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Den norske turistforeningen (DNT)

• Etablert 1868

• 260 000 medlemmer

• 550 hytter (de fleste i fjellet)  

• 20 000 km merka stier

• Økt standard og interesse for 
lokal mat

• «Eat the view»



Mange av DNT-hyttene er gamle setre

Eksempel Innerdalen, Nordmøre:

• Gammelhytta ble tatt i bruk for turister allerede i 
1893.

• Fortsatt aktiv setring i dalen 



Mange fortellinger om mat og landskap!

• Natur – kulturlandskap

• Kunnskap kan forsterke 
opplevelser:

- lese landskap

- oppdage kulturminner

- skjønne hvorfor en plante 

vokser «akkurat der»



Stølsdrift- historien i landskapet

• 70 000-100 000 setre i 1850

(de fleste i fjellet)

• Nå < 1000

• Men fortsatt ca. 2 millioner 
beitedyr i utmarka sommerstid

• Likevel gjengroing (både ovenfor 
og nedenfor tregrensen) 

• Vanskeligere å ta seg fram

• Redusert utsikt



Fortsatt stølsdrift viktig for «the view»!

• Kyrne utnytter store deler av 
landskapet

• Beiter helst på gras- og urterike

marker 

• Kyrne opprettholder biologisk 
mangfold: artsrik vegetasjon og 
innholdsrike landskap



Bidrar til å holde stier 
og utkikkspunkt åpne



DNT sine ruter går ofte gjennom landskapsvernområder

• I all hovedsak er dette kulturlandskap

• Forma av tidligere ressursutnyttelse og matproduksjon

• Må opprettholdes av fortsatt bruk



«Story telling» om mat: kvalitet

• Landskap – biodiversitet –
matkvalitet

• Melk, melkeprodukter og kjøtt 
fra stølslandskapet og artsrike 
beitemarker har bedre 
fettsyresammensetning og flere 
antioksidanter enn «vanlig» 
melk. Ofte også annen smak.



«Story telling» om mat: Beiteplanter

• Kjemiske komponenter med 
kjent effekt på kvalitet

• Tidligere bruk av planten

• Folketro knyttet til planten

Eks. Tiriltunge gir «nyttig» 
melk/mer flerumetta fettsyrer,

Har vært brukt til medisin, te, i 
barneleker, som kalenderplante og 
hørte til i jonsokkransen



Brennesle, brännässla
(Urtica dioica)

«Husker brennesle ble slått med ljå og 
tørka. Den ble brukt til å mate syke dyr 
med, hvis de hadde melkefeber blant 
anna» 



«Denne blomsten har vært 

tillagt magiske krefter. Den 

ble gitt kua for at en skulle få 

tykk fløte og god  farge på 

smøret» (Askim, Randesund)

Planten hadde så sterk 

magisk kraft at: «Om ein

plokka tremelt på 

annanmanns eigedom, så 

drog ein melka ut or kyrne til 

den som åtte grunnen» 

(Kvam NT)



«Story telling» om mat: tradisjonell kunnskap

• Tradisjonell drift

• Tradisjonell produksjon

• Kontakt med dyr 



«Eat the view» 

Story telling og informasjon kan 
skape forståelse for:

• Matkvalitet

• Sammenhengen mellom natur 
og kultur

• Styrke både mat- og 
naturopplevelsen

• Øke produktverdien




