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Cestovní zpráva ze studijní cesty do Norska 10.-15.8.2015 

11.8.2015 

Utladalen – chráněná krajinná oblast na úpatí NP Jotunheimen. Navštíveny nižší polohy této oblasti v 

údolí Ardal s listnatými opadavými lesy, v údolí převládají vrby, olše, lísky,  jeřáby. Podstatným 

faktorem v historii oblasti byla místní hliníkárna v městě  Ardal, která exhalacemi v60.a A 70. letech 

výrazně pozměnila skladbu zdejších lesních porostů. Reliktní velmi stare borové porosity na horních 

svazích byly zlikvidovány (dodnes jsou patrná torza stromů) a jejich místo zaujaly především porosty 

břízy a olše.  

 

Po snížení exhalací je patrná obnova zastoupení borovice z původního genofondu. Místy se v 

oblastech dostupných člověku vyskytuje I uměle vysazovaný smrk ztepilý, jeho další rozšíření ovšem 

není ze strany CHKO podporováno. Podstatné pro oblast je historické využívání k zemědělství malými 

farmami již od středověku (pasenín a kosení luk), díky této činnosti vznikly cenné malé luční enklávy 

na dnech údolí a na svazích. 
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 K pasení byl historicky využíván i les, cenné dřeviny byly využívány k permanentnímu ořezu větví na 

krmení hospodářských zvířat.  

 

V extrémních polohách údolních svahů se dochovali reliktní jedinci velmi vysokého stáří, především 

jilmu. Cenná (především bryologicky a pteridologicky) jsou i společenstva skalních sutí.  

 

Po upuštění od zemědělství (nebo po jeho silném utlumení) jsou cenná luční společenstva ohrožena 

zejména zarůstáním náletovými dřevinami a jsou předmětem ochrany. V této ochraně se angažují 

dílem místní farmáři s podporou Správy NP, dílem místní NNO - ……….. Pro likvidaci náletových dřevin 

jsou využívány různé technologie od pastvy a výřezu až po pomalé likvidování starších jedinců 

kroužkováním či okusem kozami. Podstatné pro další fungování zdejších farem (a tím i pokračující 

obhospodařování luk) je napojení na turizmus.V údolí Ardal je návštěvnické centrum Správy NP v 

Hjellen (Utladalen Naturhus), jako informační centrum, občerstvovací a ubytovací zázemí fungují I 

tradiční farmy  Vetti a Avdal. 



3 
 

 

Historická tradice místních farem jako norského kulturního dědictví je významně využívána a 

turizmus tvoří podstatný příjem pro zmíněnou NNO a druhotně I pro farmáře, kteří farmy 

pronajímají. Historické a kulturní dědictví je tu s přírodním významně provázáno. Zajímavé je zdejší 

historické oddělení vlastnictví půdy a uživatelských práv pramenící už z feudálních dob. Pro výměnu 

informycí bylo kromě celodenního výkladu p. Tanaquil Enzensberger z Naturvernforbundet i 

Buskerud večerní posezení a výměna zkušeností se strážcem NP a zaměstnancem NNO …… p. 

Florinem Halastauanem. 

12.8.2015 

Kaupanger - na seznámení s tradicemi regionu a jejich využitím pro turizmus navázala návštěva 

soukromého skanzenu dřevěných staveb - De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum. Skanzen 

založil již roku 1900 místní mecenáš Gert Falch Heiberg a je v soukromých rukou dosud. Je důležitým 

turistickým lákadlem a ukazuje tradice a historii zdejšího regionu na jednom místě.  

 



4 
 

Tindevegen – seznámení s lučními alpínskými společenstvy nejvyšších poloh národního parku. Na 

úbočích je regulováno rozšiřování náletových dřevin, především břízy. 

 

Ve vyšších polohách je odvyslá od extrémních přírodních podmínek – studené klima, skeletovitý 

podklad, dlouhou dobu sněhové pokrývky a velké množství srážek. Převládá keříčková vegetace se 

vzácnými druhy trav a  druhy rašelinnými. Šíří se porosty keřových druhů vrb, ale toto rozšíření není 

regulováno. V těchto polohách nedochází k pastvě ani k zemědělskému obhospodařování, pouze ke 

spásání divokou zvěří (sob, los), což se vzhledem ke stavu společenstev jeví jako dostačující. 

 

Přístup do těchto poloh je buď pěší nebo automobile po soukromé cestě, která je opatřena mýtem, 

což reguluje nežádoucí zvýšený výskyt turistů, který by mohl škodit vegetaci.  
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13.8.2015 

Slettefjell – oblast letních farem ve vyšší poloze hor, které byly využívány v letním období přehnáním 

stád z níže položených hlavních farem. Část farem slouží už pouze pro rodinnou rekreaci majitelů, v 

provozu je pouze jedna z nich, kterou si pronajala mladá rodina navazující na původní tradice. Chov 

dobytka je zde spojen s tradiční výrobou másla a sýrů a s malým občerstvením u cesty s nabídkou 

těchto domácích výrobků a tradičních jídel z nich vyrobených.  

 

Z diskuse s majitelem této kavárny pod širým nebem ….. vyplynulo, že samotné zemědělské 

hospodaření by je neuživilo, stejně jako samotné provozování kavárny, ale spojení těchto aktivit a 

navázání na turizmus je udržitelnou alternativou. Pro okolní ekosystémy je přitom pastva naprosto 

zásadní. Zatímco ve vzdálenější části údolí, kde hospodaření skončilo před delším časem převládají I 

ve vyšších nadmořských výškách porosty náletových dřevin, v okolí zdejší farmy je ve srovnatelných 

podmínkách  stále keříčková vegetace a trávy, udržované každoroční pastvou.  
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Leirhol – na jižně orientovaných svazích na severním břehu jezera Vangsmjosi se dochovala řada 

cenných luk kontinuálně obdělávaných už od středověku, kontunuita byla ovšem přerušena v 

druhépolovině 20. století, kdy se řada farmářů odstěhovala do Ameriky. Osídlení je zde doloženo už z 

doby brontzové. Boreální společenstva jsou zde velmi bohatá a hostí řadu druhů červeného seznamu.  

 

Významný je tu výskyt hmyzu, mechorostů, bylin i hub. Snahou Naturvernforbundet i Buskerud je 

zde obnovit tradiční hospodaření, zatím se to daří na několika lokalitách s různými ekologickými 

podmínkami. Všechny mají společnou potřebu pravidelného managementu proti zarůstání 

náletovými dřevinami a degradaci. Podle stanoviště se lišil management, byl odvislý i od historického 

využívání lokality. Kvalitnější travní porosty byly využívány ke kosení, méně kvalitní k pastvě. Dnešní 

údržba spočívá převážně v kosení ručně či lehkou mechanizací, v regulaci náletu výřezem či 

kroužkováním.  
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Byli jsme seznámeni i se systémem zdejších dotací do zemědělství. Navštívili jsme i místo tradičního 

zpracování obilí – zdejší rodinné mlýny, uchovávané dnes jako národní historické dědictví.  

 

Večerní posezení s Janem Sparstadem - místní lokální autoritou z farmářské rodiny, která na stejné 

farmě hospodaří už od středověku, pro nás bylo zajímavou exkurzí do prostředí tradiční farmy, 

zároveň nám přineslo důležité socio-ekonomické informace z místního prostředí.  

 

Pro místní vládu je důležité udržení farmářského hospodaření nikoli primárně jako prostředku 

obhospodařování krajiny, ale jako udržení historické kontinuální tradice. Na zdejších farmách se 

prolínají funkce produkční (výroba mléčných výrobků a masa), kulturní (udržení kontinuální tradice), 

sociální (podpora místní zaměstnanosti) a ochrany přírody (management potřebných lokalit). Zajistit 

finance ze zdrojů státní správy ochrany přírody na obhospodařování konkrétních pozemků se daří jen 

v případě výskytu výjimečného druhu vyžadujícího tento management. Na některých lokalitách se 

také střetává zájem ochrany biotopu lesa se zájmem ochrany lučních druhů bylin.  
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14.8.2015 

Oye – návštěva místního středověkého dřevěného pilířového kostela (z 11. století) jako typické 

norské historické památky. Výklad p. Elisabeth Sparstadnás zasvětil do historických souvislostí 

Norska z hlediska církevního a vládního, stejně jako do života prostých lidí. Prohloubily se nám tím 

souvislosti z předchozích informací (obhospodařování půdy tu má opravdu dlouhou tradici). Prošli 

jsme si ičást poutnické stezky, která spojuje jednotlivé kostely  regionu a navštívili nedaleký runový 

kámen odkazující na nejvzdálenější historii. 

 

 

Sanddalen - návštěva horské letní farmy s malovýrobnou sýra tradičním způsobem navázanou na 

drobný sezónní turismus. Setkání s Katharinou Sparstad, konzultantkou pro Světové dědictví za 

Region Valdres, která je současně provozovatelkou této letní farmy. Současně je největší znalkyní 

tradičních postupů zpracování mléka a mléčných výrobků v regionu. Stejně jako v údolí Slettefjell zde 

byla letní pastva výrazně omezena a farma Kathariny Sparstad je v současnosti jedinou funkční 

v celém údolí. Že intenzita pastvy nepostačuje, ukazuje postupné šíření porostů jalovce a olše, které 

byly dříve pastvou regulovány a podle vzpomínek majitelky a jejích rozhovorů s pamětníky se 

vyskytovaly až o několik kilometrů níže (olše) a výše (jalovce) v horách. Současný provoz farmy nebyl 

primárně zaměřen na turisty, ale byl pro ně přizpůsoben po časté poptávce po místních výrobcích. 

Exkurze na tuto letní farmu nás seznámila s vybavením, s tradičními postupy, podmínkami pro prodej 

a kontrolami výroby v tradičním provozu (tolerance pro ně je ze strany úřadů vysoká z důvodu zájmu 

o udržení tradic). Zároveň jsme byli seznámeni s radičním životem farmářských rodin v průběhu roku 

(kosením v údolích bylo mužskou záležitostí, provoz letních farem záležitostí žen a dětí a měl velký 

komunitní význam).  
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Vang - večeře v penzionu Sorre Hemsing, který je zrestaurovanou farmou ze 17. stol. Ukazuje 

alternativu údržby cenného historického souboru stavení nikoli jako skanzenu, ale jako živého 

penzionu a restaurace pro turisty ve velmi tradičním stylu. Všechny stavby byly díky zájmu majitelů 

ponechány delší dobu bez architektonických úprav. Přesto dokáží sloužit i pro náročné zákazníky 

v podmínkách 21. století. 

 

 

Celkově cesta přinesla velmi dobrý přehled o obhospodařování všech druhů nelesní vegetace 

v historických souvislostech, včetně souvislostí finančních a včetně zkušeností z navázání na 

tradiční hospodaření i na turistický ruch. Po prezentaci všem pozemkovým spolkům v ČR na 

výročním setkání předpokládám, že se stane cenným podnětem pro mnohé z nich.  


