
 

 

Invitasjon til fagsamling om skjøtsel av kulturmark, Vangrøftdalen i Os 26.-27. juni 2019 

Nordisk kulturlandskapsforbund arrangerer for tredje år på rad en todagers fagsamling om verdifull 
kulturmark, denne gangen med hovedvekt på skjøtsel av kulturmark i seterlandskapet. Fagsamlingen 
er støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet (klima- og miljøprogrammet) og arrangeres i samarbeid 
med Os kommune og med faglige bidrag fra blant annet NIBIO, Norsk landbruksrådgiving Innlandet, 
Fjellfølge DA og nasjonalparkforvaltningen for Forollhogna. Ekskursjonsområdet Vangrøftdalen-
Kjurrudalen i Os er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket med stort biologisk mangfold og aktiv 
seterdrift. Området har også status som landskapsvernområde på bakgrunn av de store naturverdiene 
som er knyttet til seterlandskapet. Det er gjennomført mange restaurerings- og skjøtselstiltak på beite- 
og slåttemark.  

Dag to av kurset foregår utendørs, og en må være forberedt på å bevege seg i terrenget og på at det 
kan bli dårlig vær, men det vil ikke være lange gangavstander eller bratt terreng. 

Foreløpig program 

26. juni 

17.00-18.00 Ankomst Røros 

18.00-20.00 Foredragsøkt på Bergstadens Hotel 
 

1. Planlegging og prioritering av tiltak i stor skala i seterlandskapet 
v/Bolette Bele, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Divisjon for 
matproduksjon og samfunn 

 
2. Erfaringer med å planlegge og gjennomføre skjøtsel i Vangrøftdalen-

Kjurrudalen 
 

3. Maskinell hogst av fjellbjørkeskog som «storskala» skjøtselstiltak – 
forprosjekt i Nord-Østerdalen 

 
4. Inspirasjon og erfaringsdeling om skjøtsel av kulturlandskapet - hvordan 

skape arenaer for å utvikle nettverk og kompetanse? 

20.00 Middag 



 

27. juni 

07.00 Frokost 

08.00 Avreise til Vangrøftdalen 

09.00-15.40 Program i Vangrøftdalen, aktuelle stopp:  

• Tverrelvbrua-Kløftåsen; felt med maskinelt rydda elvesletter 
m/beiteforsøk. Manuell rydding/tynning omkring setrene på Kløftåsen 

• Utistuvollen; setermiljø nylig rydda gjengroingsarealer. Lunsj på setra 

• Pilegrimsmyra; aktivt skjøttet slåttemyr 

• Snuddvollen; skjøtsel av utmarksslåtter, slåttebu 

• Spellmovollen. Seterdrift og manuell rydding av beiter siden 1996. Kaffe og 
vafler 

16.20 Ved behov: Stopp på Os stasjon (tog sørover 16.30) 

16.45 Ankomst Røros 
 

Praktiske opplysninger 

Det er reservert et antall rom på Bergstadens hotel i Røros, der også foredragsøkta 26. juni foregår. 
Det er mulighet for enkeltrom ved tidlig nok påmelding.  

Pris for overnatting (inkluderer middag 26. juni og frokost 27. juni): Pr. person 1100 kroner 
(dobbeltrom) eller 1600 kroner (enkeltrom). Vi organiserer romdeling på dobbeltrom med andre av 
samme kjønn om du ikke sjøl har gjort avtale med noen.  

Dersom du ikke kommer til å bo på hotellet, kan du delta ved middagen til en pris på 500 kroner. 

Faktura sendes ut når det er bekreftet plass på kurset, med forfall ca. 20. mai. Innbetaling betraktes 
som bindende påmelding og blir bare refundert hvis rom kan avbestilles uten kostnad. 

Deltaking er ellers gratis og inkluderer busstransport Røros-Vangrøftdalen tur/retur, enkel lunsj og 
kaffe m/vafler jf. programmet. 

Du melder deg på via dette påmeldingsskjemaet. Påmeldingsfrist 30. april. 

Maksimalt deltakerantall er satt til ca. 35 personer. Dersom det melder seg på flere, forbeholder vi 
oss rett til å fordele plassene blant de som har meldt seg på innen fristen (men med noe vekt på hvor 

tidlig man har meldt seg på, så det er lurt ikke å vente😊).  

Spørsmål kan sendes til nordisk.kulturlandskap@gmail.com  

 

Seter i Vangrøftdalen-Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap. Foto: Stig Horsberg 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdyNsp56Z7d43UXmCFgSs5sqwr0bg_omF96DiKSuW9N5MNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdyNsp56Z7d43UXmCFgSs5sqwr0bg_omF96DiKSuW9N5MNQ/viewform?usp=sf_link
mailto:nordisk.kulturlandskap@gmail.com
mailto:nordisk.kulturlandskap@gmail.com

