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Sammanfattning 
Numera finns endast ett ytterst fåtal levande fäbodar, eller sätrar som de kallas i 
Värmland, kvar i länet, men det finns fortfarande ett 80-tal där åtminstone 
sätervallen skulle vara möjlig att restaurera. Verksamheten har präglat markerna 
och gett upphov till ett rikt biologiskt kulturarv. I takt med att sätervallar och 
skogar växer igen efter upphört säterbruk riskerar det biologiska kulturarvet att 
utarmas och även försvinna.  

Under 2012 genomfördes därför pilotprojektet ”Kartläggning av biologiskt 
kulturarv i fäbodmiljöer” i Värmlands län, huvudsakligen finansierat av 
Riksantikvarieämbetet. Projektets syfte var att utforma en inventeringsmetodik 
som kan fungera i större skala samt att ta fram urvalskriterier för vilka 
sätermiljöer som ska inventeras. Ett snarlikt projekt bedrevs i Dalarnas län.  

Åtta sätrar med stor variation vad gäller geografi, hävdhistoria och öppenhetsgrad 
valdes ut. Inventering i fält genomfördes under perioden slutet av maj till början 
av september i form av stickprov i olika typer av miljöer på och omkring sätrarna.  

Många av säterskogens karaktärsdrag har försvunnit, även kring dagens levande 
sätrar, på grund av det moderna skogsbruket. Årets inventering visar att den äldsta 
skogen runt de inventerade sätrarna i de flesta fall inte har stått lika länge som 
säterbruket varit nedlagt. Spåren efter ett tidigare säterbruk finns alltså inte kvar. 

I Värmland har det inte i senare tid funnits någon tradition att valla djuren på ett 
visst sätt för att undvika att hamna på grannsäterns mark. Konkurrensen om betet i 
skogen har helt enkelt inte varit tillräckligt hög för att motivera det. Blekor har 
främst hittats längs säterstigar och körleder för vinterkörning till och från sätrarna, 
inte som det verkar för att markera stigar/vägar ut och hem från olika 
betesområden.  I de fall vallning ändå har förekommit verkar det ha varit av ett 
mer passivt slag för att följa djuren och skydda dem mot rovdjur. En av de 
slutsatser som kunde dras efter inventeringarna är därför att det är mycket svårt att 
peka ut de skogsmiljöer som kan tänkas hysa de största mängderna av biologiskt 
kulturarv när det gäller skogsmark. Flest spår och rikligast med biologiskt 
kulturarv har noterats i de sätermiljöer som fortfarande är, eller nyligen har varit, i 
hävd. 

Myrmarker har också studerats och diskuterats. Konkreta lämningar, till exempel 
lador eller hässjestörar, har inte hittats trots att många myrar har besökts. En fråga 
för vidare diskussion är istället var gränsen går för när vegetationen på en myr kan 
klassas som biologiskt kulturarv efter långvarig slåttertradition och när den anses 
vara naturlig.  

Vi har också funderat kring hur hävd i sen tid påverkar inventeringsresultatet. 
Stigar med betesgynnad vegetation är ett exempel på biologiskt kulturarv som det 
är svårt att sätta en ålder på.  

I de fall där det finns nyckelpersoner kvar som kan berätta om historian kring en 
säter ger det värdefull hjälp för att identifiera intressanta områden att inventera. 
För flera av årets utvalda sätrar saknas personer som själva har erfarenhet av 
säterbruk, vilket ytterligare försvårar arbetet. Det har pekat på behovet att i ännu 
större grad leta uppgifter i äldre källmaterial.  

Om några mer generella slutsatser ska dras från studiens begränsade underlag är 
det att hävden är helt avgörande för fortlevnaden av sätrarnas biologiska 
kulturarv.  
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1 Inledning 
Fäbodarna, eller sätrarna som de benämns i Värmland, är några av de mest 
värdefulla men samtidigt mest hotade miljöerna i landskapet. De är ett kulturarv 
som bidrar till höga kultur- och naturvärden, både i markerna och när det gäller 
traditionellt hantverk och kunnande. Att alla lämningar inte är fysiska innebär att 
säterbruket inte kan bevaras utan brukande. Det behövs ett säterbruk och det 
behövs säterbrukare om kulturarvet ska leva vidare. Det är därför mycket viktigt 
att bevara de svenska sätrar som fortfarande brukas och att verka för att fler tas i 
bruk så att kunskapen om säterdrift sprids. I Värmlands län finns det bara ett fåtal 
levande sätrar kvar. Härutöver finns ett antal sätrar där hela eller delar av vallen 
slås men där djurhållning saknas. Restaurerbara sätervallar finns det däremot 
relativt gott om, spridda över en stor del av länet. Vid Länsstyrelsens och 
Värmlands Museums säterinventering 1998 (Inventering och bevarandeplan för 
sätrar i Värmland) dokumenterades ett 80-tal sätrar med hela byggnader kvar och 
en sätervall som var antingen mer eller mindre öppen eller restaurerbar.  

Vid flertalet sätrar bedrivs idag modernt skogsbruk ända intill sätervallen och 
markägarna på skogen och sätern är inte alltid desamma. De som bedriver 
säterbruk har således inte rådighet att påverka trädskiktet i skogen. Detta innebär 
att det finns väldigt små arealer fäbodbete med skogsbeteskaraktär kvar i 
Värmland. Dessa sista rester av utmarksbete måste bevaras och förstärkas.  

Biologiskt kulturarv har av Riksantikvarieämbetet definierats på följande sätt: 
”Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som 
uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och 
vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av 
brukande och skötsel.” Exempel på biologiskt kulturarv i sätermiljöer är till 
exempel betes- och slåttergynnade växter såväl på sätervall som i skog, spår av 
bete på träd, spår av lövtäkt med mera. Sätervall och utmark kring varje säter 
utgör en helhet som omfattas av inventeringen.   

Förväntningarna inför inventeringen på förekomsten av biologiskt kulturarv kring 
sätrar i olika delar av länet skiljde sig åt. Med tanke på att säterdriften generellt 
sett upphörde tidigare i de södra och västra delarna av länet än i norr var 
förväntningarna lägre på de västra sätrarna jämfört med de norra. Skogsbruket 
kring varje enskild säter sågs dock som en viktig faktor för vilka fynd som kunde 
göras under inventeringen. Sätrar med en stor andel gammal skog kvar runt vallen 
förväntades ha mer biologiskt kulturarv knutet till säterbruket kvar jämfört med 
sätrar med lite gammal skog, även om säterbruket legat nere under en lång tid.  

Projektets syfte är att utforma en inventeringsmetod som kan fungera i större skala 
för biologiskt kulturarv i sätermiljöer samt att ta fram urvalskriterier för vilka som 
ska inventeras. Med sätermiljöer avses helhetsmiljöer, alltså både sätertäkten och 
det kulturpåverkade utmarkslandskapet. Det är viktigt att påpeka att de 
inventeringar som redovisas i denna rapport inte ska anses vara fullständiga, utan 
endast stickprov i olika typer av miljöer för att utforma och testa en inventerings-
metod. Resultaten ska också kunna användas som ett underlag för att avgöra vilka 
miljöer som är intressanta att gå vidare med och göra mer utförliga inventeringar 
i. Ett övergripande syfte är att undersöka hur mycket historisk hävd har betytt för 
att skapa och bevara biologiska värden. Det långsiktiga målet är att prioritera 
miljöer värda att gå vidare med för att få till stånd ett långsiktigt skydd.  
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Ett snarlikt pilotprojekt bedrevs under året av Länsstyrelsen Dalarna. En nationell 
referensgrupp för båda projekten har letts av Riksantikvarieämbetet och har vid 
tre träffar diskuterat bland annat upplägg och innehåll. Övriga representanter har 
kommit från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Centrum för biologisk mångfald 
(CBM) med Naptek vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges fäbodbrukar-
förening och länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands 
län.  

Utöver träffarna på nationell nivå har fältmöten med inventerarna på 
Länsstyrelsen Dalarna hållits både före och under fältarbetet. För Värmlands del 
har Maria Sundqvist, biolog och lantbrukskonsulent, och Annie Johansson, 
arkeolog och antikvarie, utfört inventeringen.  
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2 Metod 
Ramar och innehåll för de båda pilotprojekten diskuterades vid möten med den 
nationella referensgruppen. Mer detaljerat innehåll, upplägg och vilka olika typer 
av biologiskt kulturarv som skulle noteras under inventeringarna diskuterades 
vidare under de arbetsmöten i fält som hölls med Johanna Jansson och Tomas 
Ljung från Länsstyrelsen Dalarna. Vid det andra mötet i den nationella 
referensgruppen beskrevs fem huvudkategorier av sätrar att utgå från under 
arbetet med urval av sätrar för årets inventeringar:  

• Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med storskalig utmark.  

• Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med små rester av utmark.  

• Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall utan utmark.  

• Sätermiljöer med storskalig utmark utan vall.  

• Sätermiljöer med storskalig utmark med rester kvar av vall. 

 

2.1 Urvalet 

Utifrån ovan skisserade kategorier sorterades åtta objekt ut som väl representerar 
de olika förhållanden som råder på länets sätrar i dagsläget, såväl med tanke på 
geografiskt läge som med tanke på hävdhistoria och öppenhetsgrad.   

Befintlig kunskap användes för att välja ut två aktiva sätrar i norra Värmland. För 
att få fram övriga sex objekt användes i första skedet Riksantikvarieämbetets 
Fornsök (FMIS) och Skogsstyrelsens Skog&Historia.  

Utsökning i FMIS har skett genom att alla objekt betecknade som ”fäbod” med 
antikvarisk bedömning ”övrig kulturhistorisk lämning” har sökts ut. Därefter har 
alla kontrollerats i ArcGIS och för de som har haft bebyggelse har även 
beskrivningen i FMIS gåtts igenom. Om det genom beskrivning eller på grund av 
byggnadernas storlek framgått att fäboden övergått i fast bebyggelse har den fallit 
bort. Denna utsökning gjordes endast för socknar i södra och västra delarna av 
länet eftersom vi för de norra delarna redan hade ett antal objekt som vi visste om. 

Objekten i Skog&Historia har inte någon antikvarisk bedömning men i övrigt gick 
utsökningen till på liknande sätt.  

Ett knappt trettiotal sätrar valdes ut med hjälp av dessa kriterier. Inom en radie av 
cirka 1,5 kilometer från respektive sätervall studerades avverkningsanmälningar, 
nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och naturreservat för varje säter. 
Byggnadsinventeringen ”Inventering och bevarandeplan för sätrar i Värmland 
1998” var också ett viktigt redskap. Sätrar med så stor andel äldre skog som 
möjligt inom det studerade området eftersträvades, men eftersom syftet med 
projektet var att utpröva en metod har även sätrar där mycket av skogen avverkats 
gått vidare till nästa sållning, för att få en bra variation mellan sätrarnas 
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grundförutsättningar. Information från Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-
2004 användes för att få fram information om hävd de senaste åren. 

Den ekonomiska kartan från 1960-talet användes för att göra bedömningar av hur 
trädskiktet runt sätrarna har förändrats sedan dess. Ju färre och mindre 
avverkningar desto bättre. Ju mer öppet på och runt sätervallen på 1960-talet desto 
bättre. Jämförelser med historiska kartor har också gjorts. Den häradsekonomiska 
kartan från 1883-95 och laga skifteskartor har studerats för samtliga utvalda sätrar 
och digitala överlägg har gjorts mellan aktuellt ortofoto och laga skifteskartor.  

Till slut hade åtta sätrar samt några reservsätrar valts ut (se karta i bilaga 1) 
fördelade på fem socknar i södra, västra och norra Värmland. Bäckaskog i Köla 
socken fanns med i det första urvalet men byttes ganska snabbt ut mot 
Holmserudssätern i Skillingsmarks socken. Länsstyrelsen Dalarna bidrog med 
ortofoton i skala 1:21 000 där områden med gammal skog inom en radie av två 
kilometer från sätervallen markerats för de utvalda sätrarna. 

 

2.2 Uppgifter från brukare och markägare 

Kontakt med markägare och brukare har tagits på olika sätt för olika sätrar. De 
åtta först utvalda sätrarna presenterades i nyhetsbladet Säterbruk i Värmland, nr 1 
2012, som gick ut till nästan 400 markägare och andra intresserade. De som hade 
intressant information om de utpekade sätrarna välkomnades att höra av sig. 
Tyvärr gav presentationen inget gensvar. För de sätrar som inte finns med i 
säterinventeringen 1998 saknar vi uppgifter om markägare och utskicket gick 
därför inte ut till dessa säterägare.  

I de få fall där det finns brukare på sätern kontaktades de via telefon innan 
fältbesöket för att få information om hävdkontinuitet, hävdintensitet, allmän 
historia, kännedom om djurens rörelsemönster, intressanta platser och annat som 
kunde vara till nytta under inventeringen. För övriga sätrar, utom 
Holmserudssätern, har vi under fältinventeringen fått kontakt med minst en 
markägare och på så sätt fått fram en del uppgifter om tidigare brukande på 
sätrarna och intressanta platser i skogarna runt sätrarna. 

 

2.3 Fältbesök 

Varje säter besöktes i snitt under tre fältdagar (2 personer á 1,5 dag) under juni till 
september.  

Med hjälp av underlagsmaterialet valdes de mest intressanta delarna av skogen 
runt sätern ut och besöktes i fält. Det kunde till exempel vara gammal skog, 
nyckelbiotop/naturreservat med notering om ristade träd, eller uppgifter om 
säterstig eller viloplats.  

Vid inventeringarna delades sätrarna med omgivande skog upp i zoner: 
sätervallen, skogen närmast vallen och skog längre bort.  I de fall vallen 
inventerats i Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004 gjordes bara en 
översiktlig koll av markvegetationen. Mer fokus lades istället på att beskriva 
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eventuella intressanta träd, brunnar och så vidare. I de fall sätern var oinventerad 
beskrevs vallens markvegetation lite mer utförligt. Inom en radie av en kilometer 
från sätervallen besöktes till synes intressanta områden, till exempel utpekad 
gammelskog, och stigar följdes i möjligaste mån, antingen de hittades på plats 
eller vi hade kännedom om dem innan. Inom området 1-2 kilometers radie från 
sätervallen gjordes instick i till exempel gammelskogsområden eller andra 
områden som verkade intressanta av någon annan anledning, till exempel säterstig 
eller kännedom om viloplats. 

Punktobjekt, till exempel enstaka träd och källor, har koordinatsatts med GPS. 
Ytor, till exempel öppna gläntor med hävdpräglad vegetation, har mätts upp med 
ungefärlig storlek efter att någon eller några kontrollpunkter koordinatsatts med 
GPS. Stigar har registrerats som spår. Samtliga intressanta observationer har 
beskrivits med förklarande fritexter och i många fall även fotograferats.  

Anteckningar för GPS-punkter respektive fotografier har redovisats som bilagor 
till rapporten. 

 
2.3.1 Kartmaterial under fältbesök 

Ortofoto över gammelskog, skala 1: 21 000, framtagna av Länsstyrelsen Dalarna 

Ortofoto med höjddata, skala 1:15 000, A3-format 

Ortofoto över vallen, skala 1:3 000, A4-format 

Överlägg historisk karta (laga skifte) och aktuellt ortofoto 

Ekonomisk karta från 1960-talet 

Häradsekonomiska kartan (karterad 1883-1895) 
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3 Resultat 
 

3.1 Gunnerudssätern, Skillingmarks socken, Eda kommun 
 

Besöksdatum: 2012-06-25 och 2012-06-26 
Höjd över havet: 245 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med storskalig utmark utan vall.  
 
3.1.1 Säterns historia 
Den äldsta kartan över sätern är en lagaskifteskarta från början av 1850-talet. 
Vallen är uppdelad på tre möjligen fyra ägare och har sju hus. Vallen har i stort 
sett samma utsträckning på den efterföljande häradsekonomiska kartan från slutet 
av 1800-talet (1883-95 Bön). En stor skillnad är dock att nu finns minst tre 
möjligen fem åkerlappar markerade på vallen. Byggnadsantalet har sjunkit till fem 
stycken varav ett är tydligt markerat som boningshus, men möjligen ytterligare ett 
kan vara bostadshus.  

Nuvarande delägaren Tage Kutt berättade att den siste brukaren var Karl Säter, 
mer känd som ”Karl på berget”, som var aktiv in på 1950-talet. På slutet hade han 
en tjur, två kor och en häst som betade fritt. Han och djuren höll till på sätern från 
vår till höst. Mitt på vallen kallades marken för Sätergärdet, men såvitt Tage vet 
varken slogs eller odlades det på sätern på slutet. Slåtter skedde istället hemma på 
”Söränn på åsen”. På den tiden fanns det tre stugor. Den norra ägdes av 
Börjessons, den mellersta av Karl och den södra av Krogh, Paulsson och Tolsson. 
När Karl dog 1956 köpte Tages pappa fastigheten med tillhörande del i sätern på 
auktion. Karls stuga var i så dåligt skick, bland annat hade timmer sågats ut ur den 
för att användas till ved, att den eldades upp av Tage i början av 1970-talet.  
Bilvägen till sätern byggdes inte förrän omkring år 1965 enligt Tage Kutt.  

 
3.1.2 Inventeringsresultat 
 
3.1.2.1 Vallen 
Sätern ligger vid Skut-
tjärnets norra strand 
och Skuttjärnsbäcken 
rinner genom vallen, 
som är glest bevuxen 
med framförallt björk. 
Röjningar har gjorts 
för att hålla undan 
igenväxning, men 
skuggningseffekten 
från de träd som finns 
är ändå stor. Flera 
björkar i södra delen 
av vallen är delade 
1,5-2 meter upp, till Kandelaberbjörkar på vallen, delade 1,5-2 meter upp. 
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två eller tre stammar. 

Strax söder om vägen 
ligger en liknande björk 
med cirka 70 cm diameter 
i brösthöjd. Den delas i tre 
stammar 1,5-2 meter upp.  

Det finns hål i flera av 
björkarna.   

Vallens markvegetation 
präglas på stora delar av 
ohävd, men här och där 
finns rester kvar av en mer 
hävdgynnad flora, med 
arter som smörboll, jung-
frulin, ormrot, prästkrage 
med flera. Brudborste 
förekommer rikligt och 
även arter som åkervädd, 
Jungfru Marie nycklar, revlummer, vårbrodd, smörblomma, ekorrbär, teveronika, 
skallror och några olika lågstarrar noterades. Den sydvästra delen av vallen är 
påtagligt kvävepåverkad och någon form av täkt eller grävningsarbete har skett 
nere i sydvästra hörnet.  

En buskros, eventuellt 
kanelros, noterades.  

I Skuttjärnsbäcken finns 
en mjölkkyl.  

Skogsbilgrusvägen går 
igenom det som tidigare 
varit vall. Såväl en liten 
yta väster om vägen, idag 
dominerad av örnbräken, 
som söder om, det vill 
säga ner mot sjön, har 
ingått i vallen. Partiet 
mellan vägen och sjön är 
fuktigt och glest 
trädbevuxet. En del 
röjningsrester har lagts i högar här.  

 

Koordinatsättning av grov liggande björk som precis som de stående 
kandelaberbjörkarna delas 1,5-2 meter upp. 

Mjölkkyl i Skuttjärnsbäcken. Mjölken förvarades ovan dämmet. 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

12 

 
3.1.2.2 Skogen närmast vallen 
Den västra delen av sätervallen som skurits av på grund av vägen domineras idag 
av örnbräken. Precis utanför detta område är det brant och svårtillgängligt.  

Från fähuset i norr leder stigar som ger intryck av att ha kvar en betesprägel upp i 
skogen. En smal körväg går västerut i skogen och den ger bitvis intryck av att 
snarare vara en stig. Kanske är det en stig som senare övergått till körväg. I 
närheten av vägen/stigen noterades en kapad gran med karaktär av en getgran, 
men den var inte grövre än att den kan ha passat som gärdsgårdsvirke.  

Tyvärr noterades inte några 
fler getgranar men så har 
det heller inte framkommit 
några uppgifter om getter 
på sätern. Längre bort sågs 
en del dubbeltallar och 
några ställen med en ”skum 
beteskänsla” passerades, 
bland annat vid Klopps-
mossens södra och östra 
kant, där bland annat en 
död tall med yxhugg på två 
olika höjder noterades (wpt 
34). Kloppsmossens södra 
del rundades utan fynd. 
Inte heller längs sjökanten 
noterades några lämningar. 
Trots att det inte gjordes några större mängder fynd av biologiskt kulturarv 
upplevdes ändå området väster om sätern som intressant.  

En getgransliknande gran växer strax intill stigen/körvägen som 
leder från fähuset i nordväst. 

Vy från sätervallens nordvästra hörn. Skogsbilvägen skär genom vallen. 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

13 

 

 
 

 

 

 

Öster om vallen står granungskog där det var omöjligt att hitta spår efter tidigare 
säterbruk. Bland annat ska stigen mot den närliggande Holmserudssätern utgå från 
den sydöstra delen av vallen och gå genom ungskogen men denna del av stigen 
kan inte urskiljas och följas längre.  

 
3.1.2.3 Skogen längre bort 
Ungefär en kilometer öster om Gunnerudssätern ligger Holmserudssätern. Stigen 
mellan sätrarna finns delvis kvar och från Holmserudssätern är den lätt att hitta 
och följa, åtminstone fram till en bäck som inte finns med på någon karta.  

 
3.1.3 Övrigt 
Sätervallen var mer öppen än förväntat och överraskade positivt. Hävdprägel finns 
kvar i vegetationen. Skogen runt sätern upplevdes som intressant trots att det inte 
gjordes några tydliga fynd.  

 
3.1.4 Åtgärdsförslag 
Restaurering av vallen i form av avverkning av björk och återupptagen slåtter är 
fullt möjligt och vore önskvärt med tanke på de kultur- och naturvärden som 
finns. Om slåtter inte är genomförbart på hela ytan kan de partier med mest inslag 
av slåttergynnad vegetation väljas ut för slåtter och övriga delar betas.  

Återupptaget bete på skogen vore värdefullt för att bevara de rester av biologiskt 
kulturarv knutet till bete som finns kvar främst väster om vallen.  

Ett flertal träd med möjlig betespåverkan noterades i skogen mellan vallen och Kloppsmossen. 
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3.2 Holmserudssätern, Skillingmarks socken, Eda 
kommun 

 

Besöksdatum: 2012-06-25 och 2012-06-26 
Höjd över havet: 320 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med storskalig utmark utan vall.  
 
3.2.1 Säterns historia 
Den äldsta kartan där sätern är med är laga skifte över Holmserud från 1833. 
Sätern är då markerad som en samfälld säterplats. Vallen har samma utbredning 
som dagens samfällighet för sätern har. Inga hus är markerade på kartan. Skogen 
kring sätern samt myren med namnet Sätermyren är skiftad. På häradsekonomiska 
kartan från slutet av 1800-talet (1883-1895 Bön) är sätervallen markerad som 
ängsmark. I den västra kanten ligger sex hus. Säterstigen från Holmsrud och 
vidare till Gunnerudssätern är markerad. Från 1912 finns en karta över en 
hemmansklyvning. Även här finns sätern med men nämns bara som samfälld 
säterplats och inga hus finns utsatta. På denna karta har dock antalet markerade 
stigar ökat. Bland annat finns nu en stig över myren med, troligen är det samma 
vinterväg som idag fortfarande finns kvar uppmarkerad med rödfärg på träd. 
Kanske är det säterns utökade användningsområde som bas för virkesdrivning 
som avspeglas i kartbilden. 

Säterdriften ska ha upphört kring sekelskiftet 1800-1900-talen. Men eftersom 
Gunnerudssätern delvis var igång in på 1950-60-tal kan det mycket väl tänkas att 
djuren gått upp till Holmserudssätern och bidragit till att fördröja igenväxningen 
här. På ekonomiska kartan från 1960-talet har igenväxningen av sätervallen redan 
börjat, men delar av vallen ser ut att ha varit helt öppna då. I skogen runtom sätern 
ser det luckigt ut, med en hel del öppna partier.  

 
3.2.2 Inventeringsresultat 
 
3.2.2.1 Vallen 
Ett timrat omålat bostads-
hus av enklare modell med 
panel och knutlådor står 
kvar, liksom ett omålat 
uthus, delvis timrat och 
delvis med resvirke. Ett 
uthus är rasat (wpt 49) och 
det finns en husgrund som 
är utmärkt av 
Skog&Historia.   

10-20 röjningsrösen av 
säterkaraktär noterades. I 
ett av rösena i västra 
kanten av vallen står en 
stör som skulle kunna vara 
en rest av en gärdsgård 
(wpt 51).  

Vallen från nordost, med det enda stående uthuset. Skogen är på väg 
att ta även de sista delarna av sätervallen. 
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Sätervallen är nästan helt igenvuxen med björk och gran och det finns även en hel 
del små rönnskott. Grässvålen är till stora delar uppluckrad. Exempel på arter som 
finns i större mängd är teveronika, smultron, skogskovall och harsyra. Andra arter 
som noterades var hallon, 
fyrkantig johannesört, 
blodrot, smörblomma, 
hundkex, kruståtel, blek-
starr, vårfryle, vårbrodd, 
skogsstjärna, ögonpyrola 
och mattlummer.  

Bland träden utmärker sig 
bland annat en omkull-
fallen grov björk (wpt 50), 
70-80 cm i diameter i 
brösthöjd. Vidare finns det 
en fyrstammig sälg som 
delar sig vid basen, dock 
utan tydliga hamlings-
tecken (wpt 41).  

 
3.2.2.2 Skogen närmast vallen 
Såväl skogen som sätervallen verkar vara spontant igenvuxna. Det finns kvar 
några riktigt gamla granar, stora tallar och några maffiga björkar. Gott om 
kruståtel noterades.  

Nedanför sätern (söder om) noterades två små vattensamlingar, varav en i mossa 
och en mellan stora block nedanför sluttning, ca 30 respektive 40 meter från ut-
huset. Det skulle kunna vara möjliga platser för källor, men eftersom de ligger 
nedanför en sluttning från uthuset är det tveksamt om de verkligen använts som 
källor. Inte heller kunde några tydliga utlopp ses. Inga andra tydliga källor 
hittades. 

Säterstigen från Holmsrud utgår från vallens nordöstra del och är lätt att följa. En 
bleka i en tall (wpt 52) som står längs stigen, ca 900 meter öster om vallen, syns 
tydligt om man går i riktning mot sätern. Alldeles öster om denna tall finns en 
öppen glänta, ca 10 x 30 meter, med gräs, en del hävdgynnade örter och en stor 
myrstack. Ytterligare en liten bit österut står en gran med en möjlig bleka, men 
inga tydliga hugg kunde ses.  

Stigen som går mot Gunnerudssätern är tydlig och lätt att följa, åtminstone en bit. 
Skogen är öppen utan småplantor och det finns ställvis gott om både rev- och 
mattlummer.  

I sluttningen upp mot Säteråsen norr om vallen står en del både döda och levande 
trampgranar (se Analys och diskussion för vidare resonemang om trampgranar). 
Sluttningen är väldigt grön av både mossa och gräs, med inslag av blodrot, 
mattlummer, gökärt, linnea och ekorrbär. Terrängen är storblockig.  

Det går en körväg från fähuset ner till och över Sätermyren strax sydväst om 
vallen. Myrens läge nära vallen och gott om bland annat starr indikerar att den 
med stor sannolikhet använts som foderresurs, troligen under minst någon period 
som slåttermark.   

En grov, omkullfallen björk erbjuder bra sittplats för en törstig 
inventerare (här Maria Sundqvist). Björkens utseende tyder på att 
miljön tidigare varit betydligt mer öppen. 
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Flera träd längs körvägen är rödmarkerade och det finns en tall med en låg bleka 
(wpt 42). 250 meter nordväst 
om den blekade tallen finns en 
sten med en ristning i form av 
ett hål.  

Sex gränsstenar noterades, 
både stående och omkull-
fallna. Tre av stenarna 
markerar gränsen till sätern 
enligt laga skifteskartan från 
1833 (wpt 44-46). 
 
3.2.2.3 Skogen längre bort 
Holmserudssätern och Gunnerudssätern ligger bara någon kilometer isär. Ett stort 
område kring Holmserudssätern är markerat som gammelskogsområde i vårt 
bakgrundsmaterial. Terrängen är där mycket kuperad och det finns i princip 
lodräta klippväggar i skogarna som gör det svårt att bedriva skogsbruk men också 
svårt för betesdjur att nyttja markerna.  

 
3.2.3 Övrigt 
På vallen är det främst strukturen och att det finns byggnader kvar som är 
intressant, samt den kullfallna björken. I skogen finns det flera små förekomster 
av biologiskt kulturarv men den stora helheten med betespåverkad skog är i 
princip borta. Kvar finns endast rester i form av stigar och leder med delvis 
betespräglad flora samt någon enstaka gräs- och örtrik glänta. Det gör att denna 
säter inte är den högst prioriterade vad gäller olika typer av åtgärder. Skulle bruket 
av den närliggande Gunnerudssätern komma igång kan dock läget för 
Holmserudssätern bli ett annat.  
 
3.2.4 Åtgärdsförslag 
Håll säterstigen, leden över Sätermyren och stigen till Gunnerudssätern även 
fortsatt öppna.  

I körvägen (t.v.) från Sätermyren upp mot sätervallen, där stugan kan anas i bakgrunden, har endast något 
enstaka träd vuxit upp. På Sätermyren (t.h.) återfinns flera starrarter och vegetationen här har med största 
sannolikhet nyttjats som foderresurs. 

Säterristning på sten, cirka 2 cm djup och 2 cm bred. 
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Håll rent från sly, träd och buskar runt byggnader, byggnadslämningar, rösen och 
gränsstenar.  

Bevara blekade träd.  
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3.3 Korsbysätern, Järnskogs socken, Eda kommun 
 

Besöksdatum: 2012-07-04 
Höjd över havet: 235 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med storskalig 
utmark. 
 
3.3.1 Säterns historia 
På laga skifteskartan från 1851 är platsen markerad som samfälld timmerplan 
mellan Mjögsjöarna, nr 1203. Om den redan då var i bruk som säter går inte att 
utläsa. Nästa karta den dyker upp på är en hemmansklyvning från 1886 då den 
anges som samfälld säterplats i norra hemskogen, nr 845. På häradsekonomiska 
kartan från slutet av 1800-talet (1883-1895 Lövstafors) är fyra ekonomibyggnader 
utritade med en svag antydan till sätervall dock finns inget säternamn utsatt. 
Vallen ser inte ut att vara skiftad.  

Säterdriften ska enligt fornminnesinventeringen ha upphört på 1920-talet. Efter 
det har den använts under skogshuggararbeten och som jaktstugor på sommaren. 

I byggnadsinventeringen från 1998 ansågs sätern vara en av de bäst bevarade i 
västra Värmland. Eftersom vallen var näst intill igenväxt valdes den dock inte ut 
bland de högst prioriterade för kommande vårdåtgärder. Bebyggelsen består av tre 
stugor och två stall.  

Senaste perioden med hävd var under ett fåtal år i slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet. Enligt del- och djurägaren Hans-Göran Lindberg skedde bete med 
nöt och bara på vallen. Den tredje sommaren gick djuren hem två gånger och det 
misstänktes bero på att de blivit skrämda av en lodjursfamilj som setts i området. 
Sedan dess har markerna legat ohävdade.  

 
3.3.2 Inventeringsresultat 
 
3.3.2.1 Vallen 
Sätervallen är övervägande öppen och gräsbevuxen. Marken sluttar ner mot 
vattnet och den närmsta remsan mot vattnet är mycket brant och helt igenvuxen 
med gran och björk. 

Bland uppvuxna träd och buskar finns det enar och ett fåtal spridda tallar. Vidare 
finns det gott om björkar som uppskattas vara 20-30 år gamla samt några äldre, 
dock inga riktigt gamla. En lönn står vid det södra huset. I närheten av det norra 
huset står två sälgar, varav den ena möjligen är hamlad och två unga rönnar. Det 
är gott om björksly, småtallar och rönnskott. Småvuxna viden förekommer i 
fuktsänkor.   

Hällar går i dagen och det finns några bergknallar.  
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En yta nära de övre husen verkar ha varit odlad. Vegetationen där är frodig och 
domineras av timotej, hundkex, skräppa och smörblommor. Allra närmast ett av 
husen växer rikligt med brännässlor. Det finns även en yta längre ner som är 
betydligt frodigare än marken i övrigt. Floran på vallen i övrigt visar spår av 
ohävd med arter som kruståtel och ängskovall, men hävdgynnade arter som till 
exempel vårbrodd, hirsstarr, blodrot och stagg förekommer, från en tid med mer 
intensiv hävd. Ett relativt nyuppsatt, enkelt stängsel går runt hela vallen.  

Stigen som leder till sätern på ekonomiska kartan från 1960-talet följdes ut till 
skogsbilvägen. Sträckningen är uppmärkt och stigen, som går genom 
produktionsskog, är i gott skick.  

 
3.3.2.2 Skogen närmast vallen 

Vallen på Korsbysätern betades senast under några år i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 
Sedan dess har den legat ohävdad. 

Öster om sätervallen, på andra sidan vattnet, reser sig klippväggarna lodräta. Dessa marker torde därför 
inte vara särskilt intensivt nyttjade för bete. 
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Närmast söder om vallen är ett hygge. På andra sidan vattnet är marken mycket 
brant och även om marken har gammal skog är det inte troligt att marken använts 
till bete i någon större utsträckning, förutom möjligtvis allra längst ner mot 
vattnet, med tanke på att det är så brant och till och med lodräta klippväggar på 
sina håll  

 
3.3.2.3 Skogen längre bort 
Ett område med markerad gammelskog sträcker sig söderut längs vattnet på och 
längs en ås, delvis med hällmarker med riklig förekomst av fönsterlav och 
lingonris. Skogen består av tallskog av blandad ålder. Väster om åsen ligger en 
myr med bland annat tuvull, ljung och småtallar. Vid östra kanten finns ett 
hällparti med stenar ovanpå. 

 

Stenarnas placering ser inte helt naturlig ut och platsen skulle passa mycket bra 
som viloplats under slåtter eller vallning av djur, men inga konkreta spår hittades 
efter människor eller bete. Cirka 25 meter sydost om platsen står en gammal 
skrovlig tall, men inga markeringar hittades på den.  

 
3.3.3 Övrigt 
Totalt sett verkar vallen mer intressant än skogen runtom med avseende på 
biologiskt kulturarv knutet till säterbruk.  

Enligt Hans-Göran Lindberg finns planer på att ta upp beteshävd på vallen igen 
under 2013. Bete kommer då att ske med fjällkor.  

 
3.3.4 Åtgärdsförslag 
Röjning av igenväxning i form av sly och unga träd.   

Återupptagen hävd på vallen. På sikt vore det mest intressant med slåtter, men 
bete skulle fungera bra under en restaureringsperiod.  

Stenblock på hällparti intill en myr. Platsen kan mycket väl vara en gammal vilplats vid slåtterarbete på 
myren. 
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Återupptaget utmarksbete vore också intressant men lägre prioriterat än hävd på 
vallen. Det kan finnas oklarheter gällande rätten till bete med tanke på att det var 
cirka hundra år sedan det senast förekom skogsbete. 
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3.4 Nordlisätern, Järnskogs socken, Eda kommun 
 

Besöksdatum: 2012-07-03 
Höjd över havet: 225 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med storskalig utmark med rester kvar av vall.  
 
3.4.1 Säterns historia 
Sätern är delad av en bilväg och ligger intill sjön Rinnen. Vid säterinventeringen 
1998 var den öppna vallen begränsad till området närmast byggnaderna, mellan de 
olika stugorna hade buskar och större träd vuxit upp. Bebyggelsen bestod av fyra 
stugor och ett stall. Timmerrester efter ytterligare ett stall fanns. Stugorna hade 
redan då moderniserats för att användas till fritidsändamål. 

Äldsta kartan som sätern finns med på är från 1767, en rågångsåtgärd över 
Hultebyn och Norra Lien. Platsen är markerad med ett hus och texten Norra Lians 
Sätterplats. Huset kan vara en schablon som visar att platsen var bebyggd, det går 
inte att dra slutsatsen att det bara fanns ett hus på sätern. Nästa karta är storskiftet 
över skogsmarken till Norra Lien från 1822. Vallen är här uppdelad i två lotter, 
littera a och b. Till a-delen står förklaringen ”Sättervallen tillhopa med unge Olof 
Olsson, Simon Hansson, Jon Jonsson”. Till b-delen står ”Dito dito de övriga 
delägarne”. Totalt omfattar storskiftet för Norra Lien 12 delägare vilka alla verkar 
haft del i sätern som egentligen inte är skiftad. Man har istället grupperat de 12 
delägarna i två grupper på vallen. Troligen är det nu vallens storlek fastslås vilken 
fortfarande ses i den samfällighet som idag utgör sätern. Ytterligare en littera 
berör sätern, C. Som förklaring står ”Anslaget till sätterskog”. Säterskogen ligger 
framförallt söder och öster om vallen och är helt oskiftad. Säterstigen som 
fortfarande kan följas, finns även den utritad på kartan. Däremot har man inte 
markerat några hus. Mellan 1845 och 1848 gjordes laga skiftet på Norra Lien. 
Vallen är tydligt markerad och på denna finns fem hus varav två möjligen är 
stugor och resten uthus. Den är fortfarande oskiftad. På häradsekonomiska kartan 
från slutet av 1800-talet (1883-95 Lövstafors), finns fyra byggnader på sätern. 
Vallen är inte öppen eller markerad som ängsmark utan uppges vara beväxt med 
löv- och barrträd. Den är inte heller tydligt utmärkt men platsen benämns som 
säter.  

 
3.4.2 Inventeringsresultat 
 
3.4.2.1 Vallen 
Sätern ligger invid sjön Rinnens nordöstra strand. Någon egentlig hävd före-
kommer inte i dagsläget. Endast gångstigar och små ytor runt vissa av stugorna 
röjs eller slås. Norra delen av vallen är delvis öppen med spridda björkar, enstaka 
enar och tallar och en hel del sly av främst björk, rönn och smågran. Hävdgynnade 
växtarter finns främst kvar längs stigen i vallens nordöstra del och arter som 
ormrot, ärenpris, smultron, prästkrage, blåsuga, ängsskallra och brudborste 
noterades där. Ner mot sjön noterades även stagg och ängsvädd. På andra ytor 
dominerar arter som tyder på produktionshöjande åtgärder och ohävd, till exempel 
timotej, hundkex, smörblomma, midsommarblomster, kärrtistel, hallon, mjölkört 
och ängskovall.  
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Södra delen av vallen är helt igenvuxen av blandskog (öster om vägen) och ung 
björkskog (väster om vägen). Här noterades inga särskilda rester av hävdgynnad 
vegetation i den uppluckrade grässvålen.  

Runt stugan i nordöstra hörnet växer en hel del kulturväxter, till exempel flera 
olika aklejor, iris, fänrikshjärta, fingerborgsblomma, stjärnflocka, någon ros och 
svarta vinbär. Plantornas ålder och ursprung har vi inga uppgifter om.  

En handfull låga röjningsrösen med 0,3-0,5 meter stora stenar noterades. Rösenas 
diameter var 0,5-1 meter.  

 
3.4.2.2 Skogen närmast vallen 
Naturreservatet Norra Lien ligger i direkt anslutning till sätern. I skötselplanen för 
reservatet nämns sätern och spår efter säterdrift i form av gläntor och en sommar- 
och en vinterled. Lederna har iordningställts av Skogsstyrelsen på senare år. Båda 
lederna utgår från vallens nordöstra hörn. Lederna följdes en bit och korta 
avstickare gjordes in i skogen, men några tydliga spår av utmarksbete noterades 
inte. Närmast sätern och en bit in i skogen växer stagg, vårbrodd, kruståtel och 
blodrot längs vinterleden. Efter 150-200 meter delar sig vinterleden och det är den 
östra ”armen” som leder mot Norra Lian 
medan den västra går till Remjängssätern 
som ligger bara två kilometer norr om 
Nordlisätern. Både sommar- och vinter-
lederna är så pass breda att de verkar ha 
använts för skogskörning.  

Längs vinterleden noterades inom ett litet 
område (wpt 60) en tall med blekor på 
två sidor, gott om myrstackar och en grov 
tall med platt topp. Den grova tallen har 
en övervallad skåra som möjligtvis skulle 
kunna vara en gammal bleka med tanke 
på läget intill leden och höjden på 
skadan.  

En husgrund (wpt 61) med en stör och 
spismursröse ligger precis på gränsen 
mot skogen i nordost.   

Till vänster syns en av stugorna som är ombyggd och moderniserad. Den högra bilden visar vägen som skär 
tvärs genom sätervallen, som är igenvuxen av främst björk på stora delar. 

Vinterleden är öppen och kan ses mellan träden. 
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3.4.2.3 Skogen längre bort 
Längs säterstigen (sommarleden) från Norra Lian är ett hällparti känt som 
viloplats. Platsen är registrerad i FMIS (Järnskog 76:1) och består av en sittvänlig 
sten ovanpå hällmark (wpt 63) i högt läge i tallskog cirka två kilometer öster om 
sätervallen. Enligt noteringarna i FMIS uppvisar berghällen inga spår av 
bearbetning.  

Inte långt därifrån finns en källa 
(wpt 66) som numera används som 
vattentäkt till en närbelägen stuga. 
Platsen där vilstenen finns är enligt 
Thore Henrysson, en av delägarna 
till sätern, känd som ”Sunnings-
kloven”, vilket ska betyda matplats. 
Sunning betyder mesost enligt 
Thore. I närheten av vilarstenen 
noterades ett par blekade tallar 
(wpt 62, 64) och ett litet röse, 
eventuellt gränsröse, med stående 
mittsten. Röset är cirka 0,5 meter i 
diameter och uppbyggt av 0,2-0,3 
meter stora stenar.  

 
3.4.3 Övrigt 
Thore Henrysson, har inga minnen 
av att han hört något om djur eller 
slåtter på sätern. Han tipsade dock 
om vilstenen som nämnts ovan.  

Varken på sätervallen eller i 
skogarna runtom noterades lummer i någon form.  

Det biologiska kulturarvet knutet till säterbruk verkar vara begränsat till små 
förekomster av hävdgynnad vegetation längs stigar och leder samt enstaka blekor 
i skogen.  

 
3.4.4 Åtgärdsförslag 
Återupptagen slåtter, främst på magrare och mer artrika partier.  

Fortsatt röjning av sly så att vallen hålls öppen.  

  

Vilarstenen invid säterstigen mellan Norra Lian och 
Nordlisätern. 
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3.5 Nordtorpssätern, Norra Ny socken, Torsby kommun 
 

Besöksdatum: 2012-08-15, 2012-08-16 och 2012-09-05 
Höjd över havet: 310 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med storskalig 
utmark. 
 
3.5.1 Säterns historia 
Vid säterinventeringen 1998 var vallen betad och öppen, däremot fanns inget 
tecken på att den slogs. Även vid en inventering 1973 var sätern i drift, likaså vid 
en dokumentation utförd av Nordiska Museet 1953. Vid den tidpunkten var en 
deläga (Norra Torp 1:29) i drift. Sommaren 1998 kom djuren på sätern från 
gården Rasta i byn Torp, säterjäntan hette Kjell Nilsson. 

Enstaka större granar och äldre rönnar växte på vallen 1998. Vallen var inhägnad 
med äldre trägärdesgård och bitvis modernare stängsel. Sammanlagt fanns cirka 
17 byggnader innanför inhägnaden på sätern och utanför inhägnaden fanns två 
sommarstugor. På sätern fanns flera ekonomibyggnader bevarade, både fähus och 
lador. Ekonomibyggnaderna var omålade medan stugorna oftast hade rödfärgats. 
Byggnadsskicket kan anses som representativt för de norra delarna av länet. Vid 
inventeringen 1998 ansågs sätern välbevarad och att miljön gav en upplevelse av 
den för säterdriften typiska markanvändningen. 

Fortfarande finns det kvar omålade uthus med inslag av rundtimmer. Flera av 
uthusen är reparerade i sen tid och vissa har även byggts om från ursprungligt 
utseende för att passa för hästar i samband med timmerkörning vintertid. Utöver 
stående byggnader finns det även ett antal husgrunder. 

Den äldsta karta som studerats är den som gjordes i samband med laga skifte år 
1824 (samskog med S Torp och Segenäs). Här är sätervallen samt säterskogen 
markerad men inga byggnader. Den verkar inte heller vara skiftad än. Nästa karta 
är laga skifte från 1852. Nu är sätern skiftad och delad på tre ägare. Totalt finns 
nio hus markerade. På häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet (1883-95 
Gårdsjöberg) har antalet hus ökat till 12 stycken. Tyvärr finns ingen ägoindelning 
med utan enbart vallens ytterkanter är markerade. Vallens storlek har ändrats 
mellan varje historisk karta som studerats. 

Säterdriften pågick fram till slutet av 1970-talet, därefter betades bara vallen. 
Sedan 2005 bedriver Norra och Södra Torps gårdsförening årlig slåtter på nästan 
hela ytan som är ingärdad av en ny trägärdsgård. Den sydöstra delen och 
ytterkanten åt nordväst slås dock inte.   

 
3.5.2 Inventeringsresultat 
 
3.5.2.1 Vallen 
Vägen upp mot Hålsjöberget har delat vallen i den södra änden, så att en stuga och 
en inbyggd brunn nu ligger söder om vägen medan den största delen av säter-
vallen ligger norr om vägen. En trägärdsgård omgärdar den norra delen som är 
övervägande öppen. Av den gamla gärdsgården finns i princip inget kvar, förutom 
några mycket murkna störar som hittades längs utkanten av vallens östra 
utsträckning enligt den häradsekonomiska kartan (wpt 72). Nuvarande gärdsgård 
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Flerstammig sälg inne på Nordtorpssäterns 
sätervall som kan ha hamlats för att få 
lövfoder till djuren. 

har delvis satts upp med hjälp av medel från landsbygdsprogrammet under de 
senaste åren. Det fårnät som användes under den senaste betesperioden står 
fortfarande kvar på vissa sträckor.  

Vegetationen innehåller flera olika hävd-
gynnade arter, till exempel ärenpris, präst-
krage, blodrot och vårbrodd. Stagg före-
kommer rikligt främst längs västra kanten 
och en bit in på vallen. Det finns även blå-
bärsris, kovaller med mera som tyder på 
sämre hävd och att vallen varit ohävdad.  

Den del av vallen som slås är öppen med 
spridda träd och buskar. Det finns gamla löv-
träd, såväl sälg som rönn och björk. Det finns 
ett fåtal sälgar som kan ha hamlats längre 
tillbaka. En sälg (wpt 70) i södra utkanten av 
vallen är möjligtvis hamlad 1,5-2 meter upp. 
Den har fem spön varav två är grövre än 
övriga. Ytterligare en möjlig hamlad sälg har 
tre stammar från basen med ytterligare en 
delning 1,2 - 1,5 meter upp (wpt 73).  

Flera av rönnarna på vallen är antingen 
buketter eller flerstammiga och kan mycket 
väl vara betespåverkade. Däremot är det inte 
särskilt troligt att de hamlats. En stor och 
gammal gran som kan klassas som en typisk 
fäbodgran står i södra delen av vallen (wpt 71).  

Ytterligare några stora granar, dock inte lika 
stora som fäbodgranen, står lite längre 
norrut. Det finns även yngre träd, bland 
annat en lönn. Hänglavar förekommer 
ganska rikligt på träden. Den sydöstra delen, 
som inte slås, är försumpad och igenvuxen 
av ungbjörk.  

Fäbodgran på Nordtorpssätern. 
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I närheten av stugor och uthus finns kulturväxter i form av hallon, rhododendron, 
rosbuske, rabarber och björnloka. Tyvärr kunde vi inte klart avgöra om det var 
fäbodrabarber eller någon annan sort.  

Tecken på att odling förekommit på sätervallen finns i form av 20-30 
röjningsrösen och insådda arter, till exempel timotej. Flertalet av röjningsrösena är 
ca 0,4 meter höga och 1 meter i diameter. Enstaka rösen är något större och det 
förekommer även röjningsrösen där stenar kastats upp mot ett fast block eller en 
större sten.  

På sätervallen finns två brunnar med överbyggnad, en på vallen norr om vägen 
och en söder om vägen (wpt 74 resp 92).  

 
3.5.2.2 Skogen närmast vallen 
Längst i norr går säterstigen ut från vallen. Den löper genom gallrad granskog 
med riklig förekomst av mossa. Arter som bergrör, kruståtel, linnea, lite blåbärsris 
och kovall noterades, men varken stagg eller lummer sågs längs stigen. 200 meter 
in på stigen (norrut) finns en kavelbro, troligen relativt nygjord, över ett surdråg 
(wpt 95).  

Två överbyggda brunnar noterades på sätervallen, en i norra delen av vallen (övre bilden) och en söder om 
vägen som skär genom den ursprungliga vallen (nedre bilderna). 
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Allra närmast utanför sätervallen i nordväst är skogen tät med väldigt begränsat 
inslag av gräs (rör, kruståtel och rödven), förutom ett litet parti strax väster om 
säterstigen, där skogen är luckig. Någon torrfura och en tall cirka 60-70 cm i 
diameter sticker ut bland övriga träd. Inga spår efter stigar kunde noteras i denna 
del av skogen. Söder om ett blött parti, som möjligtvis är en källa, tar en ung 
granplantering vid.  

Öster om vallen finns hygge och produktionsskog.  

 
3.5.2.3 Skogen längre bort 
Säterstigen till Norra Torp och Södra Torp 
har gjorts i ordning till en uppmärkt led som 
ungefär ska följa den gamla sträckningen. 
Leden är till en början kraftigt breddad och 
använd som körväg (gräsbevuxen). Så 
småningom smalnar den av till en stig och 
går genom ung skog. Stigen följdes nästan 
fram till Säteråsmossen, som gränsar till en 
övergiven säter vid Säteråsen öster om 
mossen. Gamla stubbar med spår av brand 
fanns kvar i ganska riklig mängd längs 
vägen.  

Noterades gjordes också det stora antalet 
dubbel- och trippeltallar där en stam 
medvetet gynnats genom att övriga sågats 
av. Längs stigen finns en vilplats uppmärkt 
med skylten ”Jolberget - vilsten”. Enligt 
samtal med Malte Löfgren, engagerad i 
gårdsföreningen, ska det finnas en ristad tall 
längs säterstigen, närmare Norra Torp, men 
så långt följdes inte stigen.  

En annan stig är den som leder till Segenäs-
sätern, cirka 2 kilometer söder om 
Nordtorpssätern. Även 
denna stig är markerad. Den 
markerade leden följer inte 
den ursprungliga 
sträckningen ut från 
sätervallen men hittas lätt 
från grusvägen som leder 
till Nordtorpssätern. På 
vägen till Segenässätern 
passeras lämningarna efter 
Högsätern, en liten säter 
som övergavs tidigt. Inga 
särskilda fynd gjordes längs 
denna stig, som går genom 
produktionsskog. Små 
myrar längs stigen under-
söktes ibland närmare men 

I skogen längs med säterstigen till Norra och 
Södra Torp finns rikligt med stubbar med spår 
efter bränder. Notera även huggmärken nere 
till vänster.  

Annie Johansson vid vilsten längs säterstigen mot Norra och Södra 
Torp. Stenen är markerad med en skylt.  
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utan fynd av särskild 
vegetation eller rester 
efter till exempel 
hässjor eller lador. 

I naturreservatet 
Vimyren, som ligger 
cirka 1,5 kilometer 
nordost om Nordtorps-
sätern, ska det enligt 
reservatsbeslutet finnas 
en gammal tallstam med 
inhuggna tecken. I 
reservatets sydvästra del 
finns det gott om gamla 
grova tallar, en del mer 
än 300 år gamla, men 
just den tallen hittades 
inte vid besöket, trots idogt letande. Varken nuvarande reservatsförvaltare eller 
reservatets tillsynsman känner till den ristade tallen så det är osäkert om den 
fortfarande finns kvar, eller om den kanske fallit så att tecknen inte längre är 
synliga. Stammar och högstubbar med provhugg hittades (wpt 91) och på en liten 
höjd med hällmark intill ett troligt slåtterområde längs vattendraget Östra Jolen 
noterades ett par stämplade tallar varav den ena var död. Dessa tallar är inte mer 

än 20-30 cm i diameter i brösthöjd (bl.a. 
wpt 87). Den stämplade tall som fortfarande 
lever har också inhuggna tecken i form av vad 
som ser ut att vara MN eller NW. I samma 
område noterades en tall med en nästan helt 
övervallad bleka (wpt 88). Hur länge sedan det är som blekan gjordes kan vi inte 
säga, men frågan om hur snabbt det kan gå för ett träd att helt täcka över skadan 
uppstod. Missar vi många äldre blekor på grund av att de vallats över? 

Högsätern ligger mellan Nordtorpssätern och Segenässätern men idag 
finns endast rester kvar och skogen har tagit över vallen. 

Stämplad torraka på hällmark vid Östra Jolen i naturreservatet 
Vimyren, Torsby kommun. Närbild på stämplar till höger.  
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3.5.3 Övrigt 
Analys 
Vallen är rik på biologiskt kulturarv i form av slåttergynnad flora, kulturväxter 
och en del gamla träd. I skogarna runtom sätern finns enstaka spår efter 
säterbruket kvar i form av stigar och en del gamla träd, men i princip inga ristade 
träd har hittats. Kring myrar har inga fysiska spår i form av hässjerester eller lador 
hittats.  

 
3.5.4 Åtgärdsförslag 
Fortsatt årlig slåtter.  

Återupptaget fäbodbete på skogen och plockhuggning närmast vallen, främst i 
norr där skogen är spontant uppkommen men tät efter upphörd beteshävd.  

Bekämpning av lupiner.  

  

Stämplad tall där tecknen MN eller NW ristats in i blekan. Tallen står i kanten av ett troligt slåtterområde 
längs vattendraget Östra Jolen i naturreservatet Vimyren, Torsby kommun. 
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3.6 Norra Västanviksätern, Fryksände socken, Torsby 
kommun 

 

Besöksdatum: 2012-08-31 och 2012-09-05 
Höjd över havet: 250 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med små rester av 
utmark. 
 
3.6.1 Säterns historia 
Från 1786 finns en storskifteskarta över byn Västanviks skogsmark. Västanvik har 
då tre sätrar. Sätervallarna delades upp mellan delägarna i byn, vissa fick del i 
flera sätrar, andra bara i en. Särskild mark till säterskogen fanns avsatt, denna 
brukades samfällt av respektive säters delägare. I något fall får även någon som 
inte har en del i vallen nyttja skogen efter överenskommelse med säterbrukarna. 
Norra Västanvikssätern har fyra delägare. Redan nu fanns möjligen en åker 
upptagen på vallen. Inga byggnader är utmarkerade på kartan. 

Nästa karta är laga skifte 1832-33. Sätrarna är undantagna skiftet men en fyrkant 
har avsatts kring varje för säterskogen eftersom resterande skogsmark ingår i laga 
skiftet. Vallarna är markerade inom fyrkanterna och för Norra Västanvikssätern 
har den samma utsträckning som på storskifteskartan. Inga hus är utsatta på 
kartan. För sätrarna genomförs sedan ett separat laga skifte 1874-75. Hela den vid 
förra skiftet avsatta fyrkanten för sätern delas nu på åtta delägare. I norra delen av 
sätern finns tre åkerytor markerade, övriga delar är markerade som äng. Om det 
stämmer med verkligheten eller om delar fortfarande är skogbeväxta kan man 
fundera över då det på den häradsekonomiska kartan är ganska stora delar som 
redovisas som skogbeväxta. Nio hus finns markerade på sätern.    

Den häradsekonomiska kartan (1883-95 Fryksände) visar på en stor förändring av 
sätern mot tidigare kartor. Säterplats-fyrkanten kring vallen som undantogs från 
laga skiftet 1833, kan fortfarande ses i ägostrukturen. Den södra delen av rutan är 
skogbeväxt och är det som återstår av säterskogen medan resterande delar av 
sätern är uppodlad eller brukas som äng. Endast tre byggnader återstår inom den 
ursprungliga vallen. Totalt redovisas cirka 16 byggnader på kartan, varav en stuga 
men denna ligger utanför den ursprungliga vallen och på platsen för torpet 
Pettertorp (namnet har vi fått från Anders Lindén, delägare på sätern). Det 
framstår som om ängsmarken kraftigt har utvidgats både i norr mot sjön samt 
väster om vallen med en stor äng som sträcker sig ned till Sätermyren  

Enligt Anders Lindén, bedrevs torvströtäkt på Sätermossen söder om vallen. Den 
delen hörde till Västanvik 1:359. Han har kort på sätern från omkring 1920 när 
den fortfarande brukades aktivt, men kort därefter upphörde säterbruket. 
Säterstigen snitslades upp för cirka 15 år sedan. Sedan dess har det avverkats på 
många platser och stigen är därför mycket svår att hitta.  

Vid Säterinventeringen 1998 noterades att vallen var öppen men började växa 
igen med granar. Bebyggelsen bestod då, liksom idag, av ett fähus och en 
moderniserad, rödfärgad stuga med altan. Denna har idag kompletterats med en 
friggebod. Ytterligare en stuga med förråd har byggts upp nordväst om den 
moderniserade stugan.  
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3.6.2 Inventeringsresultat 
 
3.6.2.1 Vallen 
Sätern ligger intill Bredsjön och hävdas inte i dagsläget. Vallen består till stor del 
av tidigare brukad åkermark. Den senaste hävden bestod i bete under några år på 
1990-talet. Rester av elstängsel finns kvar sedan den perioden. Delar av vallen är 
fortfarande öppen men stora delar har vuxit igen eller håller på att växa igen.  

Marken är småkuperad och det finns såväl torra backar som fuktiga delar. Två 
bäckar rinner genom vallen, dels längs den västra ytterkanten och dels i norr. De 
nordvästra och södra delarna av vallen är kraftigt igenvuxna och numera snarast 
att betrakta som skog. Dock är det inte helt enkelt att utifrån kartmaterialet avgöra 
vad som varit del av vallen och vad som faktiskt är rester av säterskogen. 

Det finns inga riktigt gamla träd eller träd som visar på lövtäkt. Det finns dock till 
exempel två relativt stora björkar som vuxit upp i en öppen miljö och därför har 
låga och breda kronor. I övrigt består träd- och buskskiktet av ett fåtal enar, unga 
björkar och granar samt ett fåtal tallar.  
Markvegetationen på de mer öppna delarna har naturaliserats efter åkerbruk. På de 
öppna och magraste partierna noterades arter som ormrot, stagg, prästkrage, 
hirsstarr, åkervädd och vårbrodd. På andra partier finns arter som tyder på sämre 
hävd och skuggigare miljö under en period, till exempel kruståtel, kovall och 
mjölkört.  

Kulturlämningar finns i form av flera husgrunder (wpt 122 m.fl.), stenmur vid den 
norra bäcken och några röjningsrösen.  

En källa finns strax nordnordost om den äldre stugan. Vid den nybyggda 
sommarstugan finns en äldre brunn (wpt 124).  

Den skogbevuxna delen av vallen i nordväst har en, om än något uppluckrad, 
grässvål med arter som kruståtel, rödven, kovaller, blodrot, små mängder 
blåbärsris och en del gullris. Röjningssten och något röjningsröse finns i samma 
del av vallen. Ut mot kanten av vallen minskar andelen gräs på marken och det 
blir istället mer mossa och harsyra med inslag av revlummer. Väster om en körväg 
är granbeståndet jämnare, vilket kan tyda på plantering. Ett antal stigar går ut i 
skogen i detta hörn av den gamla vallen men åldern på dem är svår att avgöra.  

 

Gran håller på att ta över sätervallen på Norra Västanvikssätern. Stugan på den högra bilden är en av de 
urpsrungliga säterstugorna, men den har blivit om- och utbyggd. 
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3.6.2.2 Skogen närmast vallen 
Inga spår av trägärdsgård syntes i skogen nordväst om vallen. Vid vandring 
söderut i skogen stöttes ett tiotal röjningsrösen på, liksom en gammal åker som 
upplevs ha varit plöjd. Ett av rösena är ca 0,3 m högt, 1 m i diameter med 0,3-0,4 
m stora stenar. Ett annat är ca 0,3 m högt, 1,5 m i diameter med 0,5-0,7 m stora 
stenar. Stenarna ligger utanför det område som utgjordes av vall på kartan från 
laga skifte.  

Torplämningen ”Pettertorp” (RAÄ Fryksände 129:1) ligger en bit in i skogen på 
västra sidan av sätervallen. Enligt Anders Lindén ska det på en av stockarna till 
den inrasade gamla stugan finnas en inristning ”1641”. Runt byggnadslämningen 
finns det fortfarande en liten öppen yta.  

 
3.6.2.3 Skogen längre bort 
Vid infarten till Sätermyren, knappt 600 meter söder om infarten till sätervallen, 
finns en bleka i en tall (wpt 129) med ca 35 cm i diameter. Myren har använts för 
täkt av torvströ till Åsen. Totalt noterades ett tiotal vattenfyllda gropar som 
troligtvis är spår efter torvtäkten (wpt 130). Några var små, 2x3 meter och nästan 
helt igenvuxna, medan resterande var uppemot 10x30 meter och låg i nordsydlig 
riktning. 

Nära groparna är marken lite torrare och det växer bland annat dvärgbjörk, rosling 
och ljung här. Myren är öppen och rik på flaskstarr. I kantområdena finns spridda 
tallar och större inslag av bland annat Jungfru Marie nycklar, stjärnstarr, 
hundstarr, hirsstarr och ängsull.  

Enligt häradsekonomiska kartan har ängsmark sträckt sig ungefär en kilometer 
söderut från Bredsjöns södra strand, längs sätervallens västra gräns och söderut i 
en 70-100 meter smal remsa. Ängen låg en bit väster om Sätermyren. Inga partier 
med tydliga ängsrester kunde hittas i dagens skog, mer än att det finns ett antal 
små myrar som mycket väl kan ha använts för slåtter. Varken kring dem eller vid 
Sätermyren har några rester efter hässjor eller lador hittats. En liten myr kändes 
mer intressant är övriga (wpt 143). Där noterades snip, trådtåg, flaskstarr, hund-
starr, gråstarr, Jungfru Marie nycklar, kråkklöver och vattenklöver. 

 

Vattenfyllda gropar efter torvströtäkt, Sätermyren söder om Norra Västanvikssätern. 
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Den öppna ytan är cirka 
30 x 20 meter (nordsydlig 
utbredning) men ett stråk 
med mycket starr fortsätter 
i ett band i nordsydlig 
riktning. Här är det glest 
bevuxet med björk.  

Omedelbart öster om 
gläntan noterades stagg i 
gles tallskog med mycket 
gräs och enbuskar. Tallen 
är 20-30 cm i diameter.  

600 meter väster om sätern 
ligger ett område som 
pekats ut på gammelskogs-
kartorna. Vid besök i 
området konstaterades att 
det rörde sig om gallrad 
tallskog med enstaka 
björkar. Enstaka spår sågs 
efter dimensionshuggning/äldre avverkning i form av stubbar och yxhugg. Varken 
blekor eller spår efter bete noterades.  

 
3.6.3 Övrigt 
Det vore intressant att ytterligare undersöka den tidigare ängsmarken i stråket ner 
mot Sätermyren, troligtvis kan fler små kärr med mer eller mindre hävdpräglad 
vegetation hittas. I övrigt verkar det biologiska kulturarvet som är knutet till 
säterbruk främst finnas på och närmast runt vallen.  

 
3.6.4 Åtgärdsförslag 
Avverka igenväxning på stora delar av vallen och återuppta slåtter med 
traktorburen slåtterbalk. Särskild restaureringsplan har skrivits om detta och 
skickats ut till markägaren.  

Manuell slåtter på delar som inte kan slås med traktor, till exempel runt 
husgrunder, längs stenmuren och ner mot bäcken.  

Återupptagen lieslåtter på det närliggande lilla kärret med rester av hävdgynnad 
flora.  

 

  

En liten myr med hävdindikerande vegetation cirka 170 meter från 
sätervallen. 
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3.7 Kårebolssätern, Norra Ny socken, Torsby kommun  
 

Besöksdatum: 2012-05-24 och 2012-05-25 
Höjd över havet: 340 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall utan utmark. 
 
3.7.1 Säterns historia 
Sätern, som ligger på Elindebols skogsmark, är stor och välbevarad, lokaliserad 
bredvid Kårebolsjön. Kårebolssäterns ålder är okänd men den har en lång 
brukningstid och är idag levande.  

På storskifteskartan över Elindebol från 1815 är Kårebolssätern med. Ett fåtal hus, 
fyra stycken, är utritade. Det verkar som om det finns en markering för inägan 
samt en markering för själva vallen som slås. Säterskogen är markerad.  

På lagaskifteskartan över Elindebol från 1873 finns åtta olika skiften markerade 
på vallen. Totalt visar kartan hela 29 byggnader varav majoriteten ligger utanför 
det som verkar vara ängsmarken. Kring sätern finns en avsättning för säterskogen. 
Ytterligare en ängsmark finns utsatt sydväst om sätern nere vid sjön. 

Den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet visar 26 ekonomi-
byggnader markerade på ängsmarken. De ligger placerade i ett radmönster utmed 
vallens sidor. Vallen har ungefär samma utbredning som tidigare. Stigar till och 

Utsnitt ur Laga skifteskarta över Kårebolssätern från 1873. Förutom sätervallens utsträckning ses även 
säterskogens gräns samt en liten slåtteräng nere vid sjön.  
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från sätern är med. Säterskogen har samma utbredning som tidigare. Ängen nere 
vid sjön är borta. 

Vid Säterinventeringen 1998 var vallen inhägnad av en trägärdesgård och korna 
betade utanför. Driften lades ned 1973 men återupptogs 1988 av Solveig och Paul 
Hedén, som lånar en bu på vallen. Deras fjällkor har betat här varje sommar sedan 
dess, ofta kompletterade med ett par hästar. Sommaren 1998 fanns två fjällkor, ett 
antal kalvar och kvigor, samt hästar som betade på vallen. Vallen hävdades med 
hjälp av slåtterbalk. Mjölken bearbetades på vallen. De senaste åren har ingen 
mjölkhantering skett, utan kalvarna har fått gå med korna på bete. 2011 gick här 5 
kor, 2 kvigor och 3 kalvar.  

Det finns inget fäbodlag bakom Kårebolssätern, som är en bysäter. Eftersom 
sätern inte ligger på Kårebols skog äger delägarna bara ytterst lite skog, den så 
kallade säterskogen, runt sätervallen men har nyttjanderätt även i övrig skog vad 
gäller bete, ved, gärdsle och byggnadsmaterial.  

Bebyggelsen är välbevarad, flertalet byggnader är uppförda under 1920-talet med 
ett fåtal från 1800-talets mitt. Sammanlagt fanns 1998 tio säterstugor, åtta fähus, 
tio lador samt dass och vedskjul. Vid inventeringen på 1970-talet registrerades 27 
byggnader. Sedan dess har bygg-
nader renoverats och på någon 
delsäter rekonstruerats.  
På Kårebolssätern heter stugan 
bua, fähuset fugges, ladan laa och 
dassen hus. 

Marken är indelad i 18 enheter 
men alla är inte bebyggda. Varje 
delägare i sätern hade tidigare sin 
mark för slåtter på sätern och 
stugor och fähus placerade 
utanför dessa remsor. 

En källa, Lars-Mattsa, används 
idag, men ytterligare två mindre 
källor är kända på sätern.  

Källor med gott vatten utnyttjas gärna av inventerarna. Här 
fyller Maria på vatten ur Lars-Mattsa-källan. För att skydda 
källan från betesdjur används en enkel trägärdsgård.  

Typiskt för sätrar i Värmland är att fähusen är strategiskt placerade i sätervallens utkant. Djuren kan då 
släppas direkt ut på skogen och vallen som ska slås behöver bara skyddas från betande djur med en 
gärdsgård som omger hela vallen. 
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3.7.2 Inventeringsresultat 
 
3.7.2.1 Vallen 
När hävden återupptogs 1988 var 
marken rejält tuvig och det växte 
vitsippor på i princip hela vallen. 
Såväl tuvor som vitsippor har 
trängts undan av slåtter och bete 
uppger Solveig Hedén. Delar av 
vallen slås och dessa hägnas in 
för att skyddas från betesdjuren, 
som hålls inne på vallen nattetid. 
Efter slåttern öppnas hela vallen 
för bete.   

På vallen finns såväl magra 
torrbackar som fuktdråg och 
kvävepåverkade partier. Mellan 
slagna och betade delar syns 
ingen tydlig skillnad i vegetation. 
Sätern finns med i Ängs- och 
betesmarksinventeringen 2002-
2004 och det finns hävdgynnade 
växtarter som blåsuga, grönvit 
nattviol, ärenpris och stagg. Det 
ska enligt uppgift även finnas 
låsbräken, men inget exemplar 
hittades vid besöket.  

Djuren betar på skogen om dagarna, men har vallats de senaste åren som skydd 
mot rovdjur. Den som vallar styr inte var djuren betar utan följer bara med dem 
under dagarna för att hålla koll på dem. Runt den 20 augusti tas djuren hem från 
sätern.  

Hela vallen är omgärdad av trä-
gärdsgård. De äldre delarna är av 
senvuxet material med riklig 
lavpåväxt. Föryngring av gärds-
gården pågår. Röjningsrösen 
förekommer inne på vallen.  

Trädskiktet består av björk, 10-
20 rönnar varav flera är fler-
stammiga och vissa med hål och 
gnaghål. I sydvästra delen står en 
gammal hamlad sälg (wpt 19) i 
ett röse. Flera hamlingszoner kan 
ses och det finns dessutom två 
möjliga blekor på sälgen. Det 
växer rikligt med hänglavar på 
träden.  Enstaka yngre granar 
står kvar, liksom ett fåtal tallar 

Del av vallen med flerstammig rönn och lada och stagg i 
framkant. 

Hamlad sälg på sätervallen dokumenteras av inventerarna 
Annie Johansson från Länsstyrelsen Värmland och Johanna 
Jansson och Tomas Ljung från Länsstyrelsen Dalarna. 
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och några enbuskar med krypande form, vilket tyder på bete.  

Den äldsta byggnaden är från 
1820, men eftersom den består 
av hopplockat timmer kan delar 
av timret vara äldre än så. Påväxt 
av lavar förekommer.  

 
3.7.2.2 Skogen närmast vallen 
Strax utanför gärdsgården vid 
ingången till sätern står en 
gammal torrfura. Den har 
använts som riktmärke, men vi 
har inte hört att den har något 
särskilt namn och vi kunde inte 
hitta några ristningar på den. I 
säterskogen har viss plock-
huggning fortsatt även under sen 
tid. Skogen är varierad med 
såväl löv- som barrträd i 
varierande åldrar och i ljusöppna 
partier finns gott om gräs och 
örter i markvegetationen.  

Källor finns både nordväst och 
sydost om vallen. Den nord-
västra är den så kallade Lars-
Mattsa-källan (wpt 17, se bild 
sid 32), som är stensatt och 
omgärdad med gles trägärdsgård 
medan källan sydost om vallen 
är en kallkälla i mossa (wpt 12).  

Utanför säterskogen finns det 
flera hyggen där djuren gärna 
betar. Hyggena närmast sätern i 
ost och sydost hålls slyfria tack 
vare djuren och det finns till och 
med en hyfsad grässvål här.  

Mellan bilvägen och sjön, strax 
efter korsningen (mot sätern) 
finns en torrfura med ett 
omkullagt B inristat ungefär i brösthöjd (wpt 29). 

Sätervallens äldsta byggnad är en lada som består av 
hopplockat timmer. 

I säterskogen finns inslag av gamla träd, här en tall. 
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Stammen har gått av högre upp och det finns flera hål, samt provhugg efter yxa i 
nederdelen. Tallkräfta har angripit den.  

På kartan från laga skifte finns en myrmark utritad som skulle kunna vara lämplig 
för slåtter i vad som idag är en vik av sjön. Vid fältbesöket var det i princip en 
öppen vattenspegel 
här och eftersom 
Kårebolssjön är 
reglerad ligger 
marken troligtvis 
under vatten en stor 
del av året. Uppe på 
sluttningen ner mot 
sjön hittades en 
gammal tall med ett 
inristat W och platsen 
kan mycket väl ha 
varit en viloplats 
under slåtterarbetet 
med tanke på läget. 
Blekan är drygt 10 
cm hög och barken 
runtom är nästan 10 
cm tjock. 

 
3.7.2.3 Skogen 

längre bort 
Det här är den säter där den markerade gamla skogen har undersökts minst. Störst 
koncentration lades närmare vallen efter samtal med Solveig Hedén som har god 

Torrfura mellan bilvägen och sjön, cirka 200 meter från 
den södra ingången till sätervallens, med ristning, hela 
trädet resp närbild. 

Ristad tall vid möjlig vilplats vid en vik av sjön som på Laga skifteskartan 
från är markerad som ängsmark. 
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kunskap om var djuren rört sig mycket under hennes 30-åriga period på sätern. 
Det finns vidare gott om stora hyggen precis utanför säterskogen. Det närmsta 
gammelskogsområdet i sydost består av ungefär hundraårig granskog, med ett 
väldigt litet lövinslag och ingen vidare betespåverkan. Solveig Hedén har inte sett 
till några träd med ristningar. 

 
3.7.3 Övrigt 
Kårebolssäterns vall är den mest intressanta av de besökta sätrarna med tanke på 
biologiskt kulturarv. Det är den enda säter där vi helt klart kunnat konstatera en 
gammal hamlad sälg. Storleken på vallen och hävdkontinuiteten gör det också 
intressant. Skogen närmast sätervallen visar tydliga spår av bete och grässvål på 
närliggande hygge är häftigt! Det hade varit väldigt intressant att se hur en av 
storskaligt skogsbruk opåverkad skog runt Kårebolssätern hade sett ut.  

 
3.7.4 Åtgärdsförslag 
Fortsatt säterdrift med djur är av högsta prioritet.  

Fortsatt bete på skogen liksom fortsatt slåtter kombinerat med efterbete på vallen.  

Under utbyte av gärdsgården vore det värdefullt om virke som är i gott skick 
återanvändes, till exempel slanor av senvuxet material med lavpåväxt.  
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3.8 Vålhallasätern, Dalby socken, Torsby kommun  
 

Besöksdatum: 2012-08-23 och 2012-08-24 
Höjd över havet: 465 meter 
Urvalskategori: Sätermiljöer med öppen eller delvis öppen vall med storskalig 
utmark. 
 
3.8.1 Säterns historia 
Den äldsta kartan över Vålhalla är laga skifte över Hole med Fläskremmen och 
Stommens skogsmark från 1862. Sätern har då två delägare och består av åtta hus. 
Vallen har en liten utvidgning i norr jämfört med idag men är annars något 
mindre. På häradsekonomiska kartan från 1800-talets slut (1883-95 Grasbricka) 
hade sätern två delägare med varsin vall. Husen var fortfarande åtta stycken varav 
sex uthus (ett nu placerat på utvidgningen i norr) och två bostadshus. Vallen har 
utvidgats i öst-västlig riktning till att i stort sett sammanfalla med dagens 
utbredning. Sätervallens ängsmark gick dock då något längre norrut än dagens. 
Ingen åker är markerad. 

Sätern är även idag uppdelad i två vallar, Börjevallen och Esters vall. Byggnads-
beståndet består idag av tre stugor, två lador, ett stall, två fähus, ett dass, två 
vedskjul och en mjölkkyl.  

På ekonomiska kartan från 1960-talet är markerna alldeles närmast vallen väldigt 
öppna.  

Kring Vålhalla har det tidigare funnits flera sätrar. På den intilliggande Södra 
Vallen är byggnaderna idag nedrasade och vallen omvandlad till någon slags vilt-
åker. Strax öster om Vålhalla låg tidigare Lillbergsvallen. Inga byggnader finns 
kvar där idag men igenväxningen har delvis hållits tillbaka tack vare betesdjuren. 

Vålhalla brukades in på 1980-talet för att sedan läggas ned under några år. 
Säterdriften togs upp igen 1997 och en stor skillnad mot den tidigare driften är att 
djuren betar kontinuerligt på vallen. Ett förslag till skötselplan för Vålhalla togs 
fram av Länsstyrelsens lantbruksenhet 1998. I skötselplanen står följande: ”Då 
Vålhallasätrarna var igång för fullt vid seklets början hade man enligt nuvarande 
ägarna ca 6 kor på ena stället, och kanske 4 kor + ca 12 getter på den andra vallen. 
Under senare år har här varit betydligt färre djur. Under mitten av 1980-talet var 
fortfarande både Ester och Siri på Vålhalla varje år med djur. Ungefärlig djur-
mängd: Ester med 2 kor och 6 getter, Siri med 4 kor och en kalv. Senare var det 
bara Siri kvar.” Ungefär 1990 upphörde slåttern helt och hållet inne på vallen, 
men innan dess hade ytan som slogs minskat successivt i takt med att brukarna 
blev äldre och orkade mindre. Siri var kvar varje sommar fram till 1993. Sydöstra 
delen har varit helt skogbevuxen och avverkades under vinter 1997-98. Denna yta 
hade därför hyggeskaraktär när skötselplanen skrevs.  

Vid Säterinventeringen 1998 fanns på sätern kor, hästar, gris, höns och getter. 
Sätern drevs av Rolf Nilsson tillsammans med säterjäntan Karin Stjärnlöf. Vallen 
intill bebyggelsen betades och hölls på så sätt öppen. Byggnaderna på Vålhalla 
beskrevs som välbevarade och använda. Sätern har en karaktäristisk säter-
bebyggelse med hus från 1900-talets första hälft samt några äldre byggnader. 
Byggnadernas olika ålder visar en kontinuitet i brukandet till sen tid. Sätern 
byggnadsinventerades även 1973. Sedan dess har ett par byggnader försvunnit, 
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varav en med vedtak, och de sticktak som då fortfarande fanns är också borta. 
Sätervallen angavs då som igenväxande. 

Rolf Nilsson höll sina djur här mellan 1996-2009, då marken såldes. Djuren som 
Rolf resten av året hade på finngården Kvarntorp var de som fick komma till 
Vålhalla på somrarna. Oftast var det fem kor, fem-tio getter och tio-tjugofem får. 
Hans uppfattning är att djuren oftast gick österut, mot Södra vallen, Tallknölen 
och Långbergets sporthotell, aldrig åt andra hållet.  

För några år sedan smet en dryg handfull highland cattle från sätern. Dessa har 
inte kunnat fångas in utan går fortfarande fritt i skogarna runt sätern. Enligt 
uppgift har de setts så långt bort som i Höljes (1,5 mil från sätern) men det verkar 
som om de återvänder till sätern titt som tätt. Relativt färska spår efter dem syntes 
i skogen i form av rukor.  

 
3.8.2 Inventeringsresultat 
 
3.8.2.1 Vallen 
En tät trägärdsgård med vidjor avgränsar mot skogen och det som är innanför 
gärdsgården är i huvudsak öppen mark. Gärdsgård avgränsar även delar inne på 
vallen, men den är glesare byggd. Vallens utbredning har förändrats mellan olika 
historiska kartor.  

Den öppna vallen är delvis mycket stenbunden och ett knappt tjugotal 
röjningsrösen noterades. Några möjliga åkrar kunde skönjas som var stenröjda 
men ändå otydliga. Det finns också stenröjda platser där det kan ha funnits hus, 
men inga tydliga grunder finns.  

Vid fältbesöket var det mycket blött i markerna och det var gott om surdråg och 
småbäckar på vallen.  

Det syns fortfarande att den sydöstra delen av vallen varit kraftigt igenvuxen, 
både på vegetationen och på grund av stubbar. Vid fältbesöket fanns det rikligt 
med aspsly här. Den nordöstra delen av vallen var i princip obetad vid fältbesöket. 

Vy över Börjevallen från ledet i norr. 
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I nordvästra hörnet har avverkning av igenväxning skett de senaste åren. 
Vegetationen på den västra delen av vallen gav intryck av att kvävepåverkad. 
Orsaken är inte känd.  

Betestrycket under 2012 har varit lågt, bara några hästar har gått här.  

Trots delar som var kvävepåverkade och andra partier som präglas av ohävd finns 
det inslag av hävdgynnade växtarter i form av bland andra ormrot, brudborste och 
stagg.  

Det finns ett litet antal hamlade träd inne på vallen. Samtliga är sälgar, men det 
finns ett par gamla flerstammiga rönnar som även de kan ha nyttjats för lövtäkt. I 
nordvästra delen finns dessutom tre nyhamlade sälgar.  

Ett något ovanligt fynd på sätern var ett gammalt lärkträd som står alldeles 
innanför gärdsgården i östra utkanten av vallen.  

Mandelformade gnagspår efter bronspraktbagge finns på syllstocken till gammalt 
uthus (uppgift från Tomas Ljung, Länsstyrelsen Dalarna). 

 
3.8.2.2 Skogen närmast vallen 
Det finns tydliga spår av bete i 
skogarna närmast öster om sätern. 
Området direkt utanför gärdsgården i 
nordost är luckigt med gräsvegetation 
en bit in i skogen och det finns ett stort 
antal getgranar samt stigar som för-
grenar sig åt flera håll. Vid vårt besök 
koncentrerade vi oss på att gå åt nord-
ost, samt att stigen ner till Södra 
Vallen följdes. I skogen nordost om 
vallen hittades ett antal små öppna 
backkärr, som möjligen är rester av 
slåttermarker, och gläntor. I dessa ytor 
och längs stigarna noterades flera arter 
som trivs i öppnare miljöer, till 
exempel brudborste, ställvis rikligt 
med revlummer, tolta, stagg, blodrot, 

T.v: Flerstammig rönn koordinatsätts och noteras i protokollet. T.h: Flerstammig sälg med grov sockel som 
kan tyda på hamling.  

 

En så kallad getgran med täta grenvarv längst ner, där 
getter har tuktat granen under många år innan den 
kunnat växa sig tillräckligt hög för att klara sig från 
bete. 
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kruståtel, skogsnäva och mycket pyrola. Dessutom hittade en liten blekad tall i 
yttergränsen av ett backkärr. På sina ställen var blåbärsris och uppslag av lövsly 
helt nedbetat. Lillbergsvallen som ligger i närheten besöktes inte, men den är 
enligt skötselplan från 1998 fortfarande delvis öppen och det är troligt att 
betesdjuren utnyttjat den för bete.  

Väster om vallen sluttar det brant och 
skogen är tät ungskog. Den delen 
utforskades inte alls på grund av dålig 
tillgänglighet och därför inte särskilt 
troligt att hitta några tydliga spår efter 
bete eller utmarksbruk. Alldeles norr 
om den nuvarande gärdsgården finns 
ett litet parti som var inäga på laga 
skifteskarta över skogsmark från 1862. 
Idag är det uppvuxen skog där men det 
finns spår efter åkermarksbruk i form 
av röjningsrösen (wpt 108). Norr om 
det partiet är skogen avverkad och nu 
rikt bevuxen med björksly. Strax norr 
om hygget noterades en källa där 
vatten bubblade upp ur vitmossa och 
rann nerför sluttningen. Cirka 30 meter 
norr om källan ligger ett gigantiskt 
flyttblock. Några döda tallågor, varav 
vissa är rejält grova, hittades också i 
skogen norr om hygget.  

En generell notering från skogarna 
runt Vålhalla är att det noterades väldigt få myrstackar.  

Inga hamlade träd hittades utanför vallen. Någon bleka hittades, men antalet 
gamla träd är litet. De gamla träd som ligger är svåra att se några spår på eftersom 
de ofta är rikligt övervuxna med lavar och mossor.  

 
3.8.2.3 Skogen längre bort 
Ett relativt rikt kärr med ängsvädd, snip, tuvsäv, Jungfru Marie 
nycklar/skogsnycklar, blodrot och dvärglummer ligger cirka 600 meter från 
vallen, nära vägbommen vid bilvägen som leder till sätern. Noterades gjorde även 
dvärgbjörk, ljung och vattenklöver. Kärret verkar gå i etapper ner från vägen.  

Bilvägen har dragits genom en myr som finns med på kartan från 1862. Närheten 
till vallen (ca 300 m) medför att det med största sannolikhet har nyttjats för slåtter. 
Bilväg har medfört att ovansidan avvattnas kraftigt. Den har vuxit igen med tall, 
björk och gran, men är fortfarande gräs- och ullbevuxen.  

Naturreservatet Horsstomyren-Storberget är 459 hektar stort. Enligt 
reservatsbeslutet är ett av syftena med reservatet att bevara de värdefulla 
livsmiljöerna grandominerad barrnaturskog och myrkomplex med däri ingående 
myrtyper som rikkärr, strängflarkkärr, backkärr, gungfly, soligena och topogena 
kärr, skogbevuxen myr och inslag av sumpskog. Ett kort besök gjordes i området 
närmast parkeringen i reservatets norra del, men längs den markerade 
vandringsleden sågs inga direkta betesspår.  

Brudborste noterades i öppna gläntor och längs stigar 
i skogen. 
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3.8.3 Övrigt 
Vid besöket var markerna väldigt blöta och det forsade vatten i varenda dike. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att av de sätrar som besökts 2012 är 
Vålhallasätern och markerna däromkring det område som har överlägset mest 
betespåverkad skog kvar, även om skogen närmast sätern inte är speciellt gammal. 
En djupare inventering som täcker in större del av skogarna runt sätern vore 
önskvärd. Även sätervallen är intressant.  

 
3.8.4 Åtgärdsförslag 
Akut behov av byggnadsvård på gammelstugan!  

Fortsatt betesdrift i skogen är av högsta prioritet.  

Återupptagen slåtter på hela eller åtminstone delar av vallen vore mycket 
värdefullt.  

Vid bete bör absolut ingen tillskottsutfodring i form av hö eller kraftfoder 
förekomma eftersom det leder till en näringstillförsel till marken som då utarmas 
på typiska slåtter- och betesgynnade arter.  
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4 Analys och diskussion 
 

En utgångspunkt för urvalet av lämpliga inventeringsobjekt var potentialen för att 
hitta biologiskt kulturarv av hög ålder eftersom vi hade en tanke om att ju äldre 
något är desto bättre. Så kan det givetvis vara men eftersom inget av under-
sökningsobjekten visade sig innehålla riktiga gamla biologiska kulturarv kopplade 
till säterbruk i skogen är det svårt att uttala sig om. Åldern i sig, genom 
exempelvis en lång hävdhistoria, är givetvis värdefull bland annat genom sin 
autenticitet men till skillnad mot flera andra aspekter av kulturarv är det 
biologiska något som till viss del går att återuppliva med återupptagen hävd. Det 
gör att det är svårt att sätta en slags undre gräns i tid för när något kan kallas 
biologiskt kulturarv eller när det blir intressant. Exempelvis var den under-
sökningsmiljö som var mest betespåverkad i omkringliggande skog, Vålhalla, en 
miljö som bestod av planterad ungskog.  

Objekt som har övergått till fast bebyggelse eller där det finns starka misstankar 
om att de övergått till fast bebyggelse har valts bort. Detta för att inte behöva 
hamna i en diskussion om vilka spår som hör till säterbruket och vilka som inte 
gör det. Vallar med åkrar eller sätrar som använts för timmerkörning vintertid har 
däremot inte valts bort. Anledningen till det är att båda dessa företeelser verkar ha 
fungerat samtidigt med eller som en del i nyttjandet av sätern förutom ren 
boskapsdrift och foderfångst. Sätrarna framstår i många fall som något av 
utgångspunkter för vidare utmarksbruk.  

Projektet har visat att det är mycket 
svårt att utgå från en fjärranalys av 
gammelskog för att hitta den mest 
värdefulla skogsmarken ur biologiskt 
kulturarvs synpunkt. På flera av de 
besökta sätrarna upphörde säterbruket 
för uppemot eller mer än hundra år 
sedan. De äldsta skogarna runt de 
sätrar som besökts är inte mer än 
hundra år, vilket innebär att det inte 
finns kvar skog sedan säterbruket var 
igång. Enstaka torrfuror kan hittas, 
men ytterst få har burit några spår 
eller ristningar. Gamla stubbar 
förekommer också, men eftersom de 
är just stubbar är blekor och ristningar 
som eventuellt har funnits borta. 
Yxhugg har noterats nere vid basen, 
men det har inte specifikt med 
säterbruk att göra utan med skogsbruk 
i allmänhet. Dessutom är det svårt att 
hitta dessa enstaka förekomster av 
gamla träd eller stubbar, eftersom de finns i för övrigt ganska ointressant skog.  

Gamla stubbar finns det gott om i vissa skogar men de 
har förlorat eventuella spår efter säterbruk. 
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Under inventeringarna har det vid flera tillfällen upplevts som en avsaknad av 
konkreta lämningar på platser där det mycket väl kan ha förekommit någon 
säteranknuten aktivitet. Det kan vara bra vilolägen vid lämpliga slåttermyrar (se 
bild på sid 16 vid Korsbysätern), intressanta kärr, öppna platser i skogen eller 
stora block vid kallkällor. Dessa ställen har sökts av mer noggrant men ofta utan 
konkreta fynd. Säterristningar, ristade träd och rester efter hässjor är exempel på 

spår som skulle kunna finnas. Här spelar troligen ålderskriteriet en stor roll. Den 
skog som finns kring de undersökta sätrarna idag visade sig i många fall inte vara 
tillräckligt gammal för att hitta den typen av lämningar. På hällar vid slåttermyrar 
kan det finnas säterristningar om de använts till vila under arbetspassen, men 
hällarna är för det mesta övertäckta av lavar och det fanns inom det här projektet 
ingen möjlighet att frilägga hela hällar i jakt efter ristningar. Vissa av dessa platser 
har ändå koordinatsatts och dokumenterats med foton trots att inga konkreta 
biologiska kulturarv har hittats.  Andra funderingar projektet väckt är vad som ska 
noteras som biologiskt kulturarv och inte. Tydligast har dilemmat varit gällande 
eventuella slåttermyrar. Är ett rikkärr med visst inslag av växtarter som anses som 
hävdindikerande, om kärret ligger på rimligt avstånd från sätern, tillräckligt för att 
noteras som slåttermyr även om det inte finns några övriga lämningar där som 
hässjestörar, ladurester eller blekor? Ska ett kärr eller myr tas upp även om floran 
inte visar på hävd om det finns skriftliga belägg för att där har bedrivits slåtter? 
Var går gränsen för när enbart växtsammansättningen ska räknas som biologiskt 
kulturarv? Problemet dyker också till viss del upp vid eventuella viloplatser och 
till viss del även i skogsbeten. Delvis hänger det troligen samman med kunskaps-
läget kring slåttermyrar och hävdgynnade växter men det är ändå slående hur vi 
ibland har lättare att acceptera något som biologiskt kulturarv i vissa kontexter 
men är mycket mer kritiska till andra trots att frekvensen hävdgynnade växter i 

Backkärr nordost om Vålhallasäterns vall. I bakgrunden syns tall med bleka. Hävdgynnade växter 
förekommer men är omfattningen tillräcklig för att kärret ska klassas som biologiskt kulturarv? 
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princip varit samma. Här har vi istället förgäves sökt efter stödjande materiella 
lämningar som exempelvis hässjestörar. Det gör att vi med största sannolikhet har 
ett material där slåttermyrar är kraftigt underrepresenterade. Detsamma gäller 
viloplatser. 

 

4.1 Hävd den viktigaste faktorn?! 
Luras man av sen hävd? Vid Vålhallasätern, där hävden pågått kontinuerligt syns 
tydliga spår efter betesdjur, men förutom getgranar är det osäkert hur många spår 
som man säkert kan säga har många år på nacken. Vilka av stigarna är gamla och 
vilka har uppkommit på senare år? Skogen är inte särskilt gammal men stigar kan 
ha överlevt avverkning 
så länge marken inte har 
markberetts. Hur snabbt 
skulle en lummer- och 
staggkantad stig kunna 
uppkomma vid nyupp-
taget bete, förutsatt att 
arterna finns till exempel 
på en närbelägen säter-
vall? Om det inte finns 
riktigt gamla träd att 
hänga upp spåren på, 
eller gamla kartor som 
kan belägga kontinuitet 
för en slåttermyr eller 
liten linda ute i skogen, 
kan man då sätta en ålder 
på ett biologiskt kultur-
arv? Och är det relevant? 
För även om det inte är 
en hävd som pågått 
under flera hundra år 
utan kanske bara 40 år är 
det fortfarande intress-
ant. Det är av värde att 
det finns en luckighet i 
skogen och att vissa 
kärlväxter kan sprida sig 
en bit ut från vallen. 
Skogsskiktet hinner inte 
förändras nämnvärt på 
bara 40 år, men vissa 
gräs- och örtrika luckor, 
beteshorisonter och 
stigar hinner ändå bildas på den tiden. Resultaten från projektet och vår 
uppfattning är att hävden är helt avgörande för det biologiska kulturarvets värde i 
de allra flesta fall. Om hävden sedan har en lång kontinuitet ökar värdet. 

 

  

Stigen från ledet på Vålhallasätern (ovan) kan med stor säkerhet sägas 
vara gammal, men i andra fall är det inte lika lätt att avgöra stigarnas 
ålder. Vid bäcken som rinner mellan Holmserudssätern och Gunneruds-
sätern (nedan) har stigen blivit övervuxen av mossa och kan bara anas i 
mitten av bilden. 
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4.2 Funderingar kring indikatorer 
Blekor – Har inte hittats i den omfattning som vi trott. Vi har dock vid ett flertal 
tillfällen sett tallar med övervallade skador i lämplig blekhöjd. Vid något tillfälle 

gick det nätt och jämnt att se in till veden och vi kunde då konstatera att det fanns 
märken efter yxa. Hur lång tid tar det innan de vallas över? Troligtvis finns det 
betydligt fler märkta träd kvar än vad som kan konstateras säkert, eftersom det 
inte går att säga säkert vad en övervallning med kvarvarande skåra kommer sig 
av.  

Hässjor och myrlador – Vi har inte hittat en enda hässja eller ens resterna av 
någon, vid någon av de många myrar som besökts. Inte heller har vi hittat rester 
efter ängslador på utmarken. En anledning kan vara att det är så länge sedan de 
använts att de rasat ihop och nu antingen är så övertorvade att de är svåra att 
upptäcka, att de förmultnat helt eller plockats ned till ved.  

Viloplatser – Vid Kårebolssätern hittades en lämplig plats med en ristad gammal 
tall. Den markerade vilstenen på säterstigen till Nordlisätern besöktes, men i 
övrigt hittades inga tydliga vilplatser med konkreta lämningar.  

Av olika anledningar kan det vara svårt att upptäcka blekor. I ovanstående fall har vi konstaterat att tallarna 
verkligen är blekade. Vänstra bilden: Vålhallasätern, Torsby kommun, vid ett litet backkärr. Mitten: Blekad tall i 
Vimyrens naturreservat i närheten av Nordtorpssätern, Torsby kommun. Höger: Närbild på blekan från Vimyren. 

Ovan: Tallstubbe med tallkräfteangrepp i vik av Kårebolssjön 
som på historiska kartor är angiven som ängsmark. Reglering 
av sjön har höjt vattenståndet så att slåtter inte längre är 
möjligt. Intill denna vik, på hällmark, hittades många blekor 
och en ristad tall. Hällen kan ha fungerat som viloplats under 
slåtterarbetet. T.h: Möjlig viloplats på hällparti med fångst-
grop i kant av myr inom Vimyrens naturreservat. Tallen ser 
blekad ut men inga huggmärken kunde hittas. 
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Flerstammiga barrträd - Förekomsten var hög i 
vissa skogar. Funderingar väcktes kring hur och 
om det hänger ihop med bete från säterdjur, om 
det har med viltbete att göra eller inte med bete 
överhuvudtaget. I vissa fall har skogens ålder 
stämt ganska bra med hävdhistoriken kring 
sätern medan det i andra fall har varit för ung 
skog för att ha kunnat påverkas av djur från den 
närmsta sätern.  

Trampgranar - Detta fenomen diskuterades 
flitigt under det med Länsstyrelsen Dalarnas 
gemensamma fältbesöket vid Kårebolssätern. 
Nötdjurs trampeffekt på granens rötter ska ge 
s-formade granar. Stor förekomst av sådana 
granar kan tyda på en bra betesplats, viloplats 
eller liknande. Solveig Hedén, brukaren på 
Kårebolssätern, har observerat detta. Frågan är 
om älgar kan ha samma effekt men trampgranar 
har observerats i större utsträckning kring de 
senast och mest intensivt betade sätrarna under 
årets projekt. Under inventeringens gång förlitade vi oss allt mindre på dessa 
granar på grund av osäkerheten kring deras uppkomst. Men stor förekomst på en 
relativt liten yta kan möjligtvis ändå noteras som betespåverkat område.  

 

4.3 Liten konkurrens om betet 
Antalet personer som har personlig erfarenhet av säterbruk i Värmland är 
försvinnande litet och det är därför svårt att få fram uppgifter om betesstrategier, 
vallning av djur och så vidare. Dessutom är det ett relativt begränsat tidsutsnitt 
som fångas upp, möjligen kan det i bästa fall sträcka sig till slutet av 1800-talet 
men framförallt är det mitten av 1900-talet som beskrivs. Då var säterbruket i 
Värmland i kraftigt avtagande och skildringarna beskriver en brukningsform i 
utdöende. Konkurrensen om betet och betestrycket i säterskogarna har därför inte 
varit speciellt högt ens vid de sätrar som varit igång kontinuerligt. Det verkar som 
om vallning av djur inte har skett annat än möjligtvis för att förhindra rovdjurs-
angrepp. De som vi pratat med har uppgett att djuren, åtminstone på senare tid, 
har fått gå fritt på skogen. Ett lågt betestryck i skogarna gör det ännu svårare att 
hitta indikatorer på bete. 

 

4.4 Biologiskt kulturarv i väst och norr 
De västvärmländska sätrarna gav en intressant bredd till inventeringen och 
åtminstone Gunnerudssätern och Korsbysätern bedöms ha tillräckligt höga värden 
kvar för att motivera restaurering och återupptagen hävd. De besökta sätrarna är 
generellt sett mindre i väst än i norr, till stor del beroende på att de västra i högre 
grad har varit ensamsätrar medan de norra varit bysätrar.  

De västra sätrarna gav dessutom överlag betydligt mer än vad som förväntats. För 
Gunnerudssäterns och Holmserudssäterns del är en starkt bidragande orsak att 
djurhållningen på Gunnerudssätern pågick betydligt längre än vad som angivits i 

Ett exempel på dubbelstammig gran 
från Högsätra, mellan Nordtorpssätern 
och Segenässätern, Torsby kommun.  
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skiftliga källor. Korsbysätern har en sätervall som mycket väl skulle kunna 
restaureras under en femårsperiod och teoretiskt sett ses det även som möjligt att 
återfå ett åtminstone delvis hävdpräglat skogslandskap runt sätervallen, förutsatt 
att djur skulle tillåtas beta utmarkerna.  

Sätrarna i norr har generellt sett varit i bruk längre fram i tiden än de i västra 
delarna vilket också synts vid inventeringen i form av betespåverkan och hävd-
gynnade arter. Två av sätrarna, Kårebolssätern och Vålhallasätern, sticker ut som 
de mest intressanta att gå vidare med när det gäller långsiktigt skydd.  Kårebols-
sätern har en intressant vall med avseende på växtlighet och byggnadsbestånd 
samt en lång hävdhistoria med pågående bruk. Tyvärr finns många hyggen och 
nyplanterad skog kring vallen men man kan ändå se en tydlig betespåverkan. 
Även Vålhallasätern har en lång hävdhistoria och var fortfarande i bruk 2012. 
Vallen har potential att med rätt skötsel ytterligare stiga i värde. Den omgivande 
skogen är till stora delar av yngre ålder men den har den tydligaste betespåverkan 
både på trädskiktet, i form av beteshorisonter och vegetationssammansättning av 
samtliga besökta objekt. Fortsatt hävd på dessa sätrar är av högsta prioritet.  
Nordtorpsätern är en säter med potential som ligger nära flera sätrar där en, Norra 
Loffstrandssätern, fortfarande har djur. En återupptagen betesdrift här skulle 
kunna ge en mycket gynnsam utveckling tillsammans med djuren från Norra 
Loffstrandssätern. 

 
4.5 Ersättningar till säterbruk 
I dagens samhälle när säterdriften inte längre är nödvändig för att kreaturshållande 
småjordbrukare ska ha tillräckligt med bete till djuren är andra styrmedel de 
viktigaste för att säkra en fortsatt säterdrift och därmed också överlevnad för 
biologiskt kulturarv i olika former. Olika miljöersättningar och miljöinvesteringar 
inom EU:s jordbrukspolitik är mycket viktiga. Det nuvarande fäbodstödet med 
”fäbod i bruk” är en bra utgångspunkt och insatsen ”särskild skötsel av fäbodbete” 
kan vara ett komplement, men den ekonomiska situationen för säterbrukarna är 
ändå generellt sett tuff. Trots att sätrar prioriteras mycket högt inom Landsbygds-
programmet 2007-2013 har inga ansökningar om restaureringar av sätrar 
inkommit till Länsstyrelsen under nuvarande programperiod. Troligtvis beror 
detta på att även om de ekonomiska förutsättningarna under restaureringen av 
marker är bra med möjlighet till ersättning för upp till 90 procent av kostnaderna 
blir den löpande skötseln efter restaureringen för kostsam.  

Ett annat viktigt styrmedel är kulturmiljövårdsanslaget 7:2 som Riksantikvarie-
ämbetet varje år fördelar mellan länsstyrelserna. I Värmland har bidrag sedan 
getts till ett antal sätrar för restaurering av byggnader, gärdesgårdar samt till viss 
del restaurering och skötsel av marker. I samband med att byggnadsinventering av 
sätrar ”Inventering och bevarandeplan för sätrar i Värmland” (i rapporten kallad 
Säterinventeringen) genomfördes 1998, satsade Länsstyrelsen under en treårs-
period särskilt på vårdåtgärder till sätermiljöer.  

Problemet med både 7:2-bidrag och miljöersättningar inom Landsbygdsprog-
rammet är att de egentligen inte är anpassade till att stödja ett levande kulturarv 
där själva brukandet och hävden är helt avgörande, men den ekonomiska avkast-
ningen är låg eller obefintlig. Det nuvarande fäbodstödet har inte visat sig vara 
tillräcklig stimulans. För att få fler att våga satsa på säterbruk skulle 
kompletterande ersättningar för traditionell mjölkhantering och vallning av djuren 
vara av största värde och möjligen avgörande för sätrarnas framtid.  
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Vad kan då Länsstyrelsen ytterligare göra idag än att fördela stödmedel? Sedan 
2012 har Länsstyrelsen möjlighet att jobba uppsökande för att öka målupp-
fyllelsen i Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Sätrar och hackslåttmarker är båda 
högt prioriterade inom detta arbete. Exempelvis kan markägare till sätrar med 
höga värden aktivt sökas upp och erbjudas rådgivning som ett försök att inspirera 
till restaurering och återupptaget säterbruk. Ett annat alternativ är att förmedla 
kontakter mellan markägare och intresserade brukare. Som ett led i arbetet att 
hitta nya säterbrukare kommer Länsstyrelsen Värmland under sommaren 2013 att 
genomföra ett projekt med syfte att fyra genuint intresserade personer mellan 18 
och 39 år får handledning under fem veckor på en säter.  

 

4.6 Utvärdering av 2012 års arbete 
Syftet med projektet var dels att utforma en inventeringsmetod som kan fungera i 
större skala och dels att peka ut miljöer som är värda att gå vidare med för att få 
till stånd ett långsiktigt skydd. Att ta fram en enkel fältblankett har visat sig i 
princip omöjligt. Manualen för fäbodinventering som togs fram av våra kollegor i 
Dalarna har följts till viss del.  

De parametrar som tas upp i deras manual håller vi till stor del med om att man 
bör titta på vid fortsatta inventeringar. Vi har dock valt en något snävare inrikt-
ning på biologiskt kulturarv då det ställer mycket höga krav på inventeraren att 
täcka in alla delar. Vid en första översiktlig inventering har vi därför riktat in oss 
på hävdgynnad vegetation, övrig betespåverkan samt gynnsamma miljöer för, 
snarare än förekomst av, till exempel insekter och lavar.    

Beroende på vilken säter som inventeras måste fältarbetet läggas upp på olika sätt. 
På vissa sätrar kan det finnas bra kunskap om var djuren betat, vilka myrar som 
slagits och så vidare, men för de flesta värmländska sätrar har den kunskapen gått 
förlorad. Att då kunna veta vilka skogsområden som är mest intressanta att söka 
biologiskt kulturarv i är mycket svårt. Att söka igenom hela närområdet skulle ta 
alltför mycket tid.  

Tyvärr har kartmaterialet inte varit till någon större hjälp här. I de flesta fall är det 
först på laga skifteskartorna som sätrarna finns med. På dessa kan man oftast bara 
se antalet hus samt ägoindelning. I de fall sätrarna finns med på en storskifteskarta 
är den i princip bara markerad som en samfälld ägostruktur för själva vallen och 
inget mer.  

Någon klassning av förekomst för noterade arter har inte gjorts 2012. Möjligen är 
det något som bör utvecklas till kommande år. 

Vid fortsättning av projektet bör mer tid läggas på att leta information i äldre 
källmaterial som frågelistor från Nordiska museet. Det finns ytterst få personer 
kvar som har lång personlig erfarenhet av säterbruk och som kan berätta om 
brukningssättet. Men intervjuer med sådana personer bör prioriteras. 

Fokus bör vid en fortsättning läggas på de miljöer som senast har varit i hävd, 
med tanke på att det är i sådana miljöer som vi kunnat se flest spår och rikligast 
med biologiskt kulturarv.   
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Bilaga 1 – Översiktskarta över 
inventerade sätrar 2012 
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Bilaga 2 – Översiktskartor med besökta 
områden och GPS-punkter (waypoints) 
 

Gunnerudssätern och Holmserudssätern  
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Korsbysätern  
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Nordlisätern 
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Nordtorpssätern 
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Norra Västanvikssätern 
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Kårebolssätern 
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Vålhallasätern 
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Bilaga 3 – CD: Lista över GPS-punkter 
och fotografier  
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