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VELKOMMEN!
De åpne buene i Femundsmarka er kulturminner. De ble i
sin tid bygd og brukt som husvære for skogsarbeidere og
fløtere. Noen av dem er også gamle seterbuer, andre ble
satt opp som reine jakt- og fiskebuer.
I dag eies de fleste av de åpne buene i Femundsmarka
av Statskog. Statskog har som mål å bevare buene i sin
opprinnelige form og i sin opprinnelige funksjon som
enkle overnattingsplasser for folk som ferdes i marka.
Buene holdes derfor åpne for allmennheten.
Hvis du ønsker å fordype deg ytterligere i Femundsmarkas
historie, finner du mye interessant stoff bl.a. i følgende
publikasjoner:
yy Buer i Femundsmarka. Røros Museums- og historielag.
Røros 2002.
yy Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka. Røros
Museums- og historielag. Røros 1996.
yy Fløtningshistorie i Femundsmarka. Med fløterne
og tømmerstokkene fra Rogen til Gjøsvika. Røros
kommune. Røros 1997.
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FAUTBUA
Denne bua ble satt opp i 1918 av Jens Jensen Langen (kalt
”litj-fauten”), som var reinoppsyn. Hans far var skogfogd
(”faut”) – derav buas navn. Selv kalte Jens Langen bua for
”hyten ved Skjebrotjernerne”.
Reinoppsynet hadde som oppgave å kontrollere og telle
svensk rein som kom over grensa til norsk side. Svensksamene
måtte betale en avgift per reinsdyr som kom over. Denne
ordningen varte fram til midten av 1900-tallet.
Dette er det sørligste området for samisk tamreindrift i
Skandinavia. Femundsmarka nord for Røavassdraget er
vinterbeiteland for Femund reinbeitedistrikt. Reinen beiter
lav om vinteren, og innlandsklimaet med kalde vintre og
relativt lite snø gjør at lavmattene i Femundsmarka er
godt tilgjengelige for dyra. Om våren drar reinsdyrflokkene
nordover til områdene nordaust for Aursunden, Sylene og
Kjølifjellet. Omtrent samtidig kommer reinen fra Tännäs
sameby på svensk side av grensa inn på vår- og sommerlandet
sitt. Ca. en km aust for Fautbua går grensegjerdet mellom de
to reinbeitedistriktene. Gjerdet er satt opp på 1970-tallet for å
hindre sammenblanding av reinflokkene.
Bua ved Skjebrotjønnene ligger også godt til med tanke på
jakt og fiske. Den ble mye brukt av flere, bl.a. under høstfiske
på Volsjøen.
I 1969 ble bua restaurert. Det ble bl.a. lagt sponplategolv (bua
hadde bare jordgolv før) og nytt tak. På 1990-tallet fikk bua
tregolv og nye brisker. Røros Fjellstyre sto som eier av bua til
Statskog overtok i 2004.
Fautbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

FLØTARBUA VED ROASTEN
Dette er ei fløterbu av den typen som ble satt opp av Røros
skogforvaltning i 1949–50. Lemmene ble fraktet inn på
hesteslede av bl.a. Odd Langen. Odd Langen ble senere den
første oppsynsmannen i Femundsmarka nasjonalpark.
I begynnelsen av 50-tallet ble det avvirket et stort kvantum
tømmer i grensetraktene ved Rogen. Dette tømmeret ble i all
hovedsak solgt som virke til produksjon av jernbanesviller.
Hogsten foregikk om vinteren, og på våren og forsommeren ble
tømmeret fløtet ned Røavassdraget, over Femunden og videre
nordover til Røros. Fløtinga var et krevende, slitsomt og av og
til farlig arbeid. Det var dessuten uberegnelig – naturkreftene
bestemte rytmen. Det kunne ta mange uker fra fløtinga startet
oppe ved Rogen til tømmeret var nede på Røros. Ett år kom de
ikke fram i det hele tatt, på grunn av for lite vatn. En gang slapp
fløterne opp for mat her ved Roasten, men heldigvis fikk en av
dem ei svær gjedde som de kokte i et vaskevannsfat.
På sjøene ble tømmeret samlet innenfor en lenke av flytende
tømmerstokker, en såkalt ”bom”, og slept over sjøen med
”varpbåt” (konstruert til å kunne slepe tømmerbommer). I
begynnelsen av 1900-tallet ble det brukt ”spillflåte” til å slepe
tømmeret over sjøene, og et ”spillanker” etter den tiden ligger
ved båtnaustet ved Nedre Roasten.
Sundet mellom Øvre og Nedre Roasten er svært grunt.
Her måtte ”bommen” løses opp og tømmeret slippes løst
gjennom, og etterpå samles i ny ”bom”.
Fløterbuene skulle gi tak over hodet til et fløterlag under den
lyse og varme årstida. De er derfor bygd romslige, med store
brisker som gir plass til mange mann, og de er ikke isolert. Å
holde varmen i dem vinterstid ville kreve uforholdsmessig mye
ved. Fløterbuene i Røavassdraget holdes derfor låst om vinteren.
Fløterbua ved Roasten ble i 2017 fredet av Riksantikvaren
som del av landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske
eiendommer. Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for
etterslekta!

FURUBAKKEN
Denne kjørerbua med stall ble bygd i 1921-22 etter den store
høststormen da det ble mye vindfall. Det lå kjørere her i 1942.
Bua ble reparert i 1946-47, og nytt tak kom på stallen i 1974.
Restaurert i 1989.
Furubakken ble også brukt i forbindelse med fløtinga.
På Langtjønna ble tømmeret samla innenfor ei lenke av
flytende tømmerstokker, en såkalt ”bom”, og slept over sjøen.
I nyere tid ble det brukt en ”varpbåt” til dette, dvs. en båt
som er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Utenfor
bua ligger rester etter varpbåten som bl.a. ble brukt under
tømmerslep på Roasten.
Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan
man finne minner etter fløtinga. Lenser (tømmerstokker som
er lenket sammen) skulle holde tømmeret samla under slep
over vatna, eller hindre det i å sette seg fast langs med land.
Enkelte lensestokker ligger igjen langs med vassdraget, og
man kan også finne kjettinger som de var koplet sammen
med. Fram til 1890-tallet ble lensestokkene bundet sammen
med vier. Disse ble vridd ved hjelp av et hull i stammen på ei
furu. Slike furutrær med hull i ble kalt ”bomtall” (tall = furu på
svensk), og noen av dem står fortsatt.
Ved Stensundet ligger dessuten rester etter ei gammel fløterbu.
Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet. 1994-1996 ble
rennene og dammene restaurert som en viktig del av
verdenskulturminnet Røros.
I forbindelse med disse restaureringsarbeidene stod det
hester her på stallen i 1995. Tømmeret som ble brukt til å
restaurere fløtingsanleggene ble hogd og barket her i traktene,
og kjørt fram til rennene med hest. Det ble lagt vekt på at
restaureringen skjedde i størst mulig grad med gamle metoder.
Furubakken ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

GRUNNHÅBUA
Denne hoggerbua sto opprinnelig på Muggas sørside, oppført
av Røros Kopperverk i forbindelse med skogsdrifta. Det
sto også ei kjørerbu og en stall der. Kjørerbua ble flytta til
Lorthølet, og noen stokker fra stallen til Gubbtjønnbua.
Det finnes svært mange eksempler på at lafta tømmerbuer
ble flytta fra et sted til et annet. Buenes konstruksjon gjorde
det relativt enkelt å ta ned og sette opp igjen ei hel bu. Buene
kunne også brukes til andre formål enn det de var satt opp
til opprinnelig, for eksempel kunne ei seterbu settes opp et
annet sted som fiskerbu, osv.
På vårvinteren 1950 dro Per og Ivar Skjevdal bua over elveisen,
og gjenreiste den på dette stedet om sommeren. De gjorde
det på oppdrag av elgjaktlaget som jaktet her den gangen.
I årene rundt 1930 foregikk det tømmer- og vedhogst her i
traktene. Ved og tømmer ble fløtet ned Mugga.
Skogsdriftene i dette området er historie. Men en annen
”tømmerhogger” har etter lang tids fravær kommet tilbake
til Muggavassdraget og driver med stor innsats og energi sin
egen form for ”skogsdrift”: Beveren. Den var lenge utryddet
fra Femundsmarka, men vandret inn igjen fra Sverige på
1970-tallet.
Grunnhåbua eies av Statskog.

GRÅDALSBUA
Grådalsbua stammer fra den tida gårdene i Grådalen brukte
Flensmarka mye. Grådalsgårdene har sin opprinnelse
i bygsling av myrslåtter i begynnelsen av 1700-tallet. I
begynnelsen av 1900-tallet var det tre gårder i Grådalen.
I Flensmarka høsta de vinterfôr til dyra, jakta og fiska.
Grådalsgårdene ble fraflytta på 1960-tallet.
Grådalsbua ble satt i stand i 1951 av Leif Kverneng som hadde
veddrift her. I 1969-70 ble den restaurert av Statens skoger.
På andre sida av Langtjønna har det stått ei anna bu,
som ble brukt av Langen-gårdene. Bygselgrensa mellom
Langen og Grådalen gikk etter bekken mellom Stortjønna og
Langtjønna. Flensmarka ligger på statsgrunn, men gårdene
som hadde bygsel på området hadde rett til utmarksslått og
”måsså”sanking. Det ble i tillegg drevet jakt og fiske.

GUBBTJØNNBUA
Gubbtjønnbua er bygd opp bl.a. av tømmeret fra en gammel
stall som opprinnelig sto ved Grunnhåbua. Den ble satt opp
på denne tomta av medlemmer fra Røros Jeger – Fiskeforening
i 1971, etter avtale med Direktoratet for Statens skoger. DSS
bidro med materialer til gjenoppbyggingen, mens transport og
arbeider forøvrig ble utført av RJFF.
Like ved bua har det stått ei ”kølbrenner”-koie. Kølbrenning
til Røros Kopperverk var lenge en viktig inntektskilde for
befolkningen i regionen. Kølveden ble hogd om våren, og mila
reist i løpet av sommeren. På senhøsten ble mila tent, og den
måtte passes på døgnet rundt i 14 dager. Kølbrennerne bodde
i ei koie som var satt opp i nærheten. Kopperverket hadde
et stort behov for trekøl fram til siste halvdel av 1800-tallet,
da trekølet ble erstattet med koks for å smelte malmen.
Det finnes mange rester etter kølbrenning rundt omkring i
Femundsmarka, og det er som regel vanskelig å fastslå hvor
gamle de er.
Litt øst for Gubbtjønnbua ligger rester etter ei bu ved
Svartsjøen. Den ble satt opp i 1922-23 da Johan Lauritz
Skjervagen var ”avmetar” (dvs. oppmåler i tømmerdrifta),
og ble brukt som hoggerbu. Bua var intakt og beboelig fram
til 1940-tallet. Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946,
som hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) brukte
Svartsjøbua mye i forbindelse med tømmerhogst, jakt og fiske.
Han brente også sitt eget brennevin der. Rester etter det enkle
hjemmebrentapparatet lå lenge igjen i steinrøysa ved bua. Det
ble senere tatt vare på og finnes i dag på Langen Gjestegård.

HARRBEKKBUA
Denne bua ved Polsloken er bygd i 1922. Den ble brukt som
hoggerbu på 1930- og 1940-tallet. Den eies av Statskog, og har
blitt restaurert flere ganger på privat basis.
Litt lenger nord finnes restene etter kjørerbua og stallen som
var bygd samtidig med Harrbekkbua. Bu og stall var bygd vegg
i vegg. Det var på den tida også påbud om å ha en utedo ved
buene.
Det var vanlig at hoggerne og kjørerne hadde hver si bu, og
forholdet mellom ”høggardjevlan” og ”kjørardjevlan” kunne
være preget av en viss spenning.
I 1940 ble her for første gang brukt traktor i skogsdrifta. Et
beltekjøretøy kjørt av en Kveberg fra Alvdal ble brukt på
strekningen mellom Endretjønna og Harrbekkvika i Håsjøen.
Denne vinterveien ble så hard og god at skogvokter Johnsen
kunne kjøre med bil helt fram til Harrbekkbua.

KLØFTHÅBUA
Dette er ei fløterbu av den typen som ble satt opp av Røros
skogforvaltning i 1949-50. Lemmene ble fraktet inn på
hesteslede av bl.a. Odd Langen. Odd Langen ble senere
den første oppsynsmannen i Femundsmarka nasjonalpark.
I begynnelsen av 50-tallet ble det avvirket et stort kvantum
tømmer i grensetraktene ved Rogen. Dette tømmeret ble i all
hovedsak solgt som virke til produksjon av jernbanesviller.
Hogsten foregikk om vinteren, og på våren og forsommeren
ble tømmeret fløtet ned Røavassdraget, over Femunden og
videre nordover til Røros – noe som kunne ta mange uker.
Ett år kom de ikke fram i det hele tatt og tømmeret ble
liggende ved Kløfthåen, på grunn av lite vatn. Øvre Røa ble
sprengt opp i 1949-50 for å gjøre fløtinga lettere.
Fløtinga var et krevende, slitsomt og av og til farlig arbeid.
Den var dessuten uberegnelig – naturkreftene bestemte
rytmen. Ofte var det problemer med for lite vassføring.
Strekningen mellom Kløfthåen og Stor-Buddhåen var det
verste partiet i Øvre Røa. Det kunne hende at tømmeret satte
seg helt fast i elveløpet. Tømmerfløtinga i Øvre Røa foregikk
totalt over seks år.
Fløterne var vant med fysiske anstrengelser, og å gå lange
avstander betydde ikke så mye for dem. Nestor fra Käringsjön
skulle en gang hjem til et femtiårslag da de lå ved Kløfthåen.
Han dro om kvelden, og var tilbake morgenen etter.
Fløterbuene skulle gi tak over hodet til et fløterlag under den
lyse og varme årstida. De er derfor bygd romslige, med store
brisker som gir plass til mange mann, og de er ikke isolert.
Å holde varmen i dem vinterstid ville kreve uforholdsmessig
mye ved. Fløterbuene i Røavassdraget holdes derfor låst
om vinteren.
Kløfthåbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

LANGMYRBUA
Denne bua ble satt opp i 1979-1980 av Statens skoger som
erstatning for ei gammel bu som hadde stått her før og
forfalt etter krigen. Arbeidet ble utført av Georg Knutsen fra
Tufsingdalen og Odd Langen fra Hådalen.
Den gamle bua var ei slåttbu fra 1791. Den tilhørte gården
Nordvika, som dreiv utmarksslått bl.a. på Stormyra og
Langmyra. De enkelte gårdsbrukene hadde slåttland på flere
forskjellige plasser rundt omkring. Disse utslåttene kunne
ligge langt fra gårdene, slik at de måtte ordne seg med bu
eller koie å ligge i under slåtten. Det kunne også oppstå
konflikter om retten til å slå på bestemte steder. Markaslåtten
ga vinterfór for dyra, og var svært viktig for gårdene. Høyet
ble satt opp i stakker eller lagret i løer, og kjørt hjem på
vinterføre.
I 1932-33 foregikk det vedhogst i traktene her, og det lå kjørere
i Langmyrbua. De hadde også en stall her, som etterpå ble
revet og materialene fløtet ned Mugga sammen med veden.

LANGTJØNNBUA
Dette er den eldste fløterbua i Femundsmarka, satt opp som
ljørbu (med åpent ildsted i midten) i 1890-åra. I 1946 ble den
påbygd i høyden, og det ble satt inn en ovn. Bua ble restaurert
i 1975.
På 1700-tallet ble det gravd fløtingskanaler og bygd dammer
i Langtjønnvassdraget, for å kunne fløte ved og tømmer
fra Femunden til Røros. Senere ble kanalene gjort om til
tømmerrenner. Langtjønnrenna mellom Store Langtjønna og
Feragen er den lengste av dem.
På Langtjønna ble tømmeret samlet i ”bom” innenfor ei lenke
av flytende tømmerstokker, og slept over sjøen. I nyere tid ble
det brukt en ”varpbåt” til dette, dvs. en båt som er konstruert
til å slepe tømmerbommer. Båten ble trukket over båtdraget
mellom Langtjønna og Langtjønnbekken.
Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan
man finne minner etter fløtinga. Lenser (tømmerstokker
som er lenket sammen) skulle holde tømmeret samla under
slep over vatna, eller hindre det i å sette seg fast langs land.
Enkelte lensestokker ligger igjen langs vassdraget, og man kan
også finne kjettinger som de var koplet sammen med. Fram
til 1890-tallet ble lensestokkene bundet sammen med vier.
Disse ble vridd ved hjelp av et hull i stammen på ei furu. Slike
furutrær med hull i ble kalt ”bomtall” (tall = furu på svensk),
og noen av dem står fortsatt.
Ved Stensundet ligger dessuten rester etter ei gammel
fløterbu.
Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet. I perioden 1994-1996
ble rennene og dammene restaurert som en viktig del av
verdenskulturminnet Røros.
Langtjønnbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

LITJRENNBUA
Denne fløterbua ved Litj-renna ble satt opp først på
1950-tallet, som erstatning for ei tømmerbu som sto her før.

På 1700-tallet ble det gravd fløtningskanaler og bygd dammer
i Langtjønnvassdraget, for å kunne fløte ved og tømmer fra
Femunden og ned til Røros. Senere ble kanalene gjort om
til tømmerrenner. Litj-renna er tømmerrenna som forbinder
Rundtjønna med Litj-Langtjønna.
På åpent vann ble tømmeret samla innenfor ei lenke av
flytende tømmerstokker, en såkalt ”bom”, og slept over sjøen.
I nyere tid ble det brukt en ”varpbåt” til dette, dvs. en båt som
er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Båten ble
trukket over båtdraget som går parallelt med renna.
Litt nord for bua i Rundtjønna ligger rester etter ei lense
(tømmerstokker som er lenket sammen) som skulle hindre
tømmeret i å drive inn på grunna innafor. Fram til 1890-tallet
ble lensestokkene bundet sammen med vier. Disse ble vridd
ved hjelp av et hull i stammen på ei furu. Slike furutrær med
hull i ble kalt ”bomtall” (tall = furu på svensk), og en av dem
står ved Røstbekken øst for Stensundet.
Ved Stensundet finnes rester etter ei gammel fløterbu.
1994-1996 ble rennene og dammene restaurert som en viktig
del av verdenskulturminnet Røros.
Litjrennbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

LORTHØLBUA
Bua ble flytta hit fra Grunnhåen ved Mugga av Røros
skogforvaltning i 1943, der den hadde stått som kjørerbu.
Den gamle Lorthølbua var ei plankebu, bygd etter forordninga
i 1915, som påla skogeierne å sørge for skikkelig husvære
for hoggerne og fløterne. Bua brant ned i 1942, mens
tømmerhogger Ola Sundt lå her. Han gikk ut da det begynte å
brenne, og stekte flesk på gruen i brannruinene da flammene
begynte å gi seg.
Lorthølbua ble også brukt i forbindelse med fløtinga.
Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan
man finne minner etter fløtinga.
På 1700-tallet ble det gravd kanaler og bygd dammer for å
kunne fløte ved og tømmer fra Femunden og ned til Røros.
Senere ble kanalene gjort om til tømmerrenner. ”Kalvrenna”
mellom Nordvikkalven og Lorthølet er den yngste av dem,
først bygd i 1952, og i 1984 restaurert med trykkimpregnert
materiale. Før 1952 var det her bare en åpen steinkanal.
På åpent vatn ble tømmeret samlet innenfor ei lenke av
flytende tømmerstokker, en såkalt ”bom”, og slept over sjøen.
I nyere tid ble det brukt en ”varpbåt” til dette, dvs. en båt som
er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Båten ble
trukket over båtdraget mellom Lorthølet og Litj-Langtjønna.
Tidligere ble det brukt ”spillflåter” til å slepe tømmeret
over sjøene, og rester etter ei slik spillflåte ligger igjen i
Nordvikkalven.
Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet, og bua har siden hatt
funksjon som åpen bu for friluftsfolket.
1994-1996 ble fløtingsanleggene i Langtjønnvassdraget
restaurert som en viktig del av verdenskulturminnet Røros.
Lorthølbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av
landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.
Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

MUGGSJØBUA
Bua ble bygd i 1928-29 under Røros Kopperverk og brukt i
forbindelse med tømmer- og vedhogst i noen år framover. Ved
og tømmer ble fløtet nedover Mugga.
I 1933 foregikk det vedkjøring fra traktene omkring her. Kjørere
og hester holdt til i Langmyrbua, mens ”broslerne” bodde
her i Muggsjøbua. ”Broslerne” var de skogsarbeiderne som
dro sammen stokkene, hogg ned bjørk og buskas, rydda unna
kvister og topper, og tråkka veier i snøen for å gjøre arbeidet
lettere for kjørerne og hestene. De hadde en viktig oppgave
som betydde svært mye for hvor mye en kjører fikk gjort på
et dagsverk. Kjørerne kjørte stokkene som regel først fram til
en lunneplass, og siden med tømmerdoning fram til vassdrag.
Broslerne måtte ha god innsikt i hva som krevdes for å legge
til rette den beste leia for kjørerne og hestene. Broslerne
hjalp også med å lesse stokkene på tømmerdoningen.
Muggsjøbua forfalt siden, og ble satt i stand for første gang i
årene 1968-1970. Den fikk da nytt tak, nytt golv og innvendig
panel på veggene.
I 1999 ble det i regi av Statskog foretatt en ny, grundig
restaurering av bua. Røros kommune og Fylkesmannen i SørTrøndelag bidro økonomisk. Bua ble tatt helt ned, og det som
var brukbart av materialer ble kjørt til Synnervika. Der ble bua
bygd opp på nytt, delvis med nye materialer. Tømmerarbeidet
og laftingen ble utført av Carl Prytz og Jon Holm Lillegjelten.
Så ble den demontert igjen og kjørt innover. I tida 26. – 29.
april 1999 ble bua satt opp igjen av skogsarbeider Ingar
Gravrok og Odd Langen.

MUGGSJØLIA
Muggsjølia var opprinnelig seter under gården Nordvika. På
stokkene i fjøset kan man fortsatt lese navn på kyrne. Setring
foregikk her til 1895, og det sies at setra måtte gis opp fordi
det ”var for urolig her”.
Da Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som hadde
tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) en gang var nødt
til å overnatte her ei torsdagsnatt, kjørte han kniven sin inn
i veggen over senga. Stål over senga måtte til for å verge seg
mot ”underjordiske”, mente han.
Det finnes ikke mange områder i Femundsmarka som er så
frodige som Muggsjølia. Det var viktig for gårdsbrukene å
utnytte slike ”oaser” til husdyrbeite om sommeren. På myrene
mot Stenkåstjønna fantes det også frodige utmarksslåtter
som ga vinterfór for husdyra. Man kan fortsatt finne tomter
og rester etter flere gamle løer. Et stykke nordøst for
Muggsjølia ligger dessuten tomta etter 3 gamle hus. Her sto
”Gammelvollen”, som langt tilbake i tid hadde vært seter
under Bentgården i Feragen.
Den gamle seterbua i Muggsjølia brant ned på 1950-tallet.
På 1970-tallet overtok Statens skoger det gamle seteranlegget,
og stabburet og fjøset ble satt i stand. I 1982 ble også
seterstua satt opp igjen av gammelt tømmer.

MØLLERBUA
Møllerbua ble oppført av sakfører Sigurd Møller, en
funksjonær ved Røros Kopperverk, på slutten av 1800-tallet
som fiskerbu.
Det var på den tida sportsfiskerne hadde oppdaget
Røavassdraget. Femundbåten med anløpssted ved Røosen
hadde gjort området lettere tilgjengelig. Stor aure og fin
harr og røye ga Femundsmarka rykte om å være et rent
paradis for sportsfiske. Det var både engelskmenn og
norske sportsfiskeentusiaster som fant veien til de gode
fiskeplassene. En del fiskere hadde båter liggende ved vatna.
Jens Jensen Langen (”Litj-fauten”), som var reinoppsynsmann,
kalte denne bua i sin dagbok fra 1918 for ”Lilbudhaabuen”
ettersom den ligger ved Litlbuddhåen.
Statskog har gjennomført restaureringsarbeider på bua, sist
i 1998, hvor bla. bunnstokkene ble skiftet ut. Dette arbeidet
ble utført av Odd og Arne Langen. Forrige restaurering ble
gjennomført i 1977-78.
Skogen her i traktene bærer preg av de omfattende
skogsdriftene som foregikk på 1950-tallet, da det ble hogd et
stort kvantum tømmer til jernbanesviller.

REVBUA
Revbua er egentlig ei badstu. I begynnelsen av 1950-tallet ble
det avvirket et stort kvantum tømmer her i grensetraktene
ved Rogen, både på svensk og på norsk side. Dette tømmeret
ble i all hovedsak solgt som virke til produksjon av
jernbanesviller. Ved Rödsjön og Uthussjön sto det brakker der
skogsarbeiderne bodde om vinteren mens arbeidet pågikk.
Det var 15 mann og ei kokke i hver brakke.
Skogsarbeiderne satte opp ei badstu på dugnad. Da driftene
i 1954 ble flyttet over til norsk side, ble badstua flyttet
med og satt opp her ved Reva. I ca. to år ble den brukt
av skogsarbeiderne, før skogsdrifta opphørte. De hadde
håndpumpe til dusjen i badstua, og de brukte å være to
som tok badstubad sammen: En måtte pumpe mens den
andre dusja.
Etter at skogsdriftene tok slutt, utstyrte Statens skoger
badstua med brisker, og den er siden blitt brukt som åpen
utstyrt bu.
Brakka som hadde stått like bortenfor badstua ble flytta til
Røvollen og fungerer i dag som DNT-hytte.
Rogendrifta var den siste store skogsdrifta som foregikk på
”gamlemåten”, ved at hoggerne og kjørerne bodde i skogen
så godt som hele vinteren. Som redskap brukte de svans og
øks. Tømmeret ble kjørt fram til vassdraget med hest, og fløtet
nedover elver og sjøer etter at isen hadde gått.
Skogen her i traktene bærer preg av omfattende skogsdrifter
med stort uttak av tømmer til jernbanesviller på 1950-tallet.

ROASTKOIA
Rundt 1930 satte Kåre Grådal og Hartvig Thørn opp ei koie
med 2,25x2,75 m grunnflate av horisontale kløvninger og med
torvtak. De to var arbeidslause og skulle leve av jakt, fiske og
bærplukking i Femundsmarka. Men koia var ulovlig oppsatt,
og dette ble rapportert til Kopperverket som den gangen
var grunneier. Det ble rettssak, og koia måtte rives. Kåre og
Hartvig satte opp en slags gamme med stående stokker og
skrå vegger i stedet, og denne fikk lov å stå. Men det var noe
trangere om plassen inne.
Under krigen spedde de to karene på inntekta med smugling
av snus over fra Sverige.
Kåre Grådal (1911-1945) var en dyktig snekker og felemaker,
men det gikk ikke å leve av. Han tilbrakte stadig mer tid i
Femundsmarka. Som den håndverkeren han var, ordna han
visstnok også elektrisk lys her i koia, med hjelp av vasshjul i
bekken, sykkelhjul, sykkeldynamo og lommelyktpærer. Han ble
god venn med Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som
hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946), og de gikk
ofte sammen og bar utstyr for turistene i marka.
Under krigen var Kåre kurér. 9. mai 1945 kryssa han isen på
Femunden for å hente bortgjemte gevær i et ”høltre” innafor
Granbekkvika. Han gikk igjennom den dårlige vårisen og
drukna – bare en skistav ble funnet igjen.
Etter avtale med Statskog fikk Røros fjellstyre satt opp ei ny
koie her i 1984-85. Koia ble oppført av medlemmer fra Røros
Jeger-og Fiskeforening.
Statskog overtok som eier fra og med 2004.

RØOSBUA
Denne bua ble bygd i 1930 som hogger- og kjørerbu. Den var i
bruk i 1943-44 under hogst og kjøring av ved.
Rundt 1970 ble bua restaurert av Engerdal fjellstyre og
friluftsnemnda med tanke på friluftsfolket i Femundsmarka.
I 1886 ble ”Dampskibsselskabet Fæmund” grunnlagt. Båten
over Femunden skulle knytte den nybygde veien mellom
Røros og Synnervika sammen med veiforbindelsen til Idre
i Sverige i sørenden av sjøen. Båten frakta passasjerer,
post og gods og den slepte tømmer. I 1905 ble det
anskaffet en større og sterkere båt som var bedre egna
til tømmerslepinga. Det var Fæmund II – rutebåten som
fortsatt trafikkerer Femunden i dag.
Fram til 1981 var det ingen brygge her ved Røosen, og
passasjerene ble rodd i land med robåt på nordsida av Røa.
Den som skulle bli med båten fra Røosen til Synnervika, måtte
tenne et bål som signal til båtmannskapet. Etter at brygga
kom på sørsida av elva, ble Røosbua et velkomment tak over
hodet for folk som venter på båten.
Røosbua blir av og til kalt ”Stor-Hans-bua”, men det er nok
feil, ettersom Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som
hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) neppe har
brukt denne bua særlig mye. Han satte knapt nok sine bein på
sørsida av elva.
Det nærmeste av Stor-Hans’ ”bosteder” i Femundsmarka
lå ved en vasskilde ca. 500 m nordøst for Røosen. Det var
et svært enkelt krypinn som han kalte for ”Muspelheim”
(dvs. et sted der det er hett, i følge nordisk mytologi).
Villmarksforfatteren Mikkjel Fønhus beskriver både stedet og
beboeren vinteren 1924 i boka ”Rein og varg”. ”Muspelheim” er
det ikke mye igjen av i dag, men på Langen Gjestegård er det
satt opp en kopi av koia.

SELLESDALSBUA
Den ble satt opp i 1911 som ei ”ljørbu” (av ljore = åpning i taket
og med åpent ildsted midt på golvet). Navnet sitt har den
av Anton Siljedal eller Siljeström fra Härjedalen som var her
på tømmerhogging det året. Jens og Johan Langen har brukt
denne bua under vedhogst.
Før krigen ble det satt inn en ovn med tynne plater, men den
var fort ødelagt. I 1947 ble det lagt golv i bua.
På 1950- og 1960-tallet ble bua mye brukt av folk fra Røros på
jakt og fiske. Bua ble restaurert med nytt golv og nye vinduer.
Det ble samla inn penger til ny ovn, og til tider har veggene
også vært tapetsert med avispapir og taket med sigaretteskeetiketter.
I forbindelse med restaureringsarbeider sist på 1970-tallet,
besluttet Statens skoger å flytte bua 20-30 meter østover.
Skogsarbeider Ole Sommervold fra Haltdalen gjennomførte
dette arbeidet.

REGLER FOR BRUK AV
DE ÅPNE BUENE
Buene er åpne for alle for ei kvilestund eller for å ligge over ei
natt.
❉❉ Men vennligst ikke etabler deg i ei bu for et lengre
opphold.
Buene er utstyrt med vassbøtte, øks, sag, feiekost og
feiebrett.
❉❉ Ikke legg igjen eget utstyr eller matforråd.
Vær forsiktig med bruk av åpen ild, stearinlys og fyring i
ovnen.
❉❉ Merk: Sølvpapir, aluminiumsbokser og lignende brenner
ikke fullstendig opp. Det må tas med som søppel!
Statskog og Statens Naturoppsyn (SNO) sørger for
vedforsyning til buene. Det er forbudt å felle trær eller ta
greiner fra levende eller døde trær.
❉❉ Veden kjøres som regel fram til bua som hele stranger.
Saging og kløving av veden overlates til brukerne. Vær
vennlig å reise opp igjen vedstranger som måtte ha falt
ned, slik at de ikke blir liggende i snøen. Hjelp oss med å
begrense vedforbruket – ikke bruk veden til leirbål!
Rydd opp etter deg inne og ute når du forlater bua. Tøm
vassbøtta og sett den med bunnen opp.
❉❉ Det er ingen søppelrenovasjon her. Det betyr: Alt avfall og
tom emballasje, flasker, matrester, etc., må tas med når du
forlater bua!
Vennligst legg igjen opptenningsved for de som kommer til
bua etter deg.
❉❉ La alltid et lag aske være igjen i ovnen for å beskytte den
mot for sterk varme.

FEMUNDSMARKA
Naturen

Blokkmark, myriader av vann og gammel kraggfuruskog
preger Femundsmarka. Landskapet, som i stor grad er
formet av isen, savner sidestykke i Europa.
Deler av skogen har urskogpreg, her har naturen selv
sørget for både foryngelse og død. Vi finner trær i alle
aldre og nedbrytningsstadier, og ikke minst mange spor
etter skogbranner, naturens måte å forynge skogen på.
Den gamle furuskogen er voksested for ulvelaven.
Femundsmarka er et av de viktigste områdene for
denne arten i Skandinavia. Laven er spesielt giftig og ble
tidligere brukt i åte lagt ut for ulv, derav navnet.
Fiske
Femundsmarka har lenge vært et ettertraktet område
for sportsfiskere. Her finnes mange arter ferskvannsfisk.
I elver og stryk dominerer ørret og harr. I sjøene finnes i
tillegg røye, sik, abbor, gjedde og lake.

Reindrift
Du har store muligheter for å se reinsdyr i området.
Dette er tamrein og Femundsmarka er det sørligste
området i Norge med samisk tamreindrift.

Lavskrike

Dyreliv
Vann og vassdrag er også leveområde for flere fuglearter
og pattedyr. Her finnes flere arter ender. En karakterart
for Femundsmarka er storlommen som nyter godt av
fiskerikdommen. En annen art som har fisk på menyen er
fiskeørn, som med litt flaks kan observeres stupende etter
fisk. Beveren med sin spesielle hogst og byggevirksomhet
setter sitt tydelige preg på vassdragene.
Furuskogen er leveområde for relativt få men
karakteristiske fuglearter. Lavskrika er kanskje den
vi legger mest merke til med sin tillitsfulle adferd og
rødbrune fjærdrakt. Den møter gjerne opp på rasteplasser
i håp om å få noen matrester.
Av de fire store rovdyrene har jerven fast tilhold.
Bjørnen er nærmest en årviss gjest, mens ulv og gaupe er
mer tilfeldig besøkende.

Som naturens gjest
må du tenke på følgende:
Noe av kvaliteten ved Femundsmarka er følelsen av å
være i uberørt natur. Du oppfordres derfor til sporløs
ferdsel. Da kan vi år etter år komme tilbake og oppleve
de samme kvalitetene i området.
yy Bryt aldri greiner på gamle og døde trær. Husk at
naturen har brukt mange hundre år på å lage disse
”monumentene”.
yy Bruk bålplassene som allerede finnes, unngå å
lage nye.
yy Av hensyn til hekkende ender og storlom er det
forbudt å slå leir på øyer i vassdragene.
yy Søppel skal tas med ut av området og husk at
sølvpapir og tomme ølbokser ikke brenner!
yy Husk båndtvangen!

FAKTA OM FEMUNDMARKA
yy Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet i 1971
yy Den ble utvidet i 2003, sammen med
opprettelsen av Langtjønna og Femundslia
landskapsvernområder
yy Areal 573 km2
yy Sammen med verneområder på svensk side utgjør
det vernede arealet over 2000 km2
yy Høyeste topper er Storvigeln 1561 moh., Elgåhogna
1460 moh. og Store Svuku 1416 moh.
Forvaltningsmyndighet for verneområdene er
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia,
postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim.

BETALING
Bruken av buene koster i prinsippet ingenting.
Vedlikehold, nødvendige reparasjoner og vedforsyning
medfører likevel betydelige kostnader.
Du kan bidra til å opprettholde tilbudet med åpne
buer også i framtida ved å betale et frivillig beløp
til driftskontoen:
Konto nr. 1503.34.59359

Adresse: Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Du kan også betale et bidrag til drifta av buene med
Vipps til: Åpne buer i Tr.lag og Femund

TUSEN TAKK!

Dette heftet kan lastes ned fra www.statskog.no

