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TNING 

       

 
 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2019 og 2020 
 

 

Styret i Nordisk Kulturlandskapsforbund leverer herved sin årsberetning for 2019 og 2020. 

Grunnen til at årsberetningen gjelder to år, er at årsmøtet 2020 ble utsatt til 2021 pga. covid-

19-situasjonen. 

 

Årsmøtet 2019 ble holdt i Røros-regionen 27.-30. juni. I alt 48 stemmeberettige personer 

deltok på det formelle årsmøtet, som ble holdt 29. juni på Bergstaden hotell, der deltakerne 

også bodde. 

 

Temaet var for årsmøtet var ”Røros og Os – bergstad og fjellbygder” 

  

Faglig program: 

 

27. juni: Ankomst og foredrag om seterdrift i Vangrøftdalen/Kjurrudalen, Røros-mat, 

kulturlandskapet i Røros og cirkumferensen og byggeskikken på setrene i Nord-Østerdalen 

Foredrag ved Per Ousten, Kristin Bendixvold, Randi Borgos og Per Hvamstad. 

 

28. juni: Ekskursjon til det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen/Kjurrudalen i 

Os, et seterområde med aktiv drift, svært rik vegetasjon og et betydelig antall verneverdige 

bygninger og bygningsmiljøer på setrene. Årsmøtedeltakerne vandret langs en tursti med 

gamle kulturmarker og så spor etter tidligere gruvedrift og vannkraftproduksjon, fikk se et 

moderne sorteringsanlegg for sauer og lam på utmarksbeite og besøkte aktive setrer med 

melkeproduksjon, først på Kløftåsen og som avslutning på Spellmovollen. Til lunsj ble det 

servert tradisjonsmat på den freda setra Utistuvollen. Lokale bidragsytere: Atle Berg, Kjell 

Horten, Randi Brænd, Kjellrun Mylius, Inge og Oddveig Eggen, Per Hvamstad. 

 

29. juni: Reise til det botanisk rike Sølendet slåttemyrreservat, der store arealer er drevet med 

aktiv skjøtsel siden 70-80-tallet og hvor det er drevet omfattende studier og forskning i over 

50 år. Stopp underveis på Kalsa gårdsbakeri, der vi fikk servert kaffe og lemse i gårdskafeen i 

den restaurerte «Sommerstuggu» og fikk levendegjort gårdshistorien og en orientering om å 

drive «fjellandbruk». I Sølendet ble vi guidet langs naturstien som er anlagt der. På vei tilbake 

til Røros ble det også tid til et kort stopp ved Olavsgruva, som er et besøkssenter for 

gruvedriften. Lokale/eksterne bidragsytere og guider: Tove og Geir Ryttervold, Asbjørn 

Moen, Berit F. Moen, Dag-Inge Øien, Tom Johansen og Per M. Langøien. 

 

30. juni: Røros. Omvisning i «Smelthytta» (museet), deretter guidet vandring fra byen, via 

slagghaugene fra bergverksdriften og ut til jordbrukslandskapet Småsetran rett utenfor 

bysenteret. Lokale guider: Randi Borgos og Magnus Borgos. 
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Årsmøteekskursjonen ble støttet økonomisk av Letterstedtska föreningen og 

Landbruksdirektoratet (klima- og miljøprogrammet). 

 

Diplomer. 

Det ble utdelt fire diplomer til personer som forbundet mener har gjort en ekstra stor innsats 

for kulturlandskapet: 

 

Randi Brænd – for hennes engasjement for Vangrøftdalen og den innsats hun har lagt ned som 

lokal pådriver for å ta vare på og formidle seterkulturen og seterlandskapet gjennom blant 

annet planlegging av skjøtselstiltak og besøksvirksomhet på det fredede setertunet på 

Utistuvollen. 

 

Oddveig og Inge Eggen – for deres engasjement for å ta vare på og formidle seterkulturen og 

seterlandskapet, blant annet gjennom å starte opp igjen seterdrift på Spellmovollen og å 

gjennomføre skjøtselstiltak i utmarka og formidle setertradisjoner til besøkende på setra. 

 

Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien – som en anerkjennelse av deres mangeårige arbeid med 

forskning på slåttemyrlandskapet i Sølendet og som en viktig aktør for kartlegging, 

forvaltning og skjøtsel av slåttemyrer i Norge, samtidig som de har bidratt til aktiv formidling 

overfor allmenheten av det unike kulturlandskapet i Sølendet. 

 

Styret. 

Etter valget og påfølgende konstituering fikk styret følgende sammensetning: 

 

Ordfører    Flemming Nielsen, Danmark (til 2020) 

Kasserer   Stig Horsberg, Norge (til 2020) 

Sekretær   Lars Aamodt, Norge (til 2021) 

Kontakt i Sverige  Pär Connelid, (til 2020) 

Kontakt i Danmark   Anna Bodil Hald (til 2020) 

Kontakt i Finland   Ulrica Cronström (til 2021) 

Medlem Danmark  Bjørn Petersen (til 2021) 

Medlem Sverige  Ann-Charlott Hadju-Rafis (til 2021) 

Medlem Finland   Aaro Söderlund (til 2021) 

 

Revisorer 

Revisorer er Pål Morten Skollerud, Norge och Per Rust, Norge. 

Til revisorsuppleanter ble gjenvalgt Gabriella Forsmann. 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av Søren Espersen (DK), Lisbeth S. Kismul (NO) og Lotta 

Sjölander (SE). 

 

Medlemsavgift for 2020 

Styrets forslag om uendret medlemsavgift, men redusert beløp for studenter, ble vedtatt. 

Avgiftene blir dermed for 2020: 

 

• institusjon  dobbelt pris, inkl. 3 eksemplarer av tidsskrifter 

• enkeltmedlem Norge  300 NOK 

• enkeltmedlem Danmark  250 DKK 

• enkeltmedlem Sverige  300 SEK 
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• enkeltmedlem Finland  30   EU 

• pensjonist   full pris 

• familiemedlem/  halv pris 

• Student   100 NOK eller tilsvarende. 

 

Styrets arbeid 

Styret har som gjennomgående saker fulgt opp forbundets økonomi, medlemsutvikling 

/verving, utgivelse av tidsskrifter, egne nettsider og kommende årsmøter. I tillegg har 

behandling av forbundets arkivmateriale og revidering av forbundets vedtekter stått på 

dagsorden. 

 

Styremøter 2019: 

26. februar telefonmøte 

26. juni Røros 

30. juni Røros 

26. og 27.oktober Varberg 

 

Styremøter 2020: 

19. februar Skype 

15. april Skype 

18. mai Skype 

6. august Skype 

6. november 2020 Skype 

 

Utover dette har det vært kommunikasjon etter behov pr. e-post. 

 

Uttalelser 

Forbundet har ikke gitt noen uttalelse i perioden, men innstilte Lystbækgaard/Vandrehyrde-

prinsippet (DK) til Nordisk Råds Miljøpris 2020, hvor temaet var biodiversitet. Prisen ble 

tildelt en naturregistrerende ildsjel på Færøyene. 

 

Medlemskontakt 

Styrets kontakt med medlemmene utenom årsmøtene har skjedd gjennom tidsskriftet 

Lommen, nettsiden www.kulturlandskab.org og via e-post fra de nasjonale kontaktpersonene. 

Det er mulig å abonnere på nyheter fra nettsiden. Det er også mulig å kommunisere via 

Facebook-gruppa ”Nordiska Kultur-Landskabsforbundet”. Den digitale adresselisten 

oppdateres fortløpende i hvert land, og felles skybasert medlemsliste oppdateres bl.a. i 

forbindelse med utsendelser av tidsskriftene.  

 

Medlemstall og verving 

Det har vært en medlemsvekst i Norge og Finland i perioden. I Sverige er det gjort et 

betydelig arbeid med å oppdatere medlemsregisteret med reelle, betalende medlemmer. 

Status pr. 31.12.2020 

 

 Ordinære 

medlemmer 

Familie-

medlemmer 

Institusjons-

medlemmer 

Student-

medlemmer 

Sum 

DK *) 44 1 7 0 52 

SF **) 27 4 1 0 32 

N 104 16 7 2 129 

S 33 0 4 0 37 
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Sum 207 21 19 2 250 

*) Inkl. ett medlem i Island og ett på Færøyene 

**) Inkl. Åland og ett medlem i Estland 

 

Økonomi 

Forbundet hadde pr. 31.12.2019 en beholdning tilsvarende ca. 159 000 norske kroner fordelt 

på fire nasjonale konti. 

 

Ved årsskiftet 31.12.2020 var total kassabeholdning ca. 351 500 norske kroner (omregnet fra 

nasjonal valuta for finsk, svensk og dansk konto). Av dette er ca. 81 000 norske kroner bundet 

opp i depositum innbetalt for årsmøtet 2020 (utsatt til 2021). Fritt disponible midler utgjør 

dermed ca. 270 500 norske kroner. 

 

Forbundet er i 2020 blitt nyregistrert i det svenske foretaksregisteret, og det er opprettet ny 

foreningskonto. 

 

Lommen 

Lommen nr. 55 utkom vinteren 2019 med Stig Horsberg som redaktør, produserte og sendt ut 

nummeret 

Lommen nr. 56 kom ut sommeren 2020 med hovedtemaet ”Linjer i kulturlandskapet”. 

Flemming Nielsen var redaktør, mens Stig Horsberg sto for produksjon og utsendelse. 

 

Styret har lagt en produksjonsplan for Lommen nr. 57 med temaet «Trær i kulturlandskapet» i 

2021. 

 

Nordisk Bygd 

Nordisk bygd nr. 26 ble utgitt som en samproduksjon med ”Skärgård” i regi av den finske 

Skärgårdsstiftelsen, som også betalte mye av kostnadene. 

Nordisk bygd nr. 27 fra årsmøtet på Gotland ble utgitt sommeren 2019. Det kom en rekke 

tilskudd og støttekjøp av tidsskrifter, slik at utgivelsen gikk med et betydelig overskudd. 

Nordisk bygd nr. 28 fra årsmøtet på Røros var under produksjon i 2020 og ble levert til 

trykking desember 2020. 

 

Nettsiden  

www.kulturlandskap.org utvikles trinn fot trinn med forskjellig nytt stoff og innimellom 

med ”innlegg” som utløser mail til de nå 53 abbonenter. 

 

 

Facebookbook-gruppen  

Facebook-gruppen”Nordiska Kultur-Landskapsforbundet har 36 medlemmer og en viss 

aktivitet, men nokså få medlemmer som aktivt publiserer stoff eller debatterer andres innlegg. 

 

Kurs, konferanser og andre aktiviteter 

Danmark: Naturkurs i Thy, Nordvest-Jylland 6.-9. juni 2019 med ca. 30 deltakere fra 

Danmark, Norge og Sverige. Anna Bodil Hald og Flemming Thorning-Lund sto for 

programmet med bistand fra flere lokale fagpersoner. 

 

Norge: Kurs om skjøtsel av seterlandskapet i Vangrøftdalen 26.-27. juni 2019, i forkant av 

årsmøtet i Røros, med ca. 35 deltakere. Stig Horsberg sto for programmet med bistand fra 

lokale fagpersoner. 
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I 2020 var det planlagt en studiereise til Verdensarven Vegaøyan (N) og en ekskursjon til 

Koster (S). Begge er utsatt pga. covid-19. 

 

Eksternt samarbeid 

Dansk landskapsøkologisk forening har endret sitt konsept og vender seg nå alene til forskere 

og studerende på akademia, og NKF har derfor avsluttet medlemskapet sitt. 

 

Norge: Vi har gitt innspill til Sabimas arbeid med naturmangfold i jordbruket i 2019. Videre 

deltok Stig Horsberg på utvidet styremøte i Sabima november 2019 og årsmøtet april 2020. 

 

Det var et samarbeid med «La humla suse» om en feltdag om insekter og kantsoner i 

kulturlandskapet i juni 2020. Arrangementet ble avlyst pga. covid-19. 

 

Det ble samlet inn informasjon om planlagte slåttearrangementer o.l. i Norge sommeren 2020, 

og det ble sendt ut to informasjonsskriv om dette til medlemmer og andre interesserte. 

 

Vi hadde dialog med NORSØK angående en planlagt konferanse om hasselnøttproduksjon og 

kulturlandskapsskjøtsel i Eikesdalen, som ble avlyst pga. covid-19. 

 

Sverige: Vi har samarbeidet med Nätverket Svenska kulturlandskap om planlegging av en 

studiereise/slåttekurs i Romania i deres regi. Forbundet har på grunnlag av dette fått et 

tilskudd fra Riksantikvarieämbetet i 2020. Arrangementet er utsatt inntil videre pga. covid-19. 

 

 

Flemming Nielsen    

leder/ordførende  

 


