
 

Deltagare sökes sommaren 2013 (vecka 27-31) till projektet 

Nästa generation säterbrukare  
 
Vi söker fyra personer som gärna vill arbeta med säterbruk i Värmland framöver, men 

samtidigt känner att de inte idag har tillräcklig kunskap och praktisk erfarenhet för att sätta 

igång på egen hand. 

 

Projektet erbjuder deltagarna 5 veckors betald praktik på Kårebolssätern med kunnig 

handledning. Handledare är Solveig Hedén som varit säterkulla på Kårebolssätern i ca 30 år 

och som också är utbildat och erfaren lärare. Några gästhandledare kommer också medverka 

och något studiebesök till andra sätrar ska vi också hinna med. 

 

Arbetet kommer bestå i alla sorters sysslor som ingår i en säterbrukares vardag, t.ex. skötsel 

och vallning av betesdjuren, bära vatten, elda i spisen, handmjölkning, ystning, lieslåtter, 

matlagning, kulning/lulling mm.  

 

För att kunna delta i projektet och få ut sin ersättning behöver man ha eller skaffa sig F-skatt 

och fakturera Länsstyrelsen för sitt arbete. Ersättningen för perioden är 35 000 kr + moms. 

Inga andra ersättningar utgår.  

 



Som deltagare bor du på Kårebolssätern hela projektperioden.  

 

Kårebolssätern är en av Värmlands bäst bevarade sätrar. En fantastisk miljö både när det 

gäller natur och kultur med frisk luft, gott källvatten, tystnad, badsjö, kulning, ko-doft och 

fladdermöss som svischar i kvällsluften. Det finns ingen mobiltäckning på Kårebolssätern. 

 

Bakgrunden till projektet är att nästan alla Sätrar i Värmland saknar brukare. De få 

säterbrukare som finns kvar är nästan samtliga nära pensionsåldern (eller förbi denna). Vid en 

säterträff i Stöllet 2011 där både markägare, säterbrukare och landshövdingen deltog var en av 

sakerna vi gemensamt kom fram till att det behövs kunskapsöverföring från den äldre 

generationen säterbrukare till yngre personer som gärna skulle vilja hålla på med säterbruk. 

 

Målet är att projektet ska bidra till att bevara och utveckla säterkulturen och sätrarna i 

Värmland.  

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är genuint intresserad av att bli säterbrukare i Värmland. 

Som är på ”ett ställe i livet” där du är redo att börja arbeta med praktiskt säterbruk från o med 

säsongen 2014.  

Vi söker i första hand yngre deltagare (18-39 år) 

 

Ansökan: Skriv ett kort brev där du berättar varför du vill delta i praktikprojektet, dina 

framtidsplaner och om du har t.ex. jordbruksutbildning eller praktisk erfarenhet av betesdjur. 

 

Ansökan ska vara inne på Länsstyrelsen senast måndag 25 mars.  

 

Skicka ansökan och eventuella frågor till lise.wichmann.hansen@lansstyrelsen.se eller på 

papper till Lise Wichmann Hansen, Länsstyrelsen Värmland, 651 86  Karlstad.  

Du kan även ringa med frågor: 054-19 72 16 
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