
Historikk

Området her har truleg vore nytta 
som haustingskultur sidan 
bronsealderen (1800 – 500 f. Kr.) 
Dette visast i funn som skålgroper 
og pollenanalyser. Berggrunnen er 
stadvis mineralrik, og i jarnalderen 
var det utvinna jarn frå dei fleste 
myrane. Her er funne jarnvinner, 
smedutstyr, buplassar og 
gravminne. Jarnutvinninga vart ein 
industri, og Valdresjarnet var kjend 
for å vere særs bra.  Når den fyrste 
stølen kom er uvisst, men mange 
vart truleg etablert i vikingtid.

Stølane vart gjerne lagt i ei lang 
solhalling med friskt vatn og gode 
beite, der det  ikkje var utsett for 
skred og flaum. Både sel og fjøs låg 
gjerne i øvre kanten av stølsvollen. 
Vollen vart oftast slått, og husdyr-
gjødsla vart spreidd nedover jordet. 
Nedst på jorde låg løa; det er 
enklare å flytte fôr i nedoverbakke! 
Fôret vart køyrd heim på slede om 
vinteren. 

Om stølslaget Jaslangen

Jaslangen er eit stølslag med mange 
stølar. Sidan området er såpass 
stort ligger ikkje stølane så tett. Dei 
øvre stølane ligg på om lag 1000 
moh og de nedste ligg på om lag 
900 moh. Gardar frå både aust og 
vest i Slidre har støl her. 

Både stølslaget og namnet 
Jaslangen er noko for seg sjølv. 
Utsikta nordover utover Mosvatnet, 
Matkista og liene gjev ei heilt 
spesiell stemning ein sumarkveld. 
Det er fleire teoriar om namnet 
Jaslangen, men ei av dei er at det 
kjem av Geisli som tyder ljos/ 
solstråle på gamalnorsk, altså 
skinnande vatn. Dette verker 
truverdig når ein ser at kveldssola 
lyser over stølane og vatnet seine
sumarkveldar.

Fiske i Mosvatnet har nok vore ein 
viktig ressurs for stølane på 
Jaslangen. Ute på Storøya finnes det 
tufter etter ei fiskebu. Det er fleire 
fiskesløer i Buaråne og i namnet kan 
tyde på at det har vore fiskebuer 
langs elva (frå Stølslivet i Vestre 
Slidre, Hauge, Gunnar og Frode 
Rolandsgard 2018).

Naturen på Jaslangen

Valdres ligg på Den kaledonske 
fjellkjedefaldinga, og på Jaslangen
ligg djupbergarten gabbro øvst. 
Gabbro er hard, men kalkrik, og 
gjev gode næringstilhøve for 
planter. Det opne og næringsrike 
skogsbelte gjev gode vilkår for 
kulturlandskapsartar. I beiteskogen 
er det mellom anna registrert 
raudlista dvergspett, og vatna er 
leveområde for melom anna 
fiskemåke.

Vestre Slidre statsallmenning

Stølsvidda i Vestre Slidre ligg i 
statsallmenning, og grunn blir 
disponert av statsskog. Støls-
brukarane har festegrunn med 
sterke rettar. Det er Vestre Slidre 
Fjellstyret som forvaltar 
allmenningen. 

Ver merksam på:
All ferdsel på eige ansvar.
Ved ulukke ring 112 eller 113.

Utvalde kulturlandskap i 

jordbruket

Jaslangen er ein del av Stølsvidda 

som frå 2018 fekk status som 

Utvald kulturlandskap i jordbruket. 

Bakgrunnen er at stølslandskapet 

her har mange kvalitetar som er i 

ferd med å bli borte, og at området  

framleis vert nytta til stølsdrift og 

beiting. Formålet er å sikre 

langsiktig forvaltning  av 

landskapsområde med store 

biologiske og kulturhistoriske 

verdiar som er forma av langvarig 

og kontinuerleg tradisjonell bruk.

Beitene på Jaslangen er frodige og 

beitesesongen i fjellet er en viktig 

del av gardsdrifta. Foto: Svein Erik 

Ski

Stølsdrifta i Noreg
I Noreg var det i 
2018 om lag 900 
støler i drift. 250 av 
dei ligg i Valdres.  
Noreg har flest støler 
i drift i Nord-Europa, 
og det tyder at 
Valdres har et sær-
skild ansvar for å 
take vare på desse. 
Her har menneske og 
dyr tilpassa seg 
naturen og skapt det 
kulturlandskapet du 
ser i dag. Om lag 
30% av dei utryd-
dingstruga artane i 
Noreg finn du i 
jordbrukets 
kulturlandskap.

Allemansretten / 
skikk og bruk i 
beiteområde

• Du kan ferdas fritt til 
fots i utmark 

• Fri ferdsel skal ikkje 
vera til skade eller 
ulempe for andre, 
eller for plante- og 
dyreliv

• På stølen er det du 
som har «vikeplikt» 
for beitedyra

• Alt vilt er freda med 
unntak av lovlig jakt

• Vis omsyn til 
utmarksnæringane

• Hugs bandtvang
• Let att grinda etter 

deg

www.historiskevandreruter.no
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Historiske 
vandreruter bidreg 
til auka bruk av 
gamle ferdselsruter i 
Noreg. Kunnskap om 
historie  og 
kulturminne langs  
rutene formidlast til  
vandrarar og gir ei 
rikare turoppleving. 
Satsinga  er eit 
samarbeid mellom 
Riksantikvaren 
og DNT med 
Sparebankstiftelsen 
DNB som stolt 
bidragsytar.

Sjå kulturminne 
langs ruta på 
www.kulturminnesøk.no


