
Zpráva ze studijní cesty -  Norsko 10.8. - 15.8. 2015 

10.8.  večerní přílet do Osla a přesun do Vang Valdres 

11.8. cesta do Ulandalenu, údolí Ardal, Vetti 

Návštěva údolí s historickými farmami, kde bylo farmaření zdecimováno v 50. - 70. letech v 
důsledku provozu nedaleké hliníkárny. Díky produkovaným emisím začaly vymírat původní 
staré převážně borové lesy ve vyšších partiích (dodnes viditelné plochy s mrtvými stromy), 
následně i zemědělská zvířata, farmáři zanechali farmaření a šli pracovat do hliníkárny. Od 
80. let výrazné snahy o snížení zátěží průmyslových provozů a obnova přírody a krajiny.  

Vzhledem k přerušené tradici je dnes většina farem v tomto údolí využívána pouze jako 
soukromé rekreační objekty, v některých případech se daří soukromé majitele zahrnout do 
spolupráce na aktivitách k cílenému hospodaření (spásání v oblasti letních farem Vetti). Další 
objekty jsou zde provozovány organizací typu konsorcium mezisektorového partnerství 
(zastoupení místní vlády, Národního parku, NNO, farmářů, průmyslových i terciérních firem). 
Cílem je oživení bývalých farem ve vazbě na cestovní ruch (poskytování občerstvení, 
ubytování, informací, v Utladalen Naturhus - vznikl výstavní prostor Národního parku 
Jotunheimen) a obnova tradiční extenzivně obhospodařované polokulturní krajiny při okrajích 
národního parku. 

Vedle zaměření na cestovní ruch jsou zde proto i projekty na obnovení biodiverzity vázané na 
tradiční hospodaření farem. Management krajiny se konkrétně soustřeďuje na obnovu 
historicky spásaných luk, alespoň v nejbližším okolí farem.  Proces obnovy probíhá v 
několika fázích. V první fázi se realizují opatření na prosvětlení lokality (výřez), dále 
likvidace náletových dřevin (olše, bříza), což je dlouhodobý proces, protože na likvidaci 
nesmí být používány chemické prostředky (vedle prostého vyřezávání se často uplatňuje 
kroužkování, které vede cca v horizontu 2 -3 let k odumření celého stromu). Následuje ořez 
původních starých i mladých perspektivních hodnotných dřevin (jilm, lípa) - což je tradiční 
specifická forma hospodářského využití lesa místních farem, kdy byly dřeviny využívány ke 
krmení hospodářských zvířat jako doplněk k pastvě na málo výživných horských loukách. 
Tyto ořezy tradičně probíhaly i v těžko přístupných svazích a díky tomu je v oblasti možné 
najít velmi staré stromy. V poslední fázi je potřeba zajistit pravidelnou pastvu, což není opět 
vzhledem k rozbití společenství místních farmářů v 50. - 60. letech v této lokalitě jednoduché. 
Zajištění pastvy proto probíhá formou zapůjčení zvířat od farmářů ze vzdálenějšího okolí. 
Cílem je obnova biodiverzity, kdy vznikají specifická společenstva rostlin, hub a hmyzu 
vázaná na staré ořezávané stromy a extenzivní pastvu.  

12.8.  Avdalen gard, oblast Sognefordu, skanzen De Heibergske Samlinger Sogn 
Folkemuseum, Tindevegen 

Farma v Avdalen gard je farma původně z 16. století. v roce 1962 opuštěná. Od 90. let 20. 
století probíhala rekonstrukce (zachován styl z 50. let), v současnosti slouží jako turistická 
chata. Je provozována místním partnerským konsorciem, původní majitelé mají k dispozici 
svůj soukromý pokoj a v rámci konsorcia podporují i finančně rekonstrukci. Na farmě probíhá 



každoročně populární festival, je využívána pro školní programy a pro turisty (ubytování, 
občerstvení, informace). V okolí snaha o tradiční hospodaření - spásání, postupná likvidace 
náletových dřevin, cílený ořez hodnotných dřevin, historické používání ořezu dokládají i 
prastaré (mnoho set let) jilmy v širším okolí farmy.  

Zajímavostí je, že farma, stejně jako národní park dlouhodobě hojně využívá nájemních 
pracovníků etablované skupiny šerpů z Nepálu (před devíti lety původně pozváni bývalým 
norským horolezcem k rekonstrukci jeho farmy a po dobrých zkušenostech se opakovaně 
vrací na práce v letní sezóně v celém regionu), kteří se zde uplatňují zejména při práci s 
kamenem - cesty, zdi, oprava farem. Samotný provoz farmy má pak na starosti původem 
rumunský ranger Florin, který v 90. letech pracoval v několika národních parcích v 
Rumunsku, následně začal přes léto pracovat v Norsku a dnes je jediným stálým 
zaměstnancem zmiňovaného regionálního partnerského konsorcia.  

Vedle informací k samotné historii farmy a jejímu současnému fungování (farma je známá 
jako modelový příklad v celém Norsku), byli diskutovány i otázky systému ochrany přírody v 
Norsku a postavení farmářů. V Norsku jsou historicky výrazně oddělená práva vlastnictví, 
práva hospodaření, práva lovu.  

Farma ve zdejším tradičním pojetí představovala základnu (obydlí + základní hospodářské 
objekty) v údolí a k tomu systém několika letních farem v horách, kam se v létě postupně 
přeháněla stáda a spásalo se (tradičně primárně činnost žen ve vazbě na zpracování mléka a 
výrobu sýrů), zatímco v údolí se připravovalo seno na zimu (tradičně primárně mužská 
činnost). Aktivity farmářů rovněž obsahovaly typicky nejen chov domácích zvířat, ale i lov 
divoké zvěře a rybolov. K farmám patřil často také objekt malého vodního mlýna (malé 
mlýny byly historicky zvýhodněny z hlediska daní, tzn. vznikaly lokality několika malých 
mlýnků vedle sebe).  

Skanzen De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum patří k nejstarším v Norsku a je 
zaměřen na expozice přibližující život v regionu od středověku do cca 80. let 20 století. 
Vzhledem k rozsahu sbírek je zajímavostí, že se jedná o soukromé muzeum založené 
počátkem 20. stol. vlivnou rodinnou Heiberg.   

Tindevegen je příklad sezóně využívané cesty původně na obsluhu letních farem, dnes slouží 
také jako spojnice přes hory. Typické je, že stejně jako většina území Národního parku 
Juttenhaimem (včetně např. nejvyššího vodopádu Norska Vetti) vlastnicky patří farmářům 
respektive společenství několika farmářů. Farmáři cestu udržují a mají právo vybírat mýtné 
pro auta. Jinak není pohyb nijak omezen, protože dalším specifikem pro celou Skandinávii je 
uplatňování tradičního práva volného pohybu v přírodě. Samotná cesta Tindevegen překonává 
nejvyšší horské polohy s alpínskou vegetací, v nižších polohách prochází tradičními 
lokalitami letních farem, dnes s omezenou aktivitou.   



13.8.  Ukázky různého managementu v okolí Vang Valdres - při severním břehu jezera 
Vangsmjosi a oblast letních horských farem Slettefjell.  

Prakticky se řeší jednak udržení stávajících lučních společenstev - pastva, kosení, dále návrat 
historických lokalit (prosvětlení - prořez, trvalé odstranění náletů - kroužkování a obnova 
pravidelného managementu lučních společenstev) a management chráněných druhů, kterých 
je zde zdokumentováno velké množství (několik desítek druhů - různých rostlin, hub, hmyzu) 
díky aktivitám Tanaquil Enzensberger.  Tanaquil zde vyvíjí rozsáhlé aktivity v oblasti obnovy 
biodiverzity, zejména tradičních lučních porostů jak v rámci fungování své farmy (vytváří 
modelové příklady managementu, porovnání, experimentálně zkouší některá konkrétní 
opatření), tak i v kooperaci s dalšími farmáři, národním parkem apod.  

Vzhledem k jižní expozici svahů a dobrému půdnímu profilu jsou zde i vegetačně bohaté 
lokality původních luk, které historicky (archeologické nálezy dokládají osídlení minimálně z 
doby bronzové) sloužili ke kosení a přípravě sena na zimu. Na tento druh obhospodařování 
jsou opět vázaná specifická společenstva flory i fauny.  Dnes je problém kosení zajistit v 
potřebném rozsahu, tzn. probíhá jen na omezených plochách v několika lokalitách, někde jen 
nárazově a je snaha to doplnit nebo alespoň zcela nahradit pastvou.  

Z hlediska obnovy historických lučních lokalit existuje několik problémů. Ze zkušeností naší 
průvodkyně,  Tanaquil Enzensberger, je proces návratu lokality k lučnímu společenstvu 
záležitost časového rámce cca 6 let (viz fáze obnovy popsané výše). Nicméně obdobně jako v 
ČR je problém zajistit víceleté financování, tzn. že jednotlivé kroky jsou financovány ročně 
bez záruky financování další etapy. Dalším problémem z hlediska financování je samotný 
fakt, že nová centrální vláda výrazně omezila prostředky na ochranu přírody, dominantní část 
prostředků je vázána na národní parky a ochrana přírody je dominantně vnímána jako 
záležitost ochrany divoké přírody, nikoliv tradiční extenzivně obhospodařované  polokulturní 
krajiny. To ve svém důsledku znamená, že je poměrně složité financovat opatření pro obnovu 
biodiverzity vázané na polokulturní krajinu, prakticky se tak děje hl. jako vedlejší efekt 
managementu ve prospěch konkrétních chráněných druhů. 

 Vedle finančního hlediska dochází i ke střetu názorů k managementu některých lokalit 
zahrnutých pod státní ochranou (maloplošných NP - rezervací - obdoba našich NPR). 
Zjednodušeně řečeno - stát podporuje divokou přírodu s minimalizací zásahů, proti tomu je 
poměrně obtížné prosazovat pohled, že krajinu v některých částech Norska historicky utvářelo 
tradiční extenzivní farmaření, které na sebe vázalo specifikou biodiverzitu rostlinných i 
živočišných společenstev, a že je žádoucí podporovat také opatření ve prospěch obnovy 
tohoto typu krajiny. 

Oblast letních horských farem Slettefjell je dalším příkladem dnešního omezeného fungování 
tradičního hospodaření - pastvy během letních měsíců, kdy se postupně přeháněla stáda z 
nižších poloh do vyšších na tzv. letní farmy. Velká část farem dnes slouží pouze jako místo 
pro individuální rekreaci, klasické hospodaření je omezeno na jedinou farmu, jejíž provoz 
nezajistí takový rozsah spásání, tzn. že část území se postupně zalesňuje. Provoz farmy je dále 
více vázán na cestovní ruch, v letošním roce zde byla při průjezdné cestě (opět příklad 
soukromé cesty s veřejným využitím a vybíráním mýta) otevřena horská kavárna. Fungování 



je vázáno na letní měsíce, vše je v jednoduchém až "polním" stylu (v ČR by bylo z hlediska 
předpisů zřejmě neakceptovatelné), občerstvení provázané na místní produkci farmy a v rámci 
činností této "kavárny" probíhá i výroba sýrů, což přináší efektivitu fungování - podle 
návštěvnosti závislé výrazně na počasí se více řeší obsluha turistů anebo výroba sýrů.   

14.8.  Tradiční kostel v Oye, Vang, horské letní farmy Sanddalen, penzion Sorre 
Hemsing ve Vangu 

Kostel v Oye je ukázkou tradičního pilířového dřevěného kostela i historických souvislostí 
vývoje regionu. Vznikl cca ve 12. století, ačkoliv se jedná o křesťanskou stavbu, tak je zde 
řada motivů odkazující na období Vikingů. V 18. stol. byl v souvislosti s růstem populace v 
regionu zbourán a nahrazen větším a komfortnějším kostelem, nicméně části kostela byly 
uchovány a po letech v zapomnění náhodně nalezeny ve 30. letech 20. stol. pod podlahou 
nového kostela. V roce 1965 byl kostel po dlouhých přípravách znovu postaven jako národní 
památka, s tím, že některé části jsou dosud původní. Trvanlivost dřeva a stavební řešení těchto 
dřevěných kostelů jsou vázány opět na specifické dovednosti historických řemesel - výběr 
vhodných stromů, jejich postupná příprava na kácení (přes několik generací), samotné 
zpracování i stavba.   

Z obdobných důvodů byl rozebrán další původní dřevěný kostel v nedalekém Vangu. 
Nicméně díky aktivitě norského malíře a jednoho z prvních aktivních ochránců kulturního 
dědictví Johana Christiana Dahala byl kostel zachráněn a posléze ve vazbě na jeho kontakty v 
tehdejším Sasku nakonec v pol. 19 stol. přemístěn do dnešní vesnice Karpacz v podhůří 
polských Krkonoš (dříve součást Saska). Dnes je na místě původního kostela kostel nový a 
poblíž je vystaven 2 m velký runový kámen z cca 11. stol. s nápisem, který odkazuje na 
farmářskou rodinu, jejíž potomci zde dodnes žijí. To ilustrativně dokumentuje kontinuitu 
zdejšího obyvatelstva. Ačkoliv koncem 19. a začátkem 20. století i zde probíhala výrazná vlna 
vystěhovalectví do Ameriky, je běžné, že zdejší farmáři hospodaří v místech, kde žili jejich 
předci již 500 - 600 let, což přináší podstatnou hodnotu do jejich vztahu k farmě i regionu.   

Na letní farmě Sanddalen jsme byly opět seznámeni s důsledky změn hospodaření (úpadek 
farmaření na letních farmách v horách). V této lokalitě se snížení počtů spásajících domácích 
zvířat projevuje výraznou expanzí jalovce z vyšších poloh a olše z nižších poloh, udržení 
pastvin je náročné a probíhá na omezených plochách. 

I zde bylo zmíněno, že všeobecný útlum farmářských aktivit má negativní dopad jak na 
biodiverzitu krajiny, tak i z hlediska uchovávání dalších tradic a řemesel, např. v oborech 
práce se dřevem a kamenem, tak i v případě tradiční výroby sýrů.  Provoz vázaný na letní 
měsíce zajišťuje Katharina Sparstad, která po zbytek roku pracuje jako konzultantka pro 
Světové dědictví za Region Valdres a připravuje projekty typu destinačního managementu. 
Katharina patří k nemnoha lidem, kteří tradiční znalosti a dovednosti dokumentují, propagují 
a jsou schopni dále předávat. Farmářské aktivity jsou zde opět doplňkově provázené se 
službami pro turisty. Obecně lze říci, že na aktivitách fungujících letních farem se často 
výrazně podílí najímaní pracovníci ze zahraničí (nejen z Evropy - viz výše zmiňovaný příklad 
šerpů), takže farmy představují i zajímavé sociokulturní prostředí.  



Příkladem propojení farmaření se službami pro turisty je i penzion Sorre Hemsing ve Vangu, 
který je zrestaurovanou farmou ze 17. stol. Zajišťuje ubytování v tradičním prostředí a 
gastronomické služby na vysoké úrovni, nicméně provoz je koncipován dle objednávky, 
nikoliv jako stálá restaurace se standardní otevírací dobou. 

15.8.  Ranní přesun z Vang Valdres na letiště a odlet do ČR 

 


