
34.  Vretens Grisproduktion G
     Bästa beöksmål 2017.

••Välkommen att titta på grisar med knorr I samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Dalacharkprodukter. Guidade visning bland suggor o 
smågrisar. Servering av hamburgare o korv från Siljans 
Chark. Ponnyridning för barnen, 10 kr / pers. Guldpen-
ningsletning i halmborg o gratis traktortur för 
barnen.10% rabatt på beställda köttlådor från 
Dalacharkprodukter under öppet hus. Utedass finns.
Öppet lör 10-15.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.    
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Visthusboden
Nöt- och fläskkött, ägg och potatis från byns 
gårdar och en välfylld charkdisk med delikatesser, 
kryddat med massor av andra godsaker. Glass på 
riktigt och lunchmöjlighet.
Finns vid Kulinariet punkt 40 på kartan.
www.visthusbodenistoraskedvi.se
FB: Visthusboden
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42.  Widichs gårdsprodukter G

••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom
lammkött, korv, rökta delikatesser, mjöl, ägg, äppel- 
must och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi 
säljer även våra egna lammskinn.
Öppet lör 10-16 och sön 11-15.
Bodarne 19, Gustafs.     www.widichs.se
Övriga tider - Gårdbutik söndagar 11-14
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Walla kyckling 
Rökt kyckling, egen uppfödning och rökeri.
Fre på Genuin Dalamarknad.
www.dalamat.se/walla
Öppet andra tider -Genuin Dalamarknad i Hedemora 
och efter överenskommelse, ring 070-2194024.
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Uppgårds Potatis 
Olika sorters potatis.
Lör 1/9 på Grilltävling i Avesta

Uppgårds Potatis 
Olika sorters potatis.
Lör 1/9 på Grilltävling i Avesta

23.   Trollbo Gård G

•••Hotade husdjurraser; lappgetter, gutefår, fjällko, väneko, 
highland cattle, linderögris, höns, gotlandkanin, angora-
kanin, bin ...  Grillkorv från linderögris, salami och 
skinka, våfflor, färskost m.m. 
Öppet fre 15-18, lör 11-16 och sön 11-15.
Trollbo, Hedemora.
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21.  Svartviks gård G

••Biodling, försäljning av honung, salvor, bivax och vid
tillgång ägg från hedemorahöns. Hembakat fikabröd, 
lättare ätbart, vi bjuder på kaffet.  Träffa våra hundar, 
katter, höns och lamm. 
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-16.
Norshyttan 122, Hedemora.
www.facebook.com/SvartviksGard
Öppet andra tider: Gårdsförsäljning juni-aug sön 
14.00-17.00, övrig tid ring innan 070-7270610.
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25.   Klosters Herrgård G

•Dikoproducent. Välkommen till vårt slakteri där vi
visar på hantering av köttdetaljer. Boka din låda med 
ekologiskt nötkött från gårdens eget slakteri.
Öppet lör 11 -15.
Kloster 123, Garpenberg. 
www.klostersherrgard.se   FB: klosters herrgård
Övriga tider: Köttlådor under vår och höst.
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2.  Storgårds i Bäckeby G

 •••Gårdsbutik med sylter,  marmelad, saft, ägg mm. Träffa 
våra djur som är get,  får, kanin och höns.  Aloevera. 
Öppet lör och sön 10-16.
Bäckeby 11, Krylbo.
FB: storgårds i bäckeby
Övriga tider: Gårdsbutik med fikaservering och man 
får träffa våra djur v. 25-32 mån -fre kl. 11-17.  
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39. Stora Skedvi restaurang & pizzeria

 •På menyn finns de två lokalmats-pizzorna Ebba Grön 
och Dalagård med råvaror från Stora Lunån, Matses Mat, 
Karelius chark, Whålsteds grönsaker, Catarinas sprätt
hönseri, Pollacks gården och Forsa gård.   
Fre öppet 11-22. Lör och sön 12-22.
Landsvägen 33, Stora Skedvi. 
www.stskedvirestaurangpizzeria.se
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36.  Stora Lunån G
       Bästa beöksmål 2014. 

••Grisar, kaniner, alpackor, getter och andra djur att
klappa. Ostar från mejeriet. Bullar från bageriet. 
Fika/mat i cafeet. Sång för barnen. Barnridning. 
Lekplats. Konstutställning.
Öppet lör och sön 11-17.
Lunån 113, Falun.    
www.storalunan.se
Övriga tider - Öppet varje dag 11 - 17. Sång för barnen 
varje dag kl 12 o 15. Barnridning mån, ons, fre kl 13. 
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Skedvi Bröd
Se knäckebrödet gräddas för hand i vedeldade 
ugnar. Känn doften och värmen från ugnarna och 
smaka mjukbulla med smör som bagarna bjuder 
på. Skedvi Bröd är fortsättningen på en lång 
hantverkstradition. 
Finns vid Kulinariet punkt 40 på kartan.
www.skedvibrod.se   FB: Skedvi Bröd
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SG potatis
Potatisproducent med många olika sorter odlade i 
älvlandskapet utanför Hedemora.
Lör på gatumatfesten i Hedemora.
Vikbyn 208, Hedemora.
Öppet övriga tider - från 15/8 självförsäljning på gården
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Saxbo Naturliga
Odlar bin, grönsaker, blommor och bär.  Fre på Genuin 
Dalamarknad. Lör på Folkärna gammelgård. 
Övriga tider - Genuin Dalamarknad varje fredag juli, 
aug, sept. 
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34.   Roslunds potatis G

••Visning av hur man sorterar o packar potatis
samt en åktur ute på potatisupptagaren i fält.
Öppet lör 10-16.
Orrsta 12, Stora Skedvi. 
www.roslundspotatis.se
Övriga tider: Gårdsbutiken öppen året runt flertalet 
sorters potatis.
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Penttis gurka och rökt fisk
Färska och inlagda västeråsgurkor i olika smaker. Rökt 
regnbåge. Fre på Genuin Dalamarknad, Hedemora. 
Lör på Skördemarknad Stjärnsund.
www.dalamat.se/gurka
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18.   Pellasgården

••Odling och försäljning av KRAV-märkt gurka, tomat, 
paprika och potatis.  
Fre, lör, sön - gårdsbutiken är alltid öppen. Självbetjä-
ning.
Bya 21, Vikmanshyttan. 
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12. Oppigårds bryggeri G

••Skördefestpub på Oppigårds Bryggeri, besökslokalen. Vi
säljer provsmak av vårt öl á 15 cl och en lokalproducerad 
maträtt. Alla i familjen är välkomna men för att 
provsmaka öl är åldersgränsen 18 år. Välkomna!
Öppet sön 14-17
Ingvallsbenning, Hedemora    
www.oppigards.se
Övriga tider - Sommarpub v 26-32 tisdag, onsdag och 
torsdag kväll kl 17:00-20:00
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31. Myggs musteri G

•Visning av musteriet. Provsmakning och
försäljning av äppelmust. Utställning av 
äppelmustflaskor
Öppet lör 10-16. Sön 11-15.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund. 
FB: Myggs Musteri
Övriga tider: Mustning av äpplen från 
mitten av Augusti. Ring 0225 65033 för 
tidsbeställning.
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7.   Muddus hjortron G

••••Café, restaurang, gårdsbutik och loppis. Egen 
produktion, egna KRAV odlingar mm
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors. 
www.muddus-hjortron.se
Öppet andra tider:  SommarRestaurang och Café öppet 
ons-sönd kl 11-17. B&B , Café, restaurang, gårdsbutik. 
Se vår hemsida. För bokning ring 070-686 4505
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19.  Matses Mat G

•Uppfödning kyckling och kalkon. Kom och titta hur 
djuren har de! Handla om du vill och fråga om det som 
du undrar! Vi bjuder på kaffe/saft. 
Sön öppet 11-16.
Pungmakarbo 37,  Säter.       FB: Matses mat
Övriga tider:  Slå en pling eller titta in de finns oftast 
nån på plats! 070/6655945
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24.   LissEllas senap G
       Bästa beöksmål 2015.

••Hos världsmästarna i senap får du smaka många olika
sorter.  Fika med senap i bakverk. Lör på gatumatfesten. 
Öppet lör 11 -15.
Guldleden 1, Garpenberg. 
www.lissellas-senap.se    FB:  lissellas
Öppet övriga tider - gårdsförsäljning hos lanthandeln i 
Garpenberg.
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1. Lisasgården G

••Liten gård med kaninproduktion, slakt och gårdsbutik.
Här finns klappkaniner, lamm, höns, ankor, marsvin, 
vaktlar, biodling. I butiken finns kaninkött, ägg, fällar, 
honung, grönsaker och mycket annat.
Öppet fre - lör - sön 10-16.
Rotfallet 24, Krylbo.
www.lisasgarden.se      FB: lisasgardenkaniner
Övriga tider -Öppet i gårdsbutiken torsdag-söndag 
10-14. Övriga tider och dagar enl. överenskommelse. 
Studiebesök och kurser bokas via hemsidan.
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32.   Långshyttans Brukshotell G

••Charmigt brukshotell med 15 rum och 35 bäddar. Under
Skördefesten café med hembakat och lite lättare lunchrät-
ter. Middagar på beställning, 0225-600 54 eller 
info@brukshotellet.se.  
Öppet fre - sön 11-15.
Holmgatan 4, Långshyttan.
www.brukshotellet.se 
Övriga tider -Hotellet är öppet året runt. Middagar på 
beställning.

32.   Långshyttans Brukshotell G

••Charmigt brukshotell med 15 rum och 35 bäddar. Under
Skördefesten café med hembakat och lite lättare lunchrät-
ter. Middagar på beställning, 0225-600 54 eller 
info@brukshotellet.se.  
Öppet fre - sön 11-15.
Holmgatan 4, Långshyttan.
www.brukshotellet.se 
Övriga tider -Hotellet är öppet året runt. Middagar på 
beställning.

9. Lindgårdens hembageri G

••Gårdsbageri med försäljning av hembakat kaffebröd,
matbröd och matpajer. Kafé i gamla ladugården där du 
kan njuta av våra goda bakverk.
Öppet fre 12-17, lör 11-15.
Grådövägen 29,  Hedemora. 
www.dalamat.se/lindgarden
Öppet övriga tider - ons-fre 12-17, lör 11-14. Kaféet 
öppet fre 12-17, lör 11-14. Semester stängt 9/7-31/7.
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41.  Stora Skedvi Hembygdsförening G

••Skördemarknad på St.Skedvi Hembygdsgård, vackert
belägen vid Dalälven. Kaffeservering och öppet hus i 
muséer och utställningar.
Öppet lör 10-16.
Stora Skedvi.
www.storaskedvi.nu   FB: Vi som gillar Stora Skedvi
Öppet andra tider - Hembygdsgårdens kaffeservering 
öppen 22/6-12/8 tisdag - söndag kl.12-17.
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15.   Labys G

••Honung, praliner egentillverkning med stor andel lokala
råvaror. Provsmakning av våra egna produkter.
Lördag kväll på gatumatfesten.
Öppet fre 10-18, lör 10-22.
Myrgatan 3, Hedemora. 
www.labys.se   FB: labyschoklad
Öppet övriga tider - mån-fre 10-18, lör 10-15.
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40.   Kulinariet i Stora Skedvi G

•••Ett centrum för lokalt mathantverk. Saluhallen Visthusbo-
den, knäckebrödsbageriet Skedvi Bröd, mejeri med 
glasstillverkning. Se, smaka, shoppa, delta och upplev!   
Öppet fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-15.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. 
www.kulinariet.se    FB:  Kulinariet
Öppet andra tider - Sommartid 25/6-18/8 öppet mån-fre 
10-18 lör 10-15 sön 11-15. Görgen Tidéns Sommarkrog 
öppen alla dagar 11-15.  Övr tider se hemsida.
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28.   Kryddan i tillvaron G

••Gårdsbutik i romantiska Stjärnsund med lokalproduce-
rade ekologiska marmelader, grillolja, senap, saft, geléer 
m.m. Vår egen Skogshonung samt pollen från vår 
ekologiska biodling.  Fre på Genuin Dalamarknad 
Lör och sön öppet 11-16.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 
www.kryddanitillvaron.se    FB: kryddan i tillvaron
Öppet övriga tider: se vår hemsida eller facebook för 
öppentider under sommaren.
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20.   Karlersgården

 •••Mejeri, odling grönsaker, honung mm. I gårdsbutiken
finner ni ost, grönsaker, tunnbröd, honung och ägg. 
Lättare servering kommer finnas med bla  kaffe, saft och 
ostsmörgås. Betalning sker med swish eller kontant.
Öppet lör 10-15, sön 11-15.
Köningshyttan 49, Hedemora. 
FB: Karlersgårdens Mejeri & Butik  
Instagram:  karlesgarden
Öppet övriga tider - Gårdsbutik lör och sön 12-17. 
Självbetjäning. Betalning med Swish eller kontant. 
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26. Ingelsbo gård G
     Bästa beöksmål 2013.

••Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV nötkött,
nötkorv, grillad korv och kalvdans. Se ladugårdarna och 
örtagården. Hämtning av mjölkkorna från hagen till 
mjölkningen 15.30. Barnaktiviteter. Lör på gatumatfes-
ten.
Fre öppet 15-18. Lör och sön 12-18.
Ingelsbo Täkten 103, Garpenberg. 
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Öppet andra tider - Försäljning av nötkorv, nötkött, 
råmjölk i gårdsbutik, öppet när vi är hemma.  
Bo på Lantgård i bagarstugan, självhushåll eller rum & 
frukost. Bokning via mejl traute@lindenthal.com eller 
070 3983023
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30.  Fläckemyran Eko-Café

••Eko-café utanför Stjärnsund som serverar skördesoppa
från egna odlingar samt fika (allt från ekologiska 
nybakade kanelbullar till raw-food-bollar och smoothie) 
Försäljning av hantverk.
Öppet lör och sön 12-16.
Bruksallén, Rörshyttan, Stjärnsund.
FB: Fläckemyra Eko Cafe
Öppet övriga tider - Öppet lör och sön 12-16  -  16 juni 
tom 12 augusti.
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11.  Hildéns handelsträdgård G

•Trädgård med stort sortiment.  Egna tomater och gurkor.
Fredag på Genuin Dalamarknad.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider - mars-sept vard 9-18, lör 9-13, se även FB eller 
ring 0225-77 10 50.
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22.   Hedemora Vegetabilska Oljor

•Välkommen att se tillverkning av kallpressad rapsolja.
Extra fin olja utan tillsatser från lokala producenter.
Fredag på Genuin Dalamarknad.   
Sön öppet 11-13.
Örängarna 102, Hedemora.    www.dalamat.se
Övriga tider: Försäljning på Genuin Dalamarknad i 
Hedemora (Alla Fredagar 13,00-16,00 f.o.m.29/6-14/9)
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8.  Grönsaker Norr Nävde G

•Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från friland
och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-16.
Norr Nävde 7, Avesta.
Öppet andra tider - när jag är hemma, ring gärna före 
070-226 97 17.
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10.  Grådö mejeri G

•Grådö Mejeri har visning av mejeriet varje timme. Våra
samlingar av kuriosa från gamla tider i mejeriet finns 
utställda. Provsmakning och försäljning av produkter. 
Öppet fre 9-16, lör 9-14.
Mejerivägen 4,  Hedemora.
www.gradomejeri.se      FB:  Grådö Mejeri
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16.   Genuin Dalamarknad

••Marknad med lokala matproducenter och hantverk.
Populärt café med hembakat bröd! Musikunderhållning. 
Här hittar du bl.a. Brandts jordgubbar och potatis i 
Västerby, Grönsaker Norr Nävde, Hildéns handelsträd
gård, LissEllas senap,  Penttis gurka och rökt fisk och 
Walla kyckling. 
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16. Caféet öppnar kl 12.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
Öppet övriga tider - alla fredagar 13-16  29/6-14/9.
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13.  Gatumatfesten G

•Gatumat med produkter från många lokala producenter.
Kom och mingla, njut och ät gott. Helslstekt gris. Lyssna 
på musik, Stirling Sjöö spelar och sjunger.  Under tak vid 
regn.   Samtidigt pågår Hedemora kulturnatt.
OBS - bara mat att äta direkt, ingen marknad.
Medverkande: Vretens Gård, Dala Ägg, Ingelsbo gård, 
Labys choklad, LissEllas senap, SG potatis, Mogen 
Coffee Rosters m.fl.
Lör öppet 18.00 - 22.00
Myrgatan 3, Hedemora. 
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Stora Skedvi Mejeri
Mjölk på glasflaska. Glass på riktigt och ost som 
tillverkas i huset. Mjölken hämtas flera gånger i 
veckan från Fredrikslunds Gård här i byn. 
Finns vid Kulinariet punkt 40 på kartan.
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37. Cafe Forsnäs G

•Välkommen till vårat cafe som drivs av ett socialt
arbetsintegrerat företag, Solvarbo kök&service. Vi har 
även loppisförsäljning i ladan. 
Öppet fre, lör och sön 11-17
Forsnäs 5, Stora Skedvi. 
www.cafeforsnas.com     FB: Cafe Forsnäs
Öppet andra tider - tor-sön 11.00-17.00
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38.  Forsa Gård G

•Kom och titta på vårt nya grisningsstall.
Öppet lör 10 - 15.
Forsa Gård 1, Stora Skedvi. 
FB - ForsaGård
Öppet andra tider - Öppet i grishagen varje dag från 
midsommar till sista juli mellan 10-20.
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Öppet andra tider - Öppet i grishagen varje dag från 
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4.  Folkärna gammelgård

 •••Matmarknad med honung, grönsaker,bär och hembakat.
Kaffeservering, grillad korv med hembakt tunnbröd och 
potatissallad. Kaffe med hembakt. Hemslöjd och 
hantverksförsäljning. Växtmarknad med trädgårdsfören-
ingen. Museerna öppna. 
Öppet lör o sön 10-15.
Gammelgården, Folkärna.
Öppet andra tider: lördagar 10.00 - 15.00
från 30 juni  till  11 augusti.
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3. Folkare biodlarförening

••Kom och "surra" med oss och våra flitiga bin. 
Gå en tipspromenad i Bigården. Honung och fika finns 
till försäljning. 
Sön öppet 11-15.
Kungsgården, Folkärna.
www.folkarebi.se
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Mogen Coffee Roasters
Nytt kafferosteri i södra Dalarna med fokus på 
specialkaffe. Lör på gatumatfesten i Hedemora.
www.mogencoffee.se   Instagram: @mogencoffee 
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Borns Gård
Kraväggsproduktion för Dala Ägg. Ägg enbart från 
Dalarna.   Lör på gatumatfesten i Hedemora.
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Dalacharkprodukter AB  
Lådor med griskött från gården och välhängt nöt från 
Dalarna direkt hem till dig. 10% rabatt på beställda 
köttlådor under öppet hus. Lör på öppet hus hos 
vretens grisproduktion.
www.dalacharken.se     Arkhyttan, Stora Skedvi. 
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Följande producenter finns på 
andra besöksmål på kartana

14.   Café Wahlman G

••                           400 m2 kultur och byggnadsvård serverat med sju
sorters kakor i historisk miljö från 1700-talet.
Här bakas det i eget bageri med förkärlek
till närproducerade fina råvaror. Vi har kulglass, fika, 
smörgåsar och mat.
Fre öppet 8.30-18. Lör 10-21. Sön 11-16.
Stora Torget, Hedemora.   073-759 58 53
www.cafewahlman.se    FB: café wahlman
Övriga tider - butik och café,
    vard 8,30-18 lör 10-15.  Caféet har 
    även öppet alla röda dagar 12-15.
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Bäsinge Slakteri 
Slakt, styck, återtag. Lamm, gris, häst och vilt.
Lör 1/9 på Grilltävling i Avesta
www.basingeslakteri.se
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5.  By Hembygdsgård

•Lunchservering på Hembygdsgården. Kaffe med dopp
i torpet. Muséerna och hemslöjden är öppna.
Öppet lör och sön 11-15.
Djupvik 12, By Kyrkby.
FB: byhembygdsgård
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27. Stjernsund Brygghus G

•Vi öppnar upp vårt brygghus för provsmakningar. 
Ingen föranmälan behövs! Drop in!
Öppet fre och lör 16-21
Stationsalle´n 16, Stjärnsund. 
www.stjernsundbrygghus.se
FB: stjernsundbrygghus
Öppet andra tider - se vår hemsida eller följ oss på 
facebook för aktuellt program
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29.   Skördemarknad Stjärnsund 

•Matmarknad. I underbart sköna Stjärnsund är det
marknad runt den idylliska bruksdammen. Lokal-
producerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm.
Lör öppet 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
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17.  Brandts jordgubbar o potatis i Västerby G

••Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och potatis. Fre på Genuin Dalamarknad.  
Fre, lör, sön  8-18.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider - Självplock jordgubbar i Västerby
vard 8-18 helg 9-16.  Beräknad sässong 1 juli- 19 aug.

17.  Brandts jordgubbar o potatis i Västerby G

••Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och potatis. Fre på Genuin Dalamarknad.  
Fre, lör, sön  8-18.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider - Självplock jordgubbar i Västerby
vard 8-18 helg 9-16.  Beräknad sässong 1 juli- 19 aug.

6.   Bodarne G
     Bästa beöksmål 2016. 

••Se våra djur på nära håll, kameler, hästar, åsnor, höns,
grisar, ankor, kalkoner och en kanin. Häst och vagn. 
Hoppborg.  Hembakat fika, korv för grillning. 
Öppet lör och sön 11-16.
Bodarne 4, Horndal. 
Övriga tider - Under By Slånkvicku har vi öppet tis 
24/7 samt lörd 28/7 kl 11-17 med samma koncept som 
Skördefesten.
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33.   Björnens ekogrönsaker G

••Försäljning av ekologiska grönsaker och kryddor.
Äppelkaka och kaffe serveras alla dagar. Grönsakssoppa 
serveras lör och sön. Åkervisning lör och sön kl.12
Barnaktiviteter: Tipspromenad, Kolla på grisar och höns.
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Berga 118, Dala Husby. 
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider: Försäljning från gården alla dagar, anmäl 
besök i förväg via mail: eko.groensaker@gmail.com 
eller tel. 070-6085209 / 070-3748993. Försäljning på 
marknad i Stjärnsund, lör juli-aug, samt Bondens egen 
Marknad Falun .
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7-9/9 2018

Producent, ibland med gårdsbutik.

Marknad, butik. Med lokala producenter,

Café, restaurang. Med lokal mat på menyn.

Boende, med lokalmatsfrukost.

Gårdsrally - besöksmål som
     är med i gårdsrallyt - se sid 1 
     en tipspromenad på hjul

G


