
Pár poznámek ze studijní cesty do Norska (10. – 15. srpna 2015) 
 
údolí Utladalen 
Údajně nejhlubší údolí v Norsku je nárazníkovým pásmem národního parku Jotunheimen; má 
statut, který by snad bylo možné přirovnat k naší CHKO. I přes „divokost“, kterou toto území 
na Středoevropana působí, jde o po staletí využívanou kulturní krajinu. 
V důsledku činnosti hliníkárny v Øvre Ardalu však došlo v průběhu 2. pol. 20. stol. k zániku 
faremního hospodaření v údolí (úhyny stád atd.). Údolí začalo pustnout, což se negativně 
projevilo na jeho biodiverzitě i turistické přitažlivosti. Vyřešit oba tyto problémy se rozhodlo 
před několika lety konsorcium složené ze zástupců vlastníků, veřejné správy, ochránců 
přírody i subjektů působících v turistickém ruchu (turistické spolky, hotely). Výsledkem je 
znovuoživení farem a postupná obnova tradičního hospodaření v údolí. Farmy dnes již nejsou 
trvale obývány, slouží jako rekreační objekty či základy pro turisty (občerstvení, ubytování, 
v jedné infocentrum národního parku). Tradiční hospodaření spočívá především v pastvě 
horských luk (řada jich již byla zcela zarostlá a jsou postupně vyřezávány a obnovovány) a 
také v udržování či obnově specifických „hlavových“ forem stromů (zde především jilmů), 
vznikající v minulosti ořezem větví za účelem využití jako krmivo. Dosud nedořešenou 
otázkou je obnova tradičního hospodaření v (velmi špatně přístupných) lesích. 
Celý projekt má jednoho stálého zaměstnance, Florina Halastauana (se kterým jsme měli 
možnost mluvit), který koordinuje řadu dalších sezónních zaměstnanců a brigádníků, 
pracujících jak na managementových opatřeních, tak ve službách pro turisty. 
Práci s kamenem (obnovy cest, schodů) zde již několik let zajišťuje skupina Šerpů, neb místní 
již údajně „pořádnou práci s kamenem zapomněli“. 
 
vztahy k půdě v Norsku 
Pro péči o pozemky je klíčový vztah k půdě. V Norsku je tato otázka neobyčejně 
komplikovaná. Je zde jednak výrazně omezeno právo nakládat volně s nemovitým majetkem 
(ochrana ucelenosti farem a jejich kontinuity), jednak je odděleno vlastnické a uživatelské 
právo. Na jedné lokalitě jsme byli seznámeni s případem, kdy uživatelské právo, získané 
kdysi v minulosti pro příbuzného vlastníka (vzhledem k výše uvedené nedělitelnosti přebírá 
farmu vždy jen jeden potomek), se následně dědilo a vlastník se mohl ujmout přímé péče o 
své vlastnictví až poté, co se uživatelská rodina vystěhovala do zahraničí. Tuto vlastnicko-
uživatelskou dvojkolejnost je nutné brát v úvahu vždy, když jde o managementové zásahy na 
nějakém pozemku. 
 
péče o travní společenstva v podhorských polohách 
Bylo navštíveno několik lokalit v okolí jezera Vangsmjøse, na nichž byly demonstrovány 
různé způsoby údržby a obnovy travních porostů. Kladen je velký důraz na kontinuitu 
obhospodařování, tedy louky vždy kosené spíše kosit, na loukách v minulosti spásaných 
upřednostňovat pastvu. Nyní se rozbíhá experiment, kdy jsou sečené louky na konci sezóny 
dopásány. Diskutován byl též zásadní rozdíl mezi pozemky bez stromového porostu a 
pozemky se stromy. Pozemky se stromy jsou vždy sušší, než obdobné pozemky bez stromů, 
neboť dřeviny vytahují ze země větší množství vody. Na mokřadních lokalitách je proto 
vhodnější stromy zcela odstranit (problémem je zde zejména olše), na ostatních lze část 
stromů ponechat (vhodný polostín), avšak vždy s nezapojenými korunami. V Norsku se 
vzhledem k nepřetržené kontinuitě řady drobných farem daří spotřebovat téměř všechnu 
travní hmotu jako krmivo, není zde tedy znám náš problém s likvidací biomasy coby odpadu. 
 



problematika jalovce 
Během diskusí o managementu travinných společenstev přišla řeč i na zajímavou 
problematiku jalovce. Zatímco u nás je jalovec téměř vždy považován za předmět ochrany, 
zde je spíše v roli nežádoucí dřeviny. Neplatí však obecně; problém je zejména s poléhavou 
formou jalovce, která svojí pokryvností vytlačuje jakoukoli jinou vegetaci, zatímco stromová 
forma jalovce (mnohdy do sloupovité podoby speciálně upravovaná) tvoří tzv. jalovcové 
zahrady a je předmětem ochrany v rámci soustavy NATURA 2000. 
 
NATURA 2000 v Norsku 
Překvapivou informací bylo, že Norsko, byť není členem Evropské unie, přistoupilo 
k soustavě NATURA 2000. Norsko musí řadu směrnic EU dodržovat z pozice člena EHP, ale 
přistoupení k Natuře není z této kategorie; bylo dobrovolné, protože ho Norsko považuje za 
vhodný nástroj ochrany přírody. (?? přistoupení je zřejmě neoficiální, neboť na oficiální mapě 
Natura 2000 - http://natura2000.eea.europa.eu/ - Norsko není) 
 
letní farmy v horách 
Rozdělení farmaření na „zimní“ (v nižších polohách, celoročně obývané) a „letní“ (sezónní, 
vysoko v horách) farmy je dodnes udržovanou tradicí zdejšího hospodaření. Na letních 
farmách se pase, čímž se udržují zejména tundrové biotopy před nežádoucím zarůstáním 
vyššími dřevinami či pokryvným jalovcem, na zimních farmách se mezitím zpracovává seno 
na zimu. Tato zkušenost je do prostředí pozemkových spolků v ČR vzhledem ke zcela 
odlišným podmínkám nepřenositelná (pomineme-li problematiku zarůstání krajiny v důsledku 
snížení počtu pasených zvířat), inspirativní je však fakt, že nedílnou součástí farmaření je zde 
zpracovávání produktů tradičními technologiemi (sýry, uzeniny) a jejich nabízení turistům. 
Z pohledu byrokracie a různých (zejména hygienických) předpisů České republiky se zdá 
téměř neuvěřitelné, že některá tato „horská občerstvení“ vůbec mohou legálně fungovat. 
Jelikož se s ohledem na prázdninový termín nepodařilo zorganizovat plánovanou návštěvu 
školy organického zemědělství, měli jsme možnost setkat se na jedné z farem alespoň 
s několika jejími absolventy. 
 
obnova travních biotopů kolem komunikací 
Tanaquil nám na jednom konkrétním příkladu předvedla obnovu biotopů podél nově 
stavěných komunikací, aby zde nedošlo k ruderalizaci. Metoda spočívá v odebrání svrchní 
vrstvy hlíny se semennou bankou a dalšími reprodukčními orgány rostlin z plochy silnice 
před její výstavbou a následné terénní úpravy jejího okolí právě touto autentickou zeminou. 
 
péče o přírodní rezervaci 
Byla navštívena jedna přírodní rezervace na území obce Vang, sousedící s plochou 
udržovanou ve prospěch ochrany biodiverzity soukromým farmářem. Rezervace má lesní 
charakter, více méně pralesový ráz, ale na hraně svahu v návaznosti na udržované (kosené) 
přilehlé pozemky je i na území rezervace část kosena. Péči o rezervaci má na starosti státní 
úředník, místními opět nazýván „ranger“. Není specifický jen pro tuto rezervaci, má na 
starosti větší množství chráněných území a sem se dostává jen občas. Spíše zde provádí 
monitoring, na konkrétní terénní práce si najímá brigádníky. Koexistence státem 
obhospodařované rezervace a uživatele sousedních pozemků je zdá se bezproblémová, 
vlastník / uživatel pozemků v chráněném území však zjevně není „ve hře“.  
V té souvislosti bylo i zmíněno, že chráněné území mohou kromě státu vyhlašovat i regiony, 
tato „regionální“ chráněná území však nemají takovou váhu ani žádnou finanční podporu na 
management. Snahou ochránců přírody je proto vyhlašovat státní rezervace. 
(Pozemkospolkový princip ochrany pozemků prostřednictvím vlastnických práv, tedy 
nezávisle na veřejné autoritě, je tu neznámý.) 



specifické biotopy 
Kromě tundrového biotopu (viz letní farmy) jsme se měli možnost seznámit též s jednou 
lokalitou ovlivňovanou pravidelnými lavinami. Vzhledem k neustálému narušování povrchu a 
na větší části lokality k odkrytému skalnímu povrchu se zde vytvořilo společenstvo, které 
nelze zařadit ani do biotopů NATURA 2000. Management jádra lokality není nutný, opět je 
zde však problém zarůstání okrajových partií (přechodové zóny), kde dříve bývaly louky a 
dnes se zde pro špatnou dostupnost nehospodaří. 
 
různé přístupy k managementu 
Ani Norsko není výjimkou k mnohdy protichůdným přístupům k managementu k témuž 
biotopu či druhu. Demonstrováno bylo na několika lokalitách včelníku skalního. Oficiální 
autority ochrany přírody vylučují pastvu těchto lokalit, zatímco Tanaquil je přesvědčená, že 
včelník jakožto indikační rostlina extenzivních pastvin pastvu ke svému přežití vyžaduje. 
Problémy s absencí pastvy se zatím nějak kriticky neprojevují, neboť včelník je dlouhověká 
rostlina (stáří některých se odhaduje až na sto let), ale lze pozorovat (alespoň dle tvrzení 
Tanaquil) postupné odumírání populací z důvodu absence mladých rostlin. Semena včelníku 
mají totiž nedostatek zásobních látek a potřebují se tak rychle dostat do půdy, jinak ztrácejí 
klíčovost; to právě zajišťuje pastva, kdy půda je rozdupána a semena do ní zadupána. 
V některých lokalitách se toto alespoň simuluje technickými zásahy. Na jedné lokalitě se též 
diskutovalo o vhodnosti případného odstranění vyšších bylin (zejména kozlíku) z porostu 
včelníku kvůli snížení zastínění. Někteří účastníci studijní cesty vyjádřily obavu, že při 
odstranění těchto bylin by jejich místo mohly zaujmout trávy, takže situace by se ve výsledku 
ještě zhoršila. 
 
státní politika ochrany přírody 
Současná Norská vláda není ochraně přírody nakloněna. Peníze na managementy cenných 
přírodních lokalit byly oproti předešlým letům sníženy na třetinu, vyhlášení nových 
chráněných území je téměř nemožné. Zemědělské dotace existují v Norsku obdobně jako u 
nás (na plochu), nejsou zde specializované „ochranářské“ zemědělské dotace (agroenvi). 
 
setkání s Katarinou Sparstad, koordinátorkou projektů kulturního d ědictví 
Katarina se – zejména v zimním období – živí jako koordinátorka projektů kulturního dědictví 
v regionu Valdres. Z v současné době realizovaných projektů se věnuje zejména obnově a 
propagaci historické stezky Kongevegen („Královské cesty“ mezi Oslem a Bergenem) – tvoří 
prostředníka mezi různými subjekty, kteří mají na provozu této stezky zájem (opět, stejně 
jako v Utladalenu, se zde objevuje široká spolupráce různých „stakeholderů“; velmi 
inspirativní). Též se podílí na posuzování vhodnosti objektů k památkové ochraně; v Norsku 
platí zákon, že objekty starší roku 1650 jsou chráněny automaticky státem, objekty mladší 
jsou individuálně posuzovány a zařazovány na seznam objektů chráněných buď na státní či na 
regionální úrovni.  
Tematických stezek, věnujících se propagaci (propojení) kulturního a přírodního dědictví je 
zde několik. Částečně jsme měli možnost seznámit se s nimi i v terénu. (Osobně mi přijde 
celý systém trochu nepřehledný, informací v terénu i na webu je minimum, takže je mnohdy 
problém třeba i zjistit, kudy přesně daná stezka vede.) Navštívili jsme i tři historické objekty 
zapojené do těchto stezek: dřevěný kostel Øye stavkyrkje včetně seznámení se systémem 
průvodcování po takovýchto památkách, soustavu vodních mlýnků na říčce Leineåne – jeden 
z nich je dosud funkční a využíván pro ekologickou výchovu - a historickou usedlost Sørre 
Hemsing, sloužící dnes jako stylová turistická základna. 
 


