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Ressursutnyttinga i seterlandskapet - eksempel Nordli

Kartinformasjon: Brynolf Kaldal
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Sporene i landskapet – noen er tydelige…

Rydningsrøyser ved setervollJordhåvvå



Biologisk kulturarv

• Kulturbetingete naturtyper og arter

• Bevaringsverdige husdyrraser - verdi både 
for kulturhistorie og naturmangfold. 

6UNESCO, Miljødirektoratet og Riksantikvaren 2015 



Kulturbetinga naturtype - kulturmark

• Areal som er prega av jordbruksdrift

• Ikke fulldyrka, isådd, sprøyta eller 
gjødsla (i særlig grad)

• Domineres av viltvoksende planter



Setervoller/slåttemark
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Slåttemark – kritisk trua
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Hovstad, K. A., Johansen, L., Arnesen, G., Svalheim, E. og Velle, L. G. (2018). Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018. 
Artsdatabanken.

• Arealet  har gått sterkt 
tilbake

• Mangel på riktig skjøtsel

• Både slått og beiting er 
ofte nødvendig

Tegning: B. Kaldal.
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Tresatte kulturmarker

Beite- og 
slåttemyr

Naturbeitemarker
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Skogsbeiter



Immateriell kulturarv

• Hendelser, tro, sagn, fortellinger og 
tradisjon knyttet til landskapet

• Tradisjonskunnskap – kunnskap og 
ferdigheter knyttet til naturforhold og 
lokale ressurser, driftsmåter og 
håndverksteknikker

• Stedsnavn

UNESCO, Miljødirektoratet og Riksantikvaren 2015



Tradisjonell økologisk kunnskap

• Erfaringsbasert kunnskap -

oppstått gjennom interaksjonen

mellom de biologiske omgivelsene 

og menneskenes ressursutnyttelse 

• Tradisjonelle og lokale 

driftsformer



Tegninger og kartinformasjon: Brynolf Kaldal



Naturen gav tegn om beiteforholdene i utmarka og fjellet

• Erfaringsbasert kunnskap om når det var 
riktig tid for å flytte til seters

• Eks. form og størrelse på snøfonner, 
vekststadiet hos planter

Når hesten smelter fram er det gode nok 
beiter til at man kan flytte til setra. Foto: 
Paula Daabach, Hede.



Planter og tradisjoner 
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Tepperot

- medisinplante
- kalenderplante
- te, tobakk

Fjellkvann

- fôr og matvekst
- medisinplante
- tobakk

Skavgras/skjefte

- skurekoster og 
tuer

Vendelrot

- magiske egenskaper, 
beskytte mot vonde krefter

- øke melkemengden/få mer 
smør

- søvnfremmende

Høeg, O. A. 1974. Planter og tradisjon/ Intervjumateriale. 



Kulturvekster ved setrene – mat og medisinplanter

Kvann
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Rabarbra
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Folketro og overnaturlige vesen

«… om vinteren, så flytta de underjordiske 
inn og bodde på setra sammen med 
buskapen sin». 

Solheim 1952

«Brukte å sette igjen av setermaten til 
dem, så som ost og gomme» (Tydal)

«På ein støl på Tingvoll torde dei ikkje
væra meir enn 6 veker på sætra. For var 
dei lenger, tok dei underjordiske hemn….»

Solheim, S. 1952. Norsk Sætertradisjon. Institutt for sammenlignende kulturforskning. 

Trollsmør, en slimsopp som dukker 
plutselig opp og forsvinner like raskt, 
satt i sammenheng med «trollkatten» 
som stjal melk.

Foto: H. Tunón



Kua – også en tradisjonsbærer

• Velger ulike beiteruter fra dag til 
dag

• Tilsvarende den måten krøttera 
tradisjonelt ble gjett på.

• Beitemønster går i arv

• Gamle kyr verdifulle på grunn av 
kunnskapen de hadde
om beitene

Bele, Johansen & Norderhaug 2015. Resource use by old and modern dairy 
cattle breeds on semi-natural mountain pastures, Central Norway. Acta
Agric. Scand. 65:2.



Biologisk mangfold er fôrressurser



Terroir-effekter

• Artsrike beiter i fjellet påvirker kvaliteten i maten (fettsyrer, 
vitaminer, antioksidanter mm.) 

• Terroir – knyttes til en avgrenset geografisk region

Bele, Sickel & Norderhaug 2017. Tourism and products from mountain summer farming landscapes. Journal of Gastronomy and Tourism 2: 233-
245.



22

Beitefôret påvirker også smaken...
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Biologisk mangfold

Tradisjonskunnskap

Naturtypar

Ferdselsveier

Hindre gjengroing 
og fremmede arter

Kulturminner

Seterlandskapet – kulturarv og et helhetlig landskap

Opprette den 
tradisjonelle bruken 

og sette inn 
målretta skjøtselTradisjonelle driftsmåter



PARKAS – et prosjekt ledet av NIKU

• NIBIO deltar i prosjektet, bla. i Arbeidspakke 4: Natur- og kulturverdier

• Finansiert av Forskningsrådet

• Studieområde: Hardangervidda, Jønndalen (Nore og Uvdal kommune)

Natur- og kulturverdiene 
henger tett sammen !

https://www.niku.no/2019/08/hvordan-forvalte-kultur-og-naturarven-pa-hardangervidda/



Takk for meg!


