
“Tjärdoft på Finnmarken” den 5 september 2015”    
 
Även i år kunde vi glädjas tillsammans med cirka 200 besökare i det vackra Digerliden. 
 
Susanne Axelsson hälsade alla välkomna och Roland Axelsson tillsammans med 
Hans Erikson berättade om den skogfinska invandringen från Finland på 
1600 talet och framåt. 
 
Även i år kunde man känna den förföriska doften från kolmilan och tjärdalen och 
Roland Axelsson lät oss ta del av sina kunskaper om uppbyggnaden av tjärdalen och 
framställningen av tjäran.. 
 
Under dagen gräddades kolbullarna på löpande band och kunde sen avnjutas tillsammans med 
enbärsdricka, och sedan kaffe med en god smörgås. 
Många tog även en ridtur på ponny eller islandshäst i de vackra omgivningarna. 
Spännande var också de nykläckta kycklingarna. 
 
Gunnar Lindholm berättade om den pågående översynen av översiktsplanen i 
Kommunen. En planberedning kommer att under våren 2016 arbeta fram ett aktualiserings-
förslag för beslut i Kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Hans Klingenberg och Jan Hedman informerade om läget för vindkraft i kommunen. 
Korpfjället har av Energimyndigheten utsetts till Riksintresse vindbruk, det enda området i 
kommunen. Naturvårdsverket håller på med en översyn av Riksintresse Friluftsliv, som 
beräknas vara klar under 2016. 
Jan Hedman pratade om elcertifikatsystemet, bland annat om nya avtal mellan 
Norge och Sverige samt informerade om nuvarande skattebefrielse för egenproducerad 
förnyelsebar energi. 
 
Ladan var välbesökt och uppskattad där Siv och Göran Samuelsson visade en intressant 
utställning av äldre fotografier från Finnmarken. Där fanns även ett flertal gamla 
föremål som speglade skogsfinnarnas vardag. 
 
Mylla, med Byns Mats Larsson ,Jonas Hansson samt Martin Lissjanis underhöll med          
sång och gitarr. 
En underbar upplevelse, att på det gamla tunet, få lyssna till de typiska visorna från 
Finnmarken samt inslag av roliga historier. 
 
Entomolog Bengt Ehnström med sina rika och breda naturkunskaper, bjöd på en intressant 
och medryckande föreläsning kring de skogsfinska ängsmarkerna - gammelskogarna och 
jakt/fiske. Han guidade även en kulturvandring i de natursköna kulturmiljöerna runt 
Digerliden. 
 


