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• Hva mener vi med kulturarv?

• Hvilke spor kan vi finne etter tidligere driftsformer og 
aktiviteter i seterlandskapet?

• Kulturlandskap og skjøtsel i Sølen
landskapsvernområde

Hovedtemaer:
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Konvensjonen for biologisk
mangfold (FN 1993)

Den Europeiske
landskapskonvensjonen
(Europarådet/Council of Europe 
2000)

Konvensjonen om vern av den 
immaterielle kulturarven
(UNESCO 2003)

Faro Konvensjonen om 
kulturarvens verdi for samfunnet
(Europarådet/Council of Europe 
2005)

Kulturarv

• Definisjonen har gjennomgått store store endringer de 
siste ti-årene

• Kulturarv i brei forstand: fysisk, biologisk, immateriell

henger ofte tett sammen!

• Kulturarven er i stadig endring!

• Sterkere inkludering av lokalsamfunnet og samarbeid
mellom ulike aktører



Fysisk kulturarv (kulturminner)

• Registrerte kulturminner (fangstanlegg, gravhauger, 
jernvinneanlegg mm.)

• Bygninger

• Steingjerder, muringer (er også leveområder)
• Skigarder (også leveområder)
• Gamle buføringsveier, ferdselsveier, stier (er også 

naturtyper)
• Lokkeruter/dyretråkk
• Andre fysiske spor, installasjoner



Biologisk kulturarv

• Levende organismer (planter, dyr) som finnes der de er i
dag på grunn av den tidligere bruken

• Resultat av lang tids bruk av naturressursene/det 
biologiske mangfoldet

• De biologiske sporene i landskapet forteller fremdeles om  
historia til landskapet!

• Krever at den menneskelige aktiviteten fortsetter

noen arter forsvinner allerede etter 3-5 år

«Levende organismer eller 
leveområder, der dagens 
forekomster er bestemt av 
tidligere bruk, både i tid og 
rom» (UNESCO 2008)
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Biologisk kulturarv
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Kulturbetinga naturtyper i Sølen landskapsvernområde

Slåttemark (setervoller)

Slåtte- og beitemyr

Foto: P. Thorvaldsen

Naturbeitemark

Boreal hei



• Norge signerte konvensjonen 
om vern av den immaterielle 
kulturarven i 2006

• Skal sikre og øke 
bevisstheten om den 
immaterielle kulturarvens 
betydning

Immateriell kulturarv

✓ Muntlige tradisjoner og uttrykk (inkl. språk)

✓ Utøvende kunst

✓ Sosiale skikker, ritualer, høytidsfester (St. Hans fest)

✓ Kunnskap og praksis knyttet til naturen og universet
(beiteslipp, høsting av vinterfôr, flyttingen mellom setrene 
mm) 

✓ Tradisjonelt håndverk (lokal mat, redskap mm.)
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Den immaterielle kulturarven kom seint på Agendaen!



• Erfaringsbasert kunnskap

• Overføres fra generasjon til generasjon

• Gjerne muntlig overført

• Prøves ut og tilpasses under endrede forhold

• Tradisjonell økologisk kunnskap – er erfaringsbasert 
kunnskap knytta til naturressursene

• Inkluderer også tro, overtro

Immateriell kunnskap

Kilde: Anno Museum



Noen eksempler fra boka:

Seterlandskapet – historia, naturen og kulturen 



Klipp fra: Seterlandskapet – historia, naturen og kulturen 



Klipp fra: Seterlandskapet – historia, naturen og kulturen 



Klipp fra: Seterlandskapet – historia, naturen og kulturen 





Seterkulturen på UNESCO’s verdensarvliste for immateriell 
kulturarv?

• Norsk seterkultur 

• Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk

• Samarbeider om en søknad for ei slik listing

• SLU, Södertörn Høgskola og NIBIO har nå prosjektet:

”Fäbodbruket som immateriellt kulturarv – processen och 
resultatet” 



Kulturlandskap og skjøtsel
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Utkast til Skjøtselsplan for 
Sølen Landskapsvernområde





Prosessen mot ei skjøtselsplan

• Skjøtselsplanen skal være et verktøy 
både for brukere og for forvaltninga

• Viktig med dialog fram mot et 
sluttprodukt



Mal for skjøtsel av heilskaplege kulturlandskap

Generell Del + Spesiell Del







Feltarbeid i Sølen i 2020
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Korleis har driftsmåtane påverka landskapet?

✓ Seterbrukssystemet, dei lange linjene, 
utviklinga

✓Mange historiske lag

✓ Spora i landskapet, kva er unikt for dette 
området?

✓ Det heilskapelege kulturlandskapet:
• Dei fysiske kulturminna
• Den biologiske kulturarven 
• Den immaterielle 

kulturarven/lokalkunnskapen Kilde: Anno Museum
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- Landskapet
- Det biologiske mangfoldet
- Kulturminnene
- Lokalkunnskapen
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Bevaringsmål kan også defineres for:

• Utsiktspunkt ein ynskjer å opne opp att 
og vedlikehalde

• Einskilde artar ein ynskjer å bli kvitt, til 
dømes redusere mengden av  gråor, 
bjørk, einer mm. på setervollane

• Einskilde artar ein ynskjer å fremme/ 
skal auke i mengde



Slåttemark (setervoller)

Foto: P. Thorvaldsen

T32-C-4 Intermediær eng med klart hevdpreg

• Resultat av langvarig slått
• Setervollene vanligvis litt gjødsla med 

husdyrgjødsel
• Jevn struktur og fordeling av artene 



Naturbeitemark (beitevoller)

Foto: P. Thorvaldsen

T32 fattig og intermediær eng
T32-C-6 Intermediær eng med svakt preg av gjødsling
T32-C-12 Kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
T32-C-3 Intermediær eng med mindre hevdpreg
T32-C-4 Intermediær eng med klart hevdpreg

• Arealer som bærer preg av 
beiting

• Kan ha blitt slått tidligere
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Slåtte- og beitemyr

V9-C-2 Intermediær seminaturlig myr

• Slått og/eller beiting
• Selve strukturen påvirkes
• Artsinnholdet
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Boreal hei

• Seterdrifta med beiting og hogst 
har gitt åpne heiområder

• Gradvis overgang mot fjellhei

• Områda gror no igjen

• T31-C- 2 Kalkfattig boreal lynghei» 
• T31-C-3 Kalkfattig boreal lavhei
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Allsidig beitebruk har stor verdi

• Haustbeiting etter slåtten var vanleg mange stader og er 
viktig å videreføre hvis det er mogleg

• Tråkk skaper muligheter for at frø kan spire 

• Ulike beitedyr utfyller kvarandre, utnyttar ulike delar av 
landskapet, frå dalbotnen til snaufjellet



Prioritering av areal

• Kva slag kulturavhengige areal er typiske/representative?

• Kan areala førast tilbake til god stand?

• Korleis klare å ta vare på verdiane på lengre sikt?

- Årlege/jamlege tiltak må i gang 
umiddelbart

- Massivt oppslag av lauvkratt etter rydding..

- Kor er det tilgang på beitedyr?

- Egna utstyr, arbeidskraft, tidsperspektivet
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Rio-konvensjonen om biologisk mangfold:

« Respektere, bevare og opprettholde
kunnskaper, innovasjoner og tradisjoner
hos opprinnelige og lokale samfunn med 
tradisjonelle levesett som er relevante for 
bevaring og opprettholdelse av biologisk 
mangfold»

Gulmaure – Galium verum

Galium, fra Gresk gala

som betyr melk. 

Blomstene ble brukt 

for å få ostemassen til 

å sprekke/koagulere 

eller for å sette farge 

på osten (ingen info i 

Høeg)

«Ble brukt mot 

rødsyke hos kyr» 

(Brunlanes)

Ivareta immateriell kulturarv og 
tradisjonell økologisk kunnskap



Stedsnamn mm.

• Er også ein kulturarv som forsvinn…..
• Historia om den tidlegare bruken av landskapet





Takk!


