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Riksintresse för kulturmiljövården 

Kårebolssätern 
 

 

 

Områdesnamn:  Kårebolssätern 

Områdesnummer:  K 41 

Kommun :  Torsby 

Socken:   Norra Ny 

Sammanfattning 

Innehåll: 
Säter 1700- och 1800-tal. 

Urvalsmotiv: 
Kårebolsätern, med över 30-talet fähus och säterstugor kring en öppen sätervall, utgör en av de 
bäst bevarade sätrarna inom hela södra delen av det Svenska fäbodområdet. 

Beskrivning 

Norra, mellersta och västra Värmland är beläget inom det Svenska fäbodområdet. Här har 
fäbodarna eller sätrarna under gångna århundraden utgjort ett vikigt inslag i boendesamhällets 
försörjningsmönster. Åtskilliga av dem har varit i bruk till långt in på 1900-talet. Dock är idag 
ytterst få av de Värmländska sätrarna kvar i någorlunda ursprungligt skick. 

Kårebolssätern i Norra Ny är den anläggning i Värmland som bäst speglar det gamla säterbruket. 
Sätern består av ett 30-tal olika byggnader, varav 10-bonoingshus, så kallade säterstugor. 
Byggnaderna är grupperade kring en fortfarande öppen sätervall av ansenlig storlek. 
Djurhållningen upphörde här så sent som 1973. 

Kulturhistoriskt värde 

Kårebolssätern, med over 30-talet fähus och säterstugor kring en öppen sätervall utgör en typisk 
representant för de många fäbodar som funnits i norra Klarälvdalen. Kårebolssätern bildar också 
en av de mest tidstrogna och välbevarade sätrarna inom hela södra delen av det svenska 
fäbodområdet. 

Hot 

Ej specificerat. 

Skydd 

Området omfattas av områdesbestämmelser. 
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Länsstyrelsen i Värmlands län 
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

054-19 70 00 
www.s.lst.se 

 

Avsikter och åtgärder 

Nybebyggelse och förändringar av befintliga byggnader inom området prövas restriktivt. 
Kalavverkning eller skogsplantering inom eller i anslutning till vallen undvikes helt. 

Riksantikvarieämbetets värdetext (1996): 

Motivering: 
En av de bäst bevarade sätrarna i det svenska fäbodsområdets södra del. 

Uttryck för riksintresset: 
Trettiotalet fähus, lador och säterstugor kring en öppen vall. 

I området ingår även: 
- 

Övrigt 

Riksintresset Kårebolssätern innehåller kulturmiljön Kårebolssätern (373) enligt 
kulturmiljöprogrammet för Värmlands län. 

Referenser 

• Kulturminnesvårdens riksintressen i Värmlands län, Länsstyrelsen 1980. 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-05 Huvuddelen av informationen hämtad från 1988 års beskrivning av riksintressen 
i Värmlands län. 

2007-12-10 Beskrivningen av områdets skydd ändrad till aktuella förhållanden och gällande 
lagstiftning. 

 


