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Program studietur 5-7. september 2018 
 
Dag en: Onsdag 5. september samlet 13 forventningsfulle deltakere seg på Værnes for å entre 
bussen som var leid inn for å frakte oss trygt rundt i et spennende landskap. Kun et fåtall hadde vært 
i dette området tidligere – og aldri på studietur med dette fagtemaet! 
Vi hadde leid inn ekstra ekspertise for å detaljplanlegge turen, NLR-rådgiver i Landbruk Nordvest 

Maud Grøtta. Hun deltok også selv fra Tingvoll til Tågdalen og hadde invitert med forsterkninger og 

interesserte fra sitt distrikt. Det gjorde også turen mer interessant for oss som gruppe at vi hadde 

med lokal guide og andre deltakere fra området som hadde samme interesser og drev egen skjøtsel 

innen naturbeitemark, slåttemark eller kystlynghei.  

Fra Værnes til Oppdal er det et flott kultur- og naturlandskap som vi i ro og mak fikk nyte fra bussen. 

Torhild Svisdal Mjøen fra NLR Trøndelag sto klar på Oppdal og loste oss først på en liten sightseeing i 

området så vi fikk en oversikt over en del slåttemarker. Vi stoppet opp på naturbeitemarka Håker 

(20226). Denne lokaliteten ligger nedfor veien og karakteriseres som "Naturbeitemark, frisk/tørr, 

middels baserik eng (G7), sølvbunkeeng (G3) verdi A. Mulige trusler: Fysiske inngrep, gjødsling og 

opphør av beiting – 

gjengroing. September var 

en flott tid å reise på, for vi 

fikk sett mange av artene 

som var beskrevet og 

registrert av John Bjarne 

Jordal. Aurikkelsveve, 

bakkesøte, dunhavre, 

gjeldkarve, og 

kjerteløyentrøst sto 

blomstrende i beitemarka.  

 

Samling på naturbeitemarka 

på Håker med informasjon 

fra Torhild Svisdal Mjøen i 

NLR Trøndelag 

 

 

 

Vi fant flere beitemarksopp på 

Håker, bl.a rødgul småkøllesopp 

som her studeres nærmere av et 

knippe deltakere.  
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Fra Oppdal gikk turen videre vestover og fra Trøndelag inn i Møre og Romsdal i Sunndal kommune. Vi 

ankom Jenstadhaugen i Øvre Sunndal hvor lokale råvarer var utgangspunktet for en svært 

velsmakende viltgryte hos vertskapet Mari Anne Husby. Vi satset på middagsforedrag holdt av 

Anders Hovde. Han har jobbet i Jord- og Myrselskapet før han startet opp som "dreneringsguru" hos 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nå er han pensjonist og hadde tid til å konsentrere seg om å være 

historieforteller for aktive, spisende publikum. Han startet historien helt tilbake til istiden og loste oss 

fram til i dag. Åmotan – juvet mellom Jenstad og Svisdal er et yndet turmål. Her møtes sju elver og er 

et unikt landskap. Etter mat og geologiundervisning vandret vi på Jenstadmarka som var ei 

slåttemark drevet av familien Husby.  

 

 

 

Slåttemarka på Jenstad 

 

 

 

 

 

 

Derfra kjørte vi over brua og fikk se Åmotan på nært hold – hvor 7 elver møtes. 

 

Den bratte og svingete veien til 

Svisdal er en utfordring på 

vinterføre. Vi var glade det kun 

var tidlig høst, men fikk likevel 

kjenne at bussen måtte gi på litt 

ekstra for å komme opp bakkene.  

 

 

På Svisdal er det fortsatt 

melkeproduksjon og ny generasjon 

har akkurat overtatt drifta (gården 

sees på bildet til høyre).  
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Plantestudie, hva 

kan dette være? 

Anders Hovde m/lue 

Jenstad skimtes 

bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slåttemarka på nedre Svisdal med utrolig flotte, gamle bygninger. 

Arealet høstes med traktor, noe mindre slåtteutstyr nærmere stupet mot juvet 
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Bussturen fortsatte vestover med mål Tingvoll hvor vi skulle overnatte. Under kveldsmaten hadde vi 

et nytt fagforedrag – da av Årolilja Svedal Jørgensrud som jobber i prosjektet "Krivi ull – arven etter 

vikingene". Hovedmålet er å utvikle tekstiler av norsk pigmentert ull i tekstiler til klær og interiør. 

Svært spennende prosjekt da det aller meste av ulla fra de gamle sauerasene våre ikke blir tatt vare 

på slik ull-sorteringsreglene er i dag.  

 

Dag to – Tingvoll. Første post på programmet var foredraget om "Slåttemark og beitemarksopp" av 

og med biolog John Bjarne Jordal. Han har kartlagt svært mye av det verdifulle landskapet i Oppdal 

og store deler av Møre og Romsdal. Han er Norges beste ekspert på beitemarksopp og holdt et 

inspirerende foredrag om de ulike hovedtypene og hva de krever av skjøtsel - eller hvor lite - for å 

overleve. 

Etter foredraget dro vi til Tingvoll bygdemuseum (BN00068534 og BN00085150) hvor Øystein Folden 

fortalte om skjøtselen av de verdifulle slåttemarkene. John Bjarne Jordal plukket beitemarksopp som 

var gode indikatorer på den skånsomme drifta.  

 

 

Kantarellvokssopp og Rødnende lutvokssopp ble funnet i slått- og beitemarka på Tingvoll 

bygdemuseum 

 

På Tingvoll gård har de en lite 

"flekk" (BN00079416) som ble 

skjøttet etter egen skjøtselsplan. 

Den lå ved siden av visningshagen 

hvor vi fikk vandre før lunsj servert 

av stiftelsen Tingvoll Økopark.  

 

Studieturdeltakere rusler rundt i 

visningshagen på Tingvoll. Mange 

flotte stauder og nyttevekstplanter 

dyrkes her. 
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NORSØKs leder Turid Strøm hadde en orientering om kompetansemiljøet som var samlet under 

samme tak på Tingvoll gard: NORSØK, NIBIO, Naturfaglig utredning og NLR – samt Tingvoll økopark. 

Etter lunsj kjørte vi 5 km til Hamran hvor vi vandret ned veien til et nedlagt, velstelt småbruk 

(BN00085161). Her ble det arrangert markdag hvor hovedtemaet var i mose i kulturmarkseng. Det 

var anlagt et forsøksfelt i regi av NIBIO og Bolette Bele. Det var gjennomført ulike tiltak mot mosen 

for å se om (simulert) beite eller slått – begge til ulike tidspunkt – hadde effekt. Mange deltok nede 

på Hamran hvor eieren av husmannsplassen innledet om gårdens historie og hvordan den var drevet 

med husdyr fram mot 1950. For deretter å drive med slått for å ha et åpent landskap. Slåtta ble nå 

utført i samsvar med skjøtselsplanen hvor det også var beskrevet og utført hogst av de største 

grantrærne rundt tunet.  

 

Markdag på Hamran hos fam. Bergem. Her var det samlet mange interesserte samt de som har 

ansvaret for forsking og gjennomføring av registrering og bekjemping av mose i slåttemarka 

 

Turen gikk videre vestover med mål Aukra og øya Gossen. Her tok vi ferga fra Bergem- Hollingsholm 

og kjørte til Småge. Åse Paulsen tok oss med til medbrakte ullvarer som hun foredler fra sin 

besetning av norsk utegangersau. Det var saueskinn, garn, ferdig strikkede produkter, vevde 

produkter i kombinasjon med skinn mm. Her kunne de kjøpelystne trå til mens vi hygget oss med 

medbragt niste i gapahuken.  
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Dette området med kystlynghei på Småge (BN00081805) har vært brent over flere år – ulike steder. 

Omvisningen ledet av Øystein Folden førte oss til ulike partier som var brent ulike år, og parti som 

ikke er brent. Skjøtselen ut over brenning ble utført av villsauene til Paulsen. Dette er et yndet 

turområde og lokalbefolkningen satte liten pris på å se de svartbrente delene av landskapet. For det 

tar noen år før dette ser ok ut igjen. Men at det hjelper og er eneste vei for å fornye beitet av 

røsslyng er det liten tvil om. Bedre skilting med enkel tekst for å fortelle fritidsbrukerne om hvorfor 

det brennes – at det er skjøtselstiltak - var planlagt. Det var svært lærerikt for oss fra nord å kunne se 

hvordan de har gjennomført brenningen av lyngheia som også besto av mye einer. Både med selvsyn 

og utveksling av lokal kunnskap høre om tidsaspektet for tiltak og når en kan forventa at 

vegetasjonen er i god produksjon igjen var svært lærerik. Beiteburene viste oss hvilken effekt sauene 

har på landskapet, så brenning og fornying uten godt nok beitetrykk medfører rask gjengroing. Det 

var ingen problem med rev eller andre firbeinte rovdyr på øya. Ørna kunne forsyne seg like etter 

lamming. Kråke og Ravn kunne hakke ut øynene på de nyfødte lammene, men det var ikke så stort 

problem med fugl som det var med rev på fastlandet. Insektet flott var det rikelig av, og små lam 

kunne være dekt av disse spesielt på våren.  

 

 

Her ser vi gjenveksten i bildet til høyre 

som er en nærstudie av det brente 

arealet på det store bildet. Røsslyngen 

er fornyet med god oppspiring av 

ferske planter. 
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Vandring i "brannfelt" av ulik alder. Beiteburet på bildet til høyre viser at beitetrykket fra villsauene 

har stor betydning for planteveksten. Mao er det ingen grunn til å brenne røsslynghei hvis det ikke er 

et ledd i skjøtselen for videre bruk til beitemark. 

 

 

Tredje og siste dag hadde vi slåttemyr som hovedtema. Vi startet tidlig fra Molde med kurs 

Tågdalen naturreservat i Surnadal. Pensjonert professor Asbjørn Moen fra NTNU har tilbragt store 

deler av sin yrkesaktive karriere i dette landskapet og loste oss rundt slik at vi fikk mye informasjon 

og ny kunnskap om dette emnet. Formålet med vern av området har vært å ta vare på et typisk 

slåttemyrlandskap med variert og rik vegetasjon. Samt opprettholde et gammelt kulturlandskap med 

kulturminner og verne sjeldne samfunn av arter, planter og dyr. I forbindelse med rødliste for 

naturtyper er "rikmyr med lågurteng" viet stor oppmerksomhet. Verneområdet i Tågdalen har vært 

sentralt i også for forskning og formidling gjennom mange år og dekker et areal på 1,5 km2.  

 

Asbjørn Moen 

viser og 

forteller et 

lydhørt 

publikum om 

historien til 

slåttemyrene, 

floraen, 

restaurering og 

bruk. 
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Reservatet har fire grunneiere og disse brukte markaslåtten til å fore husdyra på gårdene som et 

supplement til foret høstet på innmarka. Dette har foregått i flere hundre år og avtatt fra 1930 for så 

å slutte helt rundt 1950. Til sammen ble det årlig kjørt 20 tonn høy ned til bygda. De hadde ca 10 

stakker hvor vinterforet ble tørket. Fem høyløer ble etter hvert fylt slik at høyet holdt seg tørt til det 

ble fraktet på 

vinterføre til bygda. 

Vanligvis ble 

slåtteteigene delt i to 

og slått annethvert år. 

Når det var lite for i 

bygda ble slåtten 

utvidet ved at også 

lågproduktive myrer og 

enger ble høstet. 

Vi gikk til Svartvassløa 

som var bygd opp igjen 

i 2011. Like ved har de 

et forsøksfelt hvor slått 

foregår lik tidligere 

tider. Forskningen viser 

at 

blomstringsfrekvensen 

varierer sterkt fra år til 

år.  

 

"Stakk" hvor avlingen 

ble tørket før den ble 

lagret i høyløer nær 

slåttemarka 

 

 

 

Det har vært foretatt 

langtidsstudier i 

naturreservatet og 

feltarbeid og kartlegging i 

stor målestokk helt siden 

1973. Mao en unik 

kartlegging også 

internasjonalt.  

På bildet ser vi "avtrykk" av 

årets slått ved Svartvassløa 
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På disse myrene skulle hele den 

"nerdete" gjengen fra Nordland og 

Troms svært gjerne hatt et par dager til 

sammen med Asbjørn Moen og hans 

botanikerfrue. Det var utrolig lærerikt 

og inspirerende! 

 

 

"Ny studietur i nye, spennende kulturlandskap" var gjenganger i evalueringen fra deltakerne.   

 

Takk til alle deltakere på studieturen – og til alle som stilte opp for oss og viste fram et unikt 

landskap i vest - slik at turen ble en fantastisk tredagers opplevelse! Det blir spennende å følge dette 

temaet trua naturtyper – beitemark, slåttemark, slåttemyr og kystlynghei videre i nord. Deltakerne 

på turen har lært masse og fått inspirasjon til å stå på videre. Det kan det bli god "smitte-effekt" av! 

 

 

 

 

 


