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TRÄDGÅRDSPRAKTIK PÅ STENEGÅRD  
 

VILKA ÄR VI?  

Stenegård har i tusentals år varit en plats där människor möts och tar en paus på resan. Här fanns 
Gästgiveri redan på 1600- & 1700-talet. Från mitten av 1800-talet, när Julius Brun började bygga sitt 
mönsterlantbruk på platsen, fram till idag har det varit en plats för kultur i dess rätta bemärkelse - 
odling av både jorden och människan.  

Stenegård har en brokig historia med toppar och dalar, perioder av expansion och nedgång. Idag ägs 
Stenegård av Ljusdals kommun och med kultur, kulturarv och besöksnäring som verktyg jobbar vi 
med platsen för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi hoppas få fortsätta vara en viktig plats 
för människor att stanna till på i minst tusen år till.  

Här finns förutom vackra kulturminnesmärkta hus, även butiker, café och restaurang. På gården 
ligger också Lill-Babs museum och ett informationscentrum för världsarvet Hälsingegårdar. 

Trädgårdsparken är en central del av besökarens upplevelser av Stenegård. Den innehåller en anrik 
trädgård som anlades i sin nuvarande form på 1980-talet men som har en lång historia ända tillbaka 
till Julius Bruns tid. Här finns bland annat köksträdgård, örtagård, perennrabatter med flertalet 
allmogeväxter, sommarblomster och strövområden i omgivande naturmiljö. 

Örtagården är anlagd som en tribut till gårdens grundare, apotekare Julius Brun. Här finns över 200 
örter, alla har en skylt med namn, etnologi och användningsområde. Växterna är placerade efter 
användningsområde, och inte i botanisk ordning.  

I köksträdgården jobbar vi med permakultur, regenerativa metoder och tekniker för biointensiv 
odling på fasta bäddar och med enkla handdrivna redskap. Effektiv odlingsyta är ca 500 kvm och 
skörden går till lokalsamhället. Köksträdgården är KRAV-certifierad. 
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PRAKTIKPLATSER PÅ STENEGÅRD 

Vi erbjuder ett antal praktikplatser för dig som går en trädgårdsutbildning. Praktikperioden ska vara 
minst tre veckor. Som praktikant blir du en del i arbetslaget och delaktig i alla praktiska 
arbetsuppgifter i Trädgårdsparken, framförallt i örtagården och köksträdgården. Du kommer att få en 
rik och omväxlande tid med möjlighet till fördjupning inom önskat område. 

Praktiken är handledd av trädgårdsmästare. Det förekommer även självständigt arbete under 
praktiken som utgår från de sysslor som är aktuella beroende på årstiden. 

Det betyder att du under din tid här kommer att vara en integrerad del av arbetet i trädgården med 
(beroende på säsong) bland annat förberedelse av bäddar, sådd, utplantering, beskärning, 
ogräsrensning, gräsklippning, skörd, leveranser och så vidare. Du kommer också att hjälpa till med 
skötsel av platsen, redskap och byggnader. Var beredd på stundtals hårt och repetitivt arbete.  

Vi förväntar oss att du själv tar ansvar för din utbildning och sätter personliga lärandemål. Detta 
innefattar att du uppfyller de krav som din utbildning sätter på din praktiktid.  

Du måste ta hänsyn till att detta är en arbetsplats och vi förväntar oss att du ska respektera och hålla 
tider. Du måste också respektera och följa den värdegrund som gäller för vår plats. Då Stenegård är 
ett besöksmål innefattar det även i dina uppgifter att vara en bra värd för platsen. Du skall kunna 
svara på frågor från besökare eller hänvisa dem till någon som kan.  
 

PRAKTISKT  

Ekonomisk ersättning för arbete under praktiken utgår inte, vi ersätter heller inte utgifter för 
resekostnader i samband med praktiken. Däremot kan vi erbjuda dig som praktikant ett enklare men 
charmigt boende på gården. Boende finns det annars gott om i Järvsö via www.jarvso.se eller Järvsö 
Turistbyrå på 0651-403 06. 

Ordinarie arbetstider är klockan 7-16 om inget annat överenskommits. 

Enheten Stenegård har upphovsrätt till allt material som medarbetare och praktikanter skapar på 
uppdrag av oss i form av informationsblad, kursmaterial, skisser och liknande. 

 

 

LÅTER DETTA INTRESSANT?  

Mejla vår trädgårdsmästare på linn.oconnell@ljusdal.se med följande information: 

• En kort beskrivning av dig själv och dina lärandemål/ambitioner för din praktik. 
• Information om vilken utbildning du går. 
• Vilka veckor du söker praktik.  
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