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Valdres har:

Ca. 300 melkeprodusenter

Ca. 250 av ca. 4000 støler er i drift



Stølene i Valdres ligger nær dagens tregrense, 
900-1100 m.o.h.





Lokale mattradisjoner
Menneske og landskap

Lange tidslinjer, stadig endring







Dagens situasjon: 
•Nedlagte støler som forfaller
•Nedlagte støler som fritidsbolig
•Aktive støler med behov for utviding
•Aktive støler med tilleggsnæring
•Moderniserte støler – de fleste leverer melka til TINE



• Stølsdrift er lokal ressursutnytting
• Landskapsforvaltning
• Tar vare på

• det visuelle landskapet
• biologisk mangfold
• bygninger

• Stølsdrift som livsform
• immateriell kulturarv

Uten beitedyr forsvinner også andre verdier
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Lokal forvaltning med todelt formål:
1) Økt næringsutvikling
2) Ta vare på verdiene

Valdres Natur- og Kulturpark
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Valdres Natur- og Kulturpark

10-årig plan:

Valdres natur- og kulturpark er en 
bygdeutviklingsregion som gjennom

langsiktig merkevarebygging knyttet til
natur- og kulturverdier – og lokal

styring – skal gi økt verdiskaping og
livskraft i lokalsamfunnene. 

Samtidig tar Valdres vare på og utvikler
viktige verdier av lokal, nasjonal og

internasjonal betydning for framtidige
generasjoner.



Region
styret
6 ordf.

Utviklingsstyret
3 fra næringsliv

3 fra regionstyret
2 fra Oppland fylkeskommune

1 fra merkevarestyret

Valdresrådet
12 politikere - 10 næringsliv- 3 Oppland fk.

Vang

V. Slidre

Ø. Slidre

N.- Aurdal

Etnedal

S.- Aurdal
Merkevarestyret

X  fra merke org.
1 fra parkadmin.

Merkevare-
organisasjoner

Valdres Destinasjon
Valdreskvalitet

Valdres matforum
evt. nye

Samarbeids-
partnere

Valdres Næringshage
Valdres musea
OPUS Valdres
Valdres Vgs.

Reg. landbruksrådgiver

Valdres Natur  og Kulturpark
Administrasjon

Koordinering regionalt  samarbeid

Valdres
Næringsforum
10 styremedlemmer

Oppland
fylkekommune

3 repr.

Interkommunalt
samarbeid

Ordførere/

rådmenn

Rådmansutvalg
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Valdres – 1 av 11 piloter for Verdiskapingsprogrammet
for kulturminner

Varighet 2006 - 2010

Stavkirker og stølsdrift



Kommuner

VNK

Landbruket
Valdresmusea AS

Grunneiere

FMLA

BU

Samarbeidsmodell stølsdrift

Bioforsk

Valdres
næringsforum

Lag og
foreninger

Valdres destinasjon



Ressurskartlegging

Dokumentasjon for
Kanalisering av virkemidler
Lokal forvaltning
Kulturminner  som verdiskaper
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Lokalisering/
dokumentasjon

Regionalt Miljøprogram
(LMD/Fylket)

Kanalisere virkemidler

Spesielle miljøtiltak
i landbrukeret

(LMD/Kommune)

Norsk
Kulturminnefond

(MD)

BygdeUtviklingsmidler
(LMD/Region)

WTO
Grønn boks

Plan og bygningsloven
(LMD/kommune)



Stølsviddeprosjektet i Nord-Aurdal
samarbeid mellom kommune, Fylkesmannen og 

stølsbrukerne, 1990-tallet

Brushane

• Stølsvidda utvalgt i Nordisk biotopvern (Nordisk Ministerråd 1986) pga. 
store våtmarksområder med truede/sjeldne fuglearter.

• Stort kulturlandskap med mange beiteavhengige arter.

• Norges største sammenhengende stølsområde, og med landets største
stølslag (41 støler).



Målet var også dengang å styrke stølsdrifta

• Nettverk av ca. 
30 stølsbrukere.

• Kartla biologisk
mangfold selv. 

• Flere nå med i
Gards- og
stølsnettverket
og har etablert
tilleggsnæring på
stølen.



«Heime & på støle»

Vestre Slidre har også hatt eit eiga prosjekt 
2007-2009

Heime & på støle

- Vestre Slidre kommune
- Fjellstyret 

- Landbrukskontor
- Fylkesmannen



Stølsprosjektet i Øystre 
Slidre

Regionalt pilotprosjekt i Øystre Slidre 
2003-2005



Hovedmålsetting

«Dokumentere stølsområda m.o.t. 
naturgrunnlag, kulturmiljø, 
bygningsmasse, infrastruktur og bruk/drift, 
som grunnlag for  bærekraftig bruk,  
planlegging, forvaltning og
næringsutvikling.»



Kulturmiljø - kulturmiljøindeks

• Bygg og bygningsmiljø (SEFRAK)

• Andre kulturminner (fornminner - nyare tid)

• Biologisk kulturmiljø/mangfold

• Drift

Avgrensning av kulturmiljømråde og
klassifisering av kulturmiljøfaktorane:









Samarbeid:
•Landbrukskontor/Heime&på støle
•Stølslag
•Riksantikvaren
•Oppland Fylkeskommune
•Valdresmusea

Kartlegging av beiter og kulturminner i stølsområdene i regi av VNK



Organisering stølskartlegging

• Orientering til stølslag fra kommunene
• Innkalling fra kommunene
• Praktisk gjennomføring VNK
• Bearbeiding av data VNK
• Ferdige datasett tilbake til kommunene
• Lokal forvaltning av stølsområdene



Stølsbrukerne samles og registrerer 
beiteområder, bruksområder og kulturminner 

direkte på kart



Grense Langsua

Beitekart Etnedal nord
t Etnedal





Feltregistrering av kulturminner

Koordinatfesting med 
GPS

Fotografering

Enkel visuell
klassifisering

Stikk for å påvise kull, 
slagg, mur osv. i jorda



Kvalitetssikring av feltarbeid

Arkeolog Hilde Amundsen fra 
NIKU var med noen dager

SlagghaugJernvinneanlegg



Kjentfolk kan være til stor hjelp



Ungdomskolen hjelper til



Temadag fornminner for 
ungdomsskolen

Fylkesarkeolog Espen Finstad
forklarer om kullgroper



Kullgrop



Jernvinneanlegg



Tuft



Rydningsrøys



Kjøling



Vasskjelde/brønn



Saltsteiner



Vegfar



Registrering i skjema etter kategorier fra NIKU



Kulturminner
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Selet må fungere som fullverdig sommerbolig



Bygningsvernrådgiver



Løsningsforslag

Arkitekthjelp



Bevisstgjøring
Kurs i samarbeid med Valdresmusea, Oppland Fylkeskommune, 
og kommunene i Valdres



Restaureringskurs på Kinnholt



Restaurering

Restaurering



Kurs med stølslag



Virkemidler i forvaltningen
• Lovverk

– PBL: Alle formelle planverktøy.

– Kulturminneloven: Vern av kulturarven som del av 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

– Biomangfoldloven: Bærekraftig bruk av naturen!

• Planverktøy
– Kommuneplan arealdel/kommunedelplan

– Reguleringsplan: For spesielle områder

– Temaplaner (ikke jur. bind.): Grunnlag for 
forvaltningspraksis

– Hensynssoner (ikke jur. bind.): Grunnlag for 
forvaltningspraksis

– Andre planer: Beiteplaner, driftsplaner, miljøplan 
i landbruket, reiselivsplaner osv.
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Virkemidler for næringsutvikling

– SMIL: Særskilte miljøtiltak, f.eks. naturtyper og biologisk 
mangfold. Kommunen.

– RMP: Regionale miljøtilskudd, f.eks. beitebruk og slått. 
Fylkesmannen.

– Kulturminnefondet: Istandsetting av kulturminner.

– BU: Næringsutvikling

– Andre tilskuddsmidler

Brukernes initiativ er viktig!:

– Samordning: Områdetiltak, prosjekt, dugnader

– Driftsplaner, beiteplaner, restaureringsplaner




