräddarsyr din vistelse hos oss efter egna önske-

mål. En tre rätters middag, en vanlig fäbodlunch eller 

kanske bara smaka den beryktade hemlagade ostkakan 

kanske passar vid ett besök vid Myhrbodarna? 

Det fi nns 6 stugor att hyra, alla fullutrustade, samt 

en tillhörande vedeldad bastu. Därtill fi nns det även 

möjlighet att hyra båt.


