
 

Vi gjentar suksessen fra 2018 og inviterer 
på nytt til årlig regionsamling for utvalgte  
kulturlandskap i Trøndelag. Årets samling 
foregår i Seterdalene i Budalen, som i år 
kan feire 10 år som utvalgt kulturlandskap, 
sammen med Leka. Fredag 9. aug blir det 
fagprogram for utvalgte kulturlandskap, 
samt seterbesøk m.m. Lørdag 10. aug blir 
det slåttedag i Blåora i Endalen.  
  
MER INORMASJON: Eva Dybwad Alstad, 
Fylkesmannen i Trøndelag, tlf 73199275/ 
48042877. 
 
PÅMELDING:  Se neste side. 
 
Arrangør:  Fylkesmannen i Trøndelag i sam-
arbeid med Utvalgte kulturlandskap i Seter-
dalene i Budalen, Trøndelag fylkes-
kommune, Midtre Gauldal kommune og 
Budal bygdeutvikling. 
 
Veibeskrivelse: Det tar ca. 1 time og 15 min å 
kjøre til Enodd fra Trondheim. Avkjørsel fra E6 
sør for Støren ved Hauka, følg Fv 6550 mot 
Enodd (ca 7,5 km), sentrum i Budal. 

PROGRAM  Fredag 9.august 
 

Kl. 09.30 Oppmøte og parkering på Enodd i Budalen.  
Bussavgang til Museumssetra kl.09:40.  
  
Kl. 10.00 Museumssetra.  
Info om sanketrøa ved Museumssetra v Synnerdalen beitelag.  
Servering av hyllkaku med rømme og skjørost i Langhuset, og orien-
tering om kafedrifta på museumssetra. Vandring i kulturstien (2,5 
km). Guider; Ståle Solem og Torleif Enlid. 
   
Kl. 13.00 Guidet tur til Synnerdalen m. Aril Røttum og Maren Horg 
Teiavollen hos Johanne Enlid—om seterdrift på Teiavollen.  
Lunsj på Grytdalsvollen - Norgesmester i grøtkoking, Oddgeir Gryt-
dal,  serverer grøt med fjellørret på setervollen.  
Foredrag «Om livet som liten gutt i seterdalen og historia til Synner-
dalen» med Knut Fjeldsø og John Bjørkan.  
 
Kl. 16.00 - 18.30 Storbudalen hos Ståle Solem  - foredrag og  
diskusjon. Møteleder Anders Mona, fylkesmannen. 
1600 Overføring av utvalgte kulturlandskap til kommunene 

(Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag) 
1630 Skilting, oppdaterte logoer og nye maler for skilt og informa-

sjonsmateriell  UKL (Hege Husby Talsnes, Miljødirektoratet) 
1700 Pause 
1720 Hvordan ta vare på bygningene i UKL? Hva skal «tilbakeføres», 

hva kan moderniseres? Hvordan skal håndverkstradisjoner 
prioriteres? (Trøndelag fylkeskommune) 

1750 Besøksstrategi i nasjonalpark, hva kan overføres til utvalgte 
kulturlandskap  (Maren Horg, Villreinfjellet som verdiskaper og 
Eli Grete Nisja, Nasjonalparkforvalter, Forrolhogna) 

1820 Erfaringsutveksling og kommentarer 
 
Kl 19.00 Middag på Museumssetra Mat fra kokegrop med FUMO 

(lokalmat). Dans på vollen. Prøvesmaking Hognabrygg.  
 
Ca Kl 21.30 Buss til Enodd, privatbiler til overnatting på setervollene. 

REGIONSAMLING  

OG  

MARKERING AV  UTVALGTE  

KULTURLANDSKAP 10 ÅR 

-   

Vi ønsker velkommen til  

Seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal 

  

9.-10. august 2019 
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 PROGRAM Lørdag 10. august 
 

Kl 08.00 Frokost på setervollene  
 

Kl 09.00 Oppmøte på Enodd og guidet busstur med Aril Røttum og Maren Horg 
• Sanketrøa i Endalen med orientering om beiteområdet – inngjerding/

skilleanlegg/organisert beitebruk ved Endal beitelag.  
• Hiavollan. Bente Kaasen Enlid forteller om seterdrifta og følger oss videre til 

slåtteområdet i Blåora. Kaffe og hyllkaku med seterkost. 
• Traktorprosesjon til Blåora med Budal Oldtimers fra Hestflotta Sætran.  
 

Kl 12.00 - 16.00 Slåttedag i Blåora.  
Arrangement er i regi av Budal bygdeutvikling.  Konferansier: Maren Horg 
Markering av 10 årsjubileum for utvalgt kulturlandskap v  
Landbruksdirektoratet og fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Fagforedrag:  
• Historien om Blåora og slåttearbeidet i området   
• Nofence – og mulighet for styrt beitebruk ved Nofence og beitebruker  
• Kulturlandskap i ny tid - Kulturhistorisk foredrag med Erik Stenvik, forfatter av 

«Bondevett» 
 

Aktiviteter:  
Demonstrasjon av gammelt slåtteutstyr, mulighet for ljåslått, servering av seter-
støene i Budal i matteltet, fiske, kano, demo av produksjon av Budalsstolen, gar-
ving av skinn, hestetransport med Fiola, natursti. 
     
Buss returnerer tilbake til Enodd etter premieutdeling kl 1530.  

Praktisk info: 
Overnatting: Overnatting på oppreide senger på setervollene i Budalen. Budal bygde-
utvikling leverer frokost på døra. Vi tror det blir en fin opplevelse å våkne opp på se-
tra og kjenne seterlivet på kropp og sinn.  
 

Reise: Hvert område må arrangere transport til samlinga på egen hånd.  Felles parke-
ring ved samvirkelaget på Enodd.  
 
Påmelding: 
Det er begrenset med plasser på samlingen, men vi ønsker at alle UKL-områdene blir 

representert. Vi håper 3-4 personer fra hvert område kan delta.  

Ingen deltageravgift.    

 

Påmelding på  
www.fylkesmannen.no/trondelag. Se under kurs og konferansekalender.  
Evnt ta kontakt med fylkesmannen v Eva Dybwad Alstad, tel 48042877, om du har 
lyst til å være med/trenger mer info. 
 
VELKOMMEN! 

 

Om Seterdalene i Budalen -    
utvalgte kulturlandskap 
 
I Seterdalene i Budalen finnes 
spor etter årtuseners bruk, i 
form av steinalderboplasser, 
fangstanlegg, jernvinneanlegg, 
kullmiler, høyløer, seteranlegg, 
beiteområder og slåtteområ-
der. Setringen har vært  drevet 
siden 1600-tallet og 12 setre 
har fortsatt mjølke-produksjon. 
I utmarka beiter sau og storfe. 
Mange av seterbygningene er 
fra 1700-tallet. Området er 
artsrikt, og flere sjeldne plante-
arter viser hvor de gamle slått- 
og beitemarkene lå. Tradisjo-
nen med utmarksslått har levd 
lenge i seterdalene i Budalen, 
og holdes fremdeles i hevd i 
noen områder. Andre tidligere 
slåtteområder brukes i dag som 
beite. Storbekkøya museums-
seter formidler lokal seterkul-
tur og historie. Pilegrimsleden 
går gjennom området. 
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