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28. januar 2021 og 25. februar 2021 
 

LOKAL KUNNSKAP OM NATUR OG KULTUR ER VIKTIG I KULTURMILJØPOLITIKKEN  
– HVORDAN IVARETA LOKALE VERDIER FOR FREMTIDEN? 

 
Jønndalen og Tøddøldalen er inngangen til nasjonalparken og har mange natur- og kulturverdier, noen av dem er skjulte skatter. Hvordan kan vi bevare miljø og kulturarv 
samtidig som bygdemiljøet videreutvikles?  

Forskere trenger kunnskap og innspill fra lokalbefolkningen. Vi er en gruppe forskere fra PARKAS-prosjektet, ledet av NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning), og 
som en del av prosjektet har vi vært i kontakt med mange med ulike yrker og interesser i Nore og Uvdal, og med personer med tilknytning og kjennskap til Jønndalen og 
Tøddøldalen. Gjennom samtalene og feltarbeid kom det tydelig fram hvordan natur- og landskapsvern er tett sammenvevd med kulturarv og bygdas historie og verdier.  

Program for kunnskapsutveksling med lokalbefolkningen 
To temakvelder v/ forskere fra forskningsprosjektet PARKAS 

I januar og februar inviterte vi bygdas innbyggere til to kulturkvelder i Nore- og Uvdal 28. januar 2021 og 25. februar 2021. Vi ønsket å spørre lokalbefolkningen om hvordan 
de som bor og lever tett på Hardangervidda mener at nasjonalparken best forvaltes. Målet vårt med kulturkveldene har vært å dele det vi har kommet frem til og 
kvalitetssjekke at bildet vi har trukket er sant. Begge kulturkveldene ble arrangert i samarbeid med Nore og Uvdal Bygdetun og kommunen. 

1. kulturkveld 28. januar handlet om Utmarksforvaltning og Naturarv og kulturarv synergier 
2. kulturkveld 25. februar handlet om Slitasjespor i fjellet og Kartfesting av lokal kunnskap 

På grunn av Corona-situasjonen ble opplegget heldigitalt og kunne følges hjemmefra. Lenken til det digitale møtet ble delt på kommunens nettside og Facebook-side og 
bygdetunets Facebook-side. 

 
Tidspunkt: 19.00 – 20.30 
Sted: digitalt 

Møteplan: 
 Velkommen v/Kirsti Otterholt (Nore og Uvdal Bygdetun, Nore og Uvdal kommune) 
 Bakgrunn/målsetninger for PARKAS-prosjektet v/Véronique K. Simon Nielsen (prosjektleder, NIKU) 
 PARKAS presentasjoner ved involverte forskere (se detalj under) 
 Diskusjon og spørsmål i forsamlingen 

 
 

Kulturkveld 28. januar 2021 Kulturkveld 25. februar 2021 
Tema fra prosjektet: 

 
Bolette Bele (NIBIO) og Véronique K. Simon (NIKU) 
«Bygdefolkets spor i landskapet – sammenvevd naturarv og 
kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen». 

 
Bjørn Egil Flø (NIBIO) «Sår gror seint – ein refleksjon om 
korleis fortida pregar den notidige utmarksforvaltinga» 

 

Tema fra prosjektet: 
 
Knut Fageraas (NINA) og Nils Aage Hafsal (NIKU) 
«Kartfesting av lokal kunnskap om natur- og kulturarv i 
Jønndalen og Tøddøldalen: Kan det være nyttig som 
forvaltningsverktøy?» 
 
Anne-Cathrine Flyen (NIKU) «Slitasjespor i fjellet: Hvor mye 
kan vi tåle og hvordan kan vi hindre slitasje og fortsatt ønske 
velkommen til bruk av fjellet?» 

 
 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med PARKAS-prosjektleder Véronique Karine Simon Nielsen: veronique.simon@niku.no, tlf. 452 48 365 

PARKAS er et tverrfaglig forskningsprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd (2018-2021). I prosjektet settes det fokus på lokalbefolkningens tillit til de politiske 
beslutningene og forvaltningen av verdiene i og ved Hardangervidda Nasjonalpark (det samme gjennomføres i Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark, med erfaringer fra 
Svalbard og Jotunheimen). Videre setter man søkelyset på hvordan natur- og kulturverdier kan forvaltes på en mer helhetlig og bærekraftig måte. Mer informasjon om 
prosjektet finnes på prosjektets hjemmeside: https://parkas.niku.no/ 


