
  

 

Boka "Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år" 

ble utgitt på Museumsforlaget i mai i år. Boka er resultatet av 

forskningsprosjektet DYLAN (dynamiske landskaper), der ulike fagfolk har 
samarbeidet for å forstå hvordan arealbruk har formet vegetasjon og landskap, 

og hvordan kunnskap kan brukes i en bærekraftig forvaltning og bevaring av 
kulturminner og biologisk mangfold i fjellet. Ett av fire studieområder er 

Budalen. De andre er Sunndalen og Erdalen, Grimsdalen og Dividalen. 
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"Kulturpåvirkede landskaper er i stadig forandring fordi vår bruk av dem endrer seg over 

tid. I en rapport fra 2006 konkluderte Riksrevisjonen med at vi forvalter verdier i norske 
verneområder for dårlig. Det er særlig de kulturpåvirkede områdene med kulturminner 

og biologisk mangfold som er utsatt. Denne boka er en del av et tverrfaglig 
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forskningsprosjekt der vi har stilt spørsmålet: Hvordan forvalte DYnamiske LANdskaper?" 
Dette påpeker forfatterne Gunnar Austrheim, Kari Hjelle, Per Sjögren, Katrine Stene og 

Aud Mikkelsen Tretvik i forordet. 

Museumsforlaget skriver følgende i sin forhåndsomtale av boka: "Denne boka tar for seg 
hvordan mennesket har påvirket naturen i norske fjellområder gjennom flere tusen år. 

Den er et resultat av et forskningsprosjekt der fagfolk innen arkeologi, etnologi, historie, 

vegetasjonshistorie og økologi har samarbeidet for å finne ut hvordan vår arealbruk har 
formet landskapet, og hvordan kunnskap kan brukes i en bærekraftig forvaltning og 

bevaring av kultur- og naturminner i fjellet". 

Mange verneområder 

Det er cirka 2700 verneområder i Norge i dag. I 2011 ble ordningen med lokal forvaltning 

etablert. Forfatterne påpeker blant annet følgende: 

"Forvaltning av landskap er påvirket av våre verdier, og endringer i arealbruk og 
landskapsmønster vekker sterke følelser hos mange. Mye av vår kultur og vår identitet er 

preget av landskapet som omgir oss, og vi har preferanser for ulike typer landskap uten 
at vi nødvendigvis kan si at ett landskapsmønster eller én bestemt type bruk objektivt 

sett er mer verdifull enn andre. Våre verdisyn har åpenbart betydning for hvordan 

landskapet vil utvikle seg. Om du er gårdbruker som utnytter ressursene i fjellet, eller 
om du er jobber med forvaltning av natur- og kulturminner i de samme områdene, vil 

verdisynet ditt uansett påvirke valgene du tar. Vi har derfor i DYLAN-prosjektet 
undersøkt hvilke forvaltningssyn og hvilke landskapsverdier vi finner blant aktive brukere 

i våre studieområder, brukere som driver ressursutnytting i form av for eksempel 
reindrift, husdyrbeiting, seterbruk og hogst: Hva mener disse rettighetshaverne at vi skal 

ta vare på av fjellets natur- og kulturarv, og hvilket landskap vil de ha?" 

Lokale personer tatt med på råd 

16 næringsutøvere/aktive brukere (fokusgruppe) ble tatt med på råd i delprosjektet 
"Vernesyn i fjellets landskapsvernområder". Delprosjektet varte i tre år, med årlige 

samlinger over to dager. Johanne Enlid og Oddgeir Grytdal representerte Budalen 
landskapsvernområde. Arbeidet og anbefalingene fra de lokale næringsutøverne er 

oppsummert på side 186 i boka. Her et resymé: 

"Brukere av landskapsvernområder i fjellet, og de som har ansvar for forvaltningen av 
disse områdene, synes å dele det samme grunnleggende synet på natur- og 

kulturkvalitetene. Vernet er ikke problemet; det gir snarere muligheter. Misnøyen, sett 
fra brukernes side, ligger i forvaltningspraksisen, og dette er et hinder for å nyttiggjøre 

seg de mulighetene vernet gir. Det vil si at landskapsvernområdene kan bidra til å styrke 

bygdene rundt verneområdene gjennom nye arbeidsplasser - både innenfor tradisjonelle 
bygdenæringer og tjenesteytende næringer. Levende bygder er igjen med på å styrke 

vernet fordi nye arbeidsplasser kan knyttes til vernet. Det er denne positive spiralen 
brukerne ønsker å stimulere til. Vern kan skape utvikling, men ut fra natur- og 

kulturkvalitetene i verneområdet. Det  handler om både å styrke ressursinnsatsen og å 
øke kunnskapen i forvaltningen, særlig på lokalplanet, slik at målene i større grad 

samsvarer med praksis. Nøkkelen, slik brukerne ser det, er dels å opprette og dels å ta i 
bruk eksisterende arenaer for dialog og erfaringsutveksling lokalt, men også regionalt og 

nasjonalt. Denne type arenaer kan bidra til å motvirke asymmetri i forvaltningen av 

landskapsvernområder i fjellet". 
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