
FÖLJ PIL 

Säterrunda i  
Norra Ny                           

Lördag 
15 Juni 2019 

Kl: 10.00-18.00 

Broschyr och mer information finns att hämta på 

Facebook sida: Säterrunda i Norra Ny 

 

Kontakta oss: Föreningen Värmlands Säterkultur 

mail: varmlandsaterkultur@gmail.com  

tel: Ingela Kåreskog 070-570 07 58 

Ransby Åkeri 

Tack till er sponsorer                                       

som hjälpt oss genomföra  

Säterrunda 2019 

Jonssons Entrepenad i Ambjörby 

Salong Eva-Lisa 

Nygrens skogstransporter 

Stenmarks el o. allservice 

Välkommen! 
För fjärde året i rad bjuder vi in er att besöka sätrarna i 

Norra Ny med omnejd. Missa inte detta unika tillfälle att ta 

del av vårt kulturarv. Säterrundan är den enda dagen på året 

då sätrarnas dörrar öppnas  för allmänheten. 

I år håller nio sätrar öppet, sex på västra sidan Klarälven och 

tre på den östra sidan. Två sätrar är nya för året. Den ena är 

Björbysätern, som är ett exempel på en säter som utvecklats 

till by. Den andra sätern är Värnästväråssätern, som är lite 

annorlunda då skogen kryper närmare både sätervallen och 

säterbuan. Man får vandra en kort sträcka längs den fina 

Värnäsleden då det finns både en västra och en östra 

Tväråssäter. 

På Osebolssätern planeras celebert besök av den numera 

stora kända författaren Marit Kapla, som skrivit boken 

Osebol. 

Som ni kommer att märka är ingen säter lik den andra, men 

alla har något att berätta och att visa om sin speciella 

historia, så var nyfiken och ställ frågor! 

Vi som arrangerar 

Säterrundan är 

Föreningen 

Värmlands 

Säterkultur och vi är 

den regionala 

föreningen och hör 

ihop med det 

nationella 

Förbundet Sveriges Fäbodkultur och utmarksbruk. Om man 

vill stötta säter/fäbodbruket kommer ett specialerbjudande att 

finnas med bl.a tidning, bok och/alt. medlemskap, mer 

information hittar ni på vår facebooksida.  

Foto: Karin Jonsson 

Salong Rosie 

KLARÄLVDALENS FOLKHÖGSSKOLA 



Information 

Kontant betalning.  
 

Kommer med bil ända fram på sätern. Säterstugorna är inte tillgänglighetsanpassade. 

5. Segenässätern 

Nils Olov Nilsson - Konst. 

Moelven Skog AB ”Skogen förr och nu” samt tips-

promenad. Bygg din egen fågelholk. 

Skogspyssel för barn med Jasmin. 

Kl 16.00 Gudstjänst med Arne Söderbäck. 

Pannkakor serveras med sylt och grädde, kaffe.  

En uppmärkt stig (ca 2 km) finns till Nordtorpsätern,  

lätt terräng. 

4. Nordtorpsätern 

Från kl. 11.oo  servering av kolbullar m.m.                                 

Kl. 12.oo Vi ser på blommor och fjärilar på säterval-

len med guide.                                                                                                                 

Kl. 13.oo Se skogen "live" från ovan med hjälp av drönare, John Ryberg 

visar. Hela dagen utställning om kyaniten  i Hålsjöberget.  

Klarälvdalens folkhögskola informerar om sina utbildningar. 

En uppmärkt  stig  (ca 2 km)  finns till Segenässätern,  

lätt terräng. 

2. Kårebolssätern 

 Guidning kl 11.00 och 14.00.  

Riksspelman Jan Anders Andersson spelar durspel.  

Solveig Heden gör sötost över öppen eld.  

Kolbullar och kaffe serveras mellan kl.11.00-15.00.  

Foto- och konstutställning. Skogspyssel med Ella. 

Djur & säterkullor.  

Reservation för ändringar. 

6. Fastnässätern 

Välkomna in i våra säterbuä som är öppna                 

för er. 

8. Osebolssätern 

Välkomna in i säterbuan som är öppna                        

hela dagen. 

Marit Kapla säljer boken Osebol. 

7. Norra Loffstrandssätern 

Möt våra fantastiska fjällkor ute på  

sätervallen. 

1. Ennarbolssätern 

En säter där du har möjlighet att besöka                         

säterstugor och  deras brukare.  

11. Björbysätern 

Servering av kaffe med våfflor, sylt och grädde. 

Gösta och Sivert spelar dragspel kl.13.00. 

Liten utställning med kartor och historik. 

10. Värnästväråssätern 

Vandra ca. 500m till Västra Tväråssätern där du    

möter Håkan Eles som berättar om säterns historia.  

Du kan också vandra vidare ca. 500m till Östra Tvär-

åssätern.  
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