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Høsting
til nytte og 

fest: Om mat 
fra naturen

før og nå



Sentrale spørsmål:

• Hva slags kulturelle verdier er knyttet til ulike
former for høsting av naturen – før og nå?

• Hvordan har bruk og betydning av høstingsretten
har endret seg? 

• Hva betyr “allmenn høstingsrett” hjemlet i
Friluftsloven § 5?



Om den «uskyldige nyttesretten»

«Mange 
fritidsaktivitetar har 
røter i det gamle 
bondesamfunnet si 
utnytting av naturen»

Kilde: Miljøverndepartementet (1987) St Meld 40 Om friluftsliv (1986-87), s. 8). 

(Tegning: A. Bergmo, Altaposten, 3. september 1998, 

gjengitt fra Gurholt, 1999, s. 5)



Friluftsloven § 5: «Almenhetens høstingsrett» 



Kvalitative studier av endringer i naturbruk og 
-oppfatninger over fem generasjoner

• 1990-1992: Antropologisk feltarbeid 
av endringer i naturpraksiser i lys av 
moderniseringsprosesser i Finnmark

• 2000-2003: Ungdoms fortellinger 
om hva natur betyr for dem 
(Finnmark, Oslo Øst, Vestfold)

• 2017-2020: Fire NRK1-
produksjoners fortellinger om 
“arktiske ekspedisjoner” for og med 
barn og unge

Kilder: (Pedersen, 1999; Gurholt, 2003, 2007, 

2014; Gurholt, 2018, 2020)
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Kulturelle brytninger: Tre idealtyper
Det som bare hadde vært naturlig, var i oppløsning og endring!

«Høstere»: 
• Sesongbasert ferdsel og høsting – del av husholdsøkonomien

• Det høstes for hverdagsbordet – kjønnsdelte roller

• Barn og sosialiseres gjennom deltakelse i arbeid ute og selvorganisert utelek 

Vandrere: 
• Typiske helgeturer (tradisjonelle søndagsturer), hvor høsting kan inngå

• Kjønnsforskjeller er gjennomgående – menn går foran, går lenger, bruker mer
tid, er på flere turer, oftere med  mm.

Livsstils-spesialister

• Perfeksjonerer seg i en eller få aktiviteter; sledehund, havkajak, løssnøskjøring, 
laksefiske/fluefiske, “ekspedisjoner” mm.

• Investerer “all” energi og ressurser i ferdighetstrening, utstyr, mediepromotering
mm. 



• Biologiske forklaringer: «Kvinner er 
sankere» – «menn er jegere»!

• …er erstattet av historiske, sosiale og 
kulturelle teorier som vektlegger at 

• hvordan vi leverer og er kvinner og menn 
… ikke bestemmes eller defineres 
fullstendig av gener eller aktiviteter

• Åpenhet for feminiteter, maskuliniteter og 
kjønnsmangfold

150 år :  1871 - 2021

Store endringer i 

«Kvinners levekår og livsløp»



Bruk av «allmenn høstingsrett» går ned !
Nedgang i eldre aldersgrupper

• starter på 1970-tallet – bær og fiske

• fortsetter på 2000-tallet – bær/sopp

• Markert nedgang blant barn og unge

Paradoks: 

• I samme periode øker deltakelsen i 
friluftsliv – særlig blant kvinner

• I dag kvinner mest aktive i friluftsliv

• Jenter 13.-19. år mer aktive enn 
gutter

• Plukking av sopp = en «annen 
sosiologi»

(Strandbu, 2000; Odden, 2008; Brevik, 2013, 
Dervo et al., 2014;Hines & Rafoss, 2016; Rafoss & 
Seippel, 2018: Gurholt et al. 2020)



Tre integrerte omformingsprosesser
• Fra høsting av hverdagsmat til festmat

• Fra komplementære kjønnsroller til 

kjønnskompleksitet – og livsstil-spesialisering

• Høsting av ren, lokal mat for velvære, 

smaksopplevelser, «antioksidanter  -

symbolske handlinger (gaver), distingvert 

smak og «ekspert kompetanse»

Foto: Andi Weydahl



Eksempler på nyere utgivelser: «Bøker om mat fra naturen» (brukt som søkeord)



Rekruttering ?

Hva betyr familie, besteforeldre, barnehager, skoler, 

sfo – organisasjonene?
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Avgiftsbelagt rett til jakt og fiske -

Deltakelsen i eldre aldersgrupper er
stabilisert

• Under 10 % har deltatt i jakt

• Menn klart mer active enn kvinner

• Antall kvinner stabilt lavt

• Ca 25 % deltar i innlandsfiske med 
stang og hånssnører

• Blant 13.-19. åringer i Oslo fisker

• 4 % minst 1 gang hver uke

• 6 % minst 1 gang hver måned

(Rafoss & Seippel, 2018; Gurholt et al., 2020)

I 1992 ble fritt innlandsfiske med hand-

redskap innført for barn under 16 år!

Foto: Jørgen W. Eriksen



Kilde: Dervo m.fl., (2014). Friluftsliv i Norge anno 

2014 – status og utfordringer. NINA Lillehammer. 

Levekårsundersøkelsene (SSB) – fra 1970 - dd


