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Oversikt

• Glimt av mangfold

• Spor av bruk

• Slått og beite

• Garden før

• Slåttemyr

• Slåttemark

• Bygninger i landskapet, hva med 
konteksten?



Engmarihand Kvitkurle

Høgt mangfold

Lappmarihand Jåblom



Brudespore



Brunøyet vokssopp

Svartdugget vokssopp
Fiolett greinkøllesopp

Mørkskjellet 
vokssopp, 
kjeglevokssopp

Beitemarkssopp



Stakkstang på Stilljoandersmyra, Lierne

Fysiske spor – stakkstanga



Midtilaua, Sølendet. Røros

Fysiske spor – høyløa



Øver Stubbvollen, Selbu

Fysiske spor – setra



Signe Hjort 1960, Sølendet, Røros Nils Stenvold 1981, Sølendet

Sigbjørn Grongstad 2012, Høylandet

Arbeidsmetoder og utstyr



Navn



Musikk og kunst

Nikolai Astrup



Styving



Storlia, Leksvik

Slått og 
beite



Storlia, Leksvik

Beitemark

Slåttemark

Gjødsla eng

Slått og 
beite



Slått

• Skjærer alle arter jamnt

• Breiing, tørking, stakksetting og hesjing ga god 

frøspredning

• Mer næring fjernes enn ved beite

• Lite tråkkpåvirkning

Beite

• Beitedyra velger det som er smakelig

• Ulike beitedyr og raser gir ulik påvirkning

• Mindre næring fjernes. Fordel for brennhette og 

andre arter som liker gjødsel

• Tråkkeffekten kan være stor, særlig fra tunge dyr



Markaslått og tradisjonell gardsdrift

• Det tradisjonelle jordbruket utnytta utmarka til 
slått og beite

• Mye av vinterfôret ble henta i utmarka (ofte > 50 
%)

• Næringsstoffer ble transportert fra utmark til 
innmark

• Gjødsel fra husdyra var nødvendig for å dyrke 
matvekster på innmark

• Det store hamskiftet ble slutten på dette 
systemet. Kunstgjødsel og maskiner førte til at 
markaslått ikke lenger var nødvendig



Slåttemyr, Sølendet, Røros



Breiull



Slåttemyr, Øvre Forra, Levanger



Slåttemark, Kvelia, Lierne



Slått i Kvelia, Lierne Handmarinøkkel Skogmarihand



Buness ved Leirbakken, Lierne



Stubbslåtten ved Øyelva, Selbu Prestøyan ved Øyelva, Selbu



Natur som produkt av kultur
…eller kultur som produkt av natur?



• Hva var 
bygningenes 
funksjon?

• Hvor hører de til?

• Museal bevaring av 
landskapet –
skjøtsel

Hva med konteksten?
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Sølendet, Røros


