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MEGLÁTOGATOTT HELYSZÍNEK
Norvégia túlnyomó részét a Skandináv-hegység borítja. Fjordokkal és szigetek ezreivel erősen
tagolt partvonala több mint 25 000 km hosszú. Az országot keleten 2542 km-es szárazföldi
határ választja el Svédországtól, Finnországtól és Oroszországtól. Nyugatról és délről a Norvégtenger, az Északi-tenger és a Skagerrak-tengerszoros, északról pedig a Barents-tenger határolja.
A Golf-áramlatnak köszönhetően a szélességi fokon szokásosnál magasabb a hőmérséklet és
több a csapadék, főként a partvidéken. A négy évszak egyértelműen elkülönül; a belső területeken kevesebb a csapadék, és hidegebbek a telek. Az ország északi része szubarktikus, míg a
Spitzbergák sarkvidéki éghajlatú.
A napsütéses órák száma évszakonként jelentősen eltér. Az északi sarkkörön túli területeken a
nyári nap le sem nyugszik (innen ered az „éjféli nap országa” kifejezés), de a délebbi területeken is mintegy napi 20 órán át tart a világosság. Télen viszont fordított a helyzet.
Klepp stasjon az ország délnyugati részén található, Stavangertől mintegy 25 km-re. A tanulmányút során meglátogattunk számos turisztikai látványosságot a régióban (Rogeland megye,
Jæren). Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.
2017. augusztus 13.
PREIKESTOLEN
A legdélebbi nagy fjord a Lysefjord, a „fény fjordja”. A 40 km hosszú fjordot meredek, világos színű gránitsziklák szegélyezik, néhány közülük több mint 1000 méter magas. A Preikestolen (magyarul: „szószék-szikla”) Stavanger leghíresebb nevezetessége, ami 604 méterre
magasodik a Lysefjord fölé. Ez a természet alkotta kőképződmény egy 25 × 25 méteres, csaknem teljesen lapos gránitszikla 604 méterrel a tengerszint felett. A múltban a fennsík neve
„gyalult fog” volt. A sziklára történő feljutás 2-2,5 órát vesz igénybe. Napsütéses időben csodálatos szépségű táj tárul a turista elé. Nemritkán azonban erős szél, eső akadályozza a sziklához való feljutást és az ott tartózkodást. Évente mintegy 100-150 000 (egyesek szerint
200 000) látogató keresi fel a helyet. A túra nem ajánlott télen, kora tavasszal és késő ősszel,
amikor hó és jég van a hegyen, és az út csúszós. Erős cipő és eső elleni felszerelés ajánlott a
túrára. A Preikestolen egyike Rogaland megye leglátogatottabb látnivalóinak, és az ország
egyik leglátványosabb fotótémája.
A Preikestolen messze nem a legnagyobb szikla Norvégiában, viszont olyan helyen található,
hogy megközelítése már magában is kihívás. Látogatása részlegesen kiépített turistaúton valósítható meg, ami fokozott odafigyelést kíván minden lépésnél a turistától, mert biztonsági
szempontból nem veszélytelen a feljutás. Ez szándékosan van így, mert ha könnyűvé, jármű-

vel is megközelíthetővé tennék, a jelenleginél is jóval több turistát vonzana. Egy-egy kellemes
nyári napon a hely így is megtelik, eléri befogadó kapacitásának maximumát.

Szakmai szempontból érdekes azon a dilemmán elgondolkozni, hogy mikor jelent nagyobb
értéket egy ilyen képződmény. Egyik nézőpont szerint, ha kiépítetté teszik, akkor – jelenleg
ingyenesen látogatható – pénzt lehet szedni meglátogatásáért, az odajutásért, szuvenírbolt és
étterem, kávézó telepíthető az útvonalra, ezáltal komoly bevételi forrássá válik a nagy számú
turista miatt. A másik alternatíva a természet védelme, a turizmus korlátozása, legalább is
nem ösztönzése az ilyen típusú helyekre. Norvégia olyan ország, ahol megengedhetik maguknak, hogy egy szép táj értéke ne lehessen csak üzleti és adókérdés.
2017. augusztus 14–15.
NORWEGIAN UNIVERSITY COLLEGE FOR AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT
A Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling – HLB (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főiskola) egy innovatív felsőoktatási intézménynek tekinthető Norvégiában. Működése – mint
szövetkezeti alapon szerveződő magánintézmény – nem egyedülálló Skandináviában, azonban
figyelemre méltó újításként jelenik meg oktató-kutató tevékenységében a gyakorlatorientáltság és az innováció.
A HLB-nek jelenleg több mint 100 részvényese van, köztük a regionális fejlesztések szereplői, ipari kisvállalkozások, helyi agrárgazdaságok, kisgazdaságok és – számunkra érdekességként – vidéki női gazdaságok csoportjainak befektetői, akik mind Rogaland megye déli részét
képviselik. Megalakulása 2005. május 12-én történt, amikor jogelődje (Høgskulen på Jæren)
nevének megváltoztatása révén is jelezte az új kihívásokat. Érdekessége, hogy egyfajta „téli
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főiskolának” is nevezik, mivel az oktatás azokra az időszakokra fókuszál, amikor a földeken
már nincs munkavégzés. Megjegyzendő, hogy Norvégiában – klimatikus és geográfiai adottságaiból adódóan – hosszúak a telek, és nagyok a távolságok. Ez egyúttal nehézséget is jelent,
hiszen nehéz eljutni egy-egy oktatási intézménybe, ezért nagy hangsúlyt helyeznek az online
tananyagok fejlesztésére és a távoktatásra.

A HLB 2005-től állami, azaz költségvetési támogatásban is részesül, aminek következtében
pénzügyileg stabil intézménnyé vált. Legfontosabb képzési programja az alapképzés (BSc) a
vidékfejlesztés területén. Ezt a norvég oktatási minisztérium 2010-ben akkreditálta.
A főiskola a alapszakos képzésen túl számos más szintű szakmai tanfolyamot is kínál. A HLB
jogelődje a megkövetelt kompetencia-elvárásoknak eleinte a Rogaland Høgskule-vel (Vernepleiehøgskulen) együttműködve tett eleget, így közösen indítottak alapszakot 1998 őszén, az
első diákok 2001 tavaszán diplomáztak. 2002 októberében a főiskolát minősítették, így akkortól már önállóan is végezhették tevékenységüket.
Másik ágon, a gazdaságtudományi és menedzsment szakterületen együttműködtek a Telemark
Egyetem Főiskolájával, közösen képzést 2001-től indítottak, az első diákok 2003-ban diplomáztak. Állattenyésztési képzésük rövid életű volt, 2004-ben indult először, és 2012-ben már
újabb évfolyamra nem vettek fel hallgatókat. Helyette tájépítő szakot akkreditáltattak, ami
2013-tól sikeresen működik.
A 2010-től kezdődő időszakban a HLB az innováció és a vidékfejlesztés területén olyan szakmai környezet kialakítására törekszik, amely különösen fontos mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Ez megkönnyítette a főiskola életét, hiszen keresett tudáspartner kutatásban és fejlesztésben mind hazai környezetben, mind külföldön. Így minőségi paramétereik megfelelnek
hallgatóinak.
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A HLB a „Tudást a fejlesztésért” mottót választotta. Ez azt jelenti, hogy a HLB az előállított,
fejlesztett ismeretet és terjesztett tudást – lehetőség szerint – közvetlenül a helyi/regionális
vállalkozói és fejlesztési folyamatokban kívánja felhasználni, felhasználtatni. Az elmúlt néhány évben a HLB Skandináviában a vidékfejlesztés vezető tudományos tényezőjévé fejlődött.
A HLB esetében kiemelendő, hogy a képzőhely földrajzi pozicionálása nagyon fontos szempont volt. Magyarországon szinte elképzelhetetlen, hogy egy felsőoktatási intézmény gyakorlatilag egy faluba teszi a székhelyét, illetve bátran költözik oda, ahol képzésére szükség van
(most is éppen költözés előtt állnak).
Itt azonban nem szabad elfelejteni, hogy egy óriási területű, de kis lakossággal rendelkező,
egyenlőtlen eloszlású lakosságú országról van szó. A gyakorlatorientáltság nagyon fontos, és
ott tud megvalósulni, ahol a feladat jelentkezik. A hallgatók számára olyan környékbeli gazdaságokat keresnek (és fizetnek is érte), akik hajlandóak innovatív megoldásokat bevezetni,
fejleszteni, továbbá gyakorlati képzőhelyként is működni. A gazdaságok részéről is megjelenik több előny. Hozzájutnak olyan ismerethez, tudáshoz, gyakorlathoz, amelyet – mondhatni
– kockázatmentesen (anyagilag is) megkapnak, ha pedig beválik, akkor folytathatják profitorientált tevékenységükben is.
Természetesen, nem hagyják cserben korábbi hallgatóikat sem, illetve azokat sem, akik a főiskolától egyfajta izolált állapotban vannak. Számukra az online megoldások, a távoktatás nyújt
segítséget. Nagyon gyorsan megtörténik fejlesztési eredményeik oktatásba átfordítása is.
További érdekesség – és elgondolkodtató gyakorlat – lehet számunkra is, hogy a klimatikus,
így a mezőgazdasági tevékenység szempontjából holtidőkre időzítik kurzusaikat, tanfolyamaikat nagy intenzitással. A képzési portfóliót a környékbeli lakosság, gazdálkodók, igények és
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lehetőségek is jelentősen formálják. Mivel Norvégia nem EU-tagország, a bolognai rendszer
sem úgy kötelező rájuk nézve, mint ránk, továbbá az irányító hatóság is jelentős szabadságot
ad számukra, a minőség és az eladhatóság több piaci elemet is tartalmaz. Itt az elsajátított tudás, a megszerzett gyakorlat és a versenyszféra pozitív visszajelzése a legfontosabb. Természetesen a bizonyítvány, a diploma fontos, viszont az ismeret, a tudás, illetve annak minél
gyorsabban a gyakorlatban történő hatékony alkalmazhatósága a meghatározó. Ez a fajta rugalmasság nálunk még elképzelhetetlen.
2017. augusztus 16.
BJEIRKREIM
Bjerkreim egy község Rogaland megyében. Az önkormányzat közigazgatási központja Vikeså
faluban található. A természet bőkezű volt az itt élőkkel, sok idilli hely található területén, így
Bjerkreim kellemes vidéki hely lakosai számára, ami viszonylag közel van egy nagyobb városhoz, Stavangerhez. A Bjerkreimben élő 2,5 ezer lakosnak összesen 650 km2 területe van,
ami magában foglalja Norvégia egyik leghíresebb lazacokkal teli folyóját. A legfontosabb
megélhetési forrás a mezőgazdaság és a kisüzemi ipar.
A táj a sík vidéktől egészen a hegyekig terjed, melyek némelyike meghaladja a 900 m tengerszint feletti magasságot. A legmagasabb csúcsok a Skykula és a Vinjakula 906 és 907 m-es
magasságukkal. Mindkettő gyalogosan megközelíthető, és csodálatos kilátást nyújtanak az
óceánra, illetve a hegyvidékre.

Bjerkreim egy valódi Eldorádó azok számára, akik a halászat iránt érdeklődnek. A legfontosabb horgászcsalogató a Bjerkreimselva-folyóból kifogható lazac, de jó lehetőség van pisztráng fogására is. A hegyes táj Norvégia nyugati fjordjaira emlékeztet, meredek hegyekkel és a
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hegyekhez tapadó kis gazdaságokkal. Ez a terület mindazok számára kedves lehet, akik szeretik a természetet, és szabadtéri élményekkel töltött aktív nyaralást keresnek.
GLOPPDALSURA
A Gloppedalsura Gjesdal és Bjerkreim között található hatalmas sziklákkal borított hegyszoros. A moréna 10 000 évvel ezelőtt jött létre, amikor a környező hegyeket borító hó és jég, illetve a völgyek gleccserei elolvadtak (a hirtelen jött olvadás hatalmas mennyiségű sziklát
mozgatott meg lefelé a hegyoldalon). A felhalmozódott kőtörmelék elzárta a Hunnedal-folyó
korábbi útvonalát, és egy tavat hozott létre. A 240 m tengerszint feletti magasságban csodálatos, vadregényes táj keletkezett, ami a turisták kedvelt kiránduló helye.

BYRKJEDALSTUNET
A Byrkjedalstunet egy olyan szálloda, ahol az élelmiszer-előállítás, a történelem és a valódi
élmények központi szerepet játszanak. Működő gyertyagyárral is rendelkezik, ahol még kaphatók a hagyományos norvég módszerrel előállított, kézzel készített gyertyák, de mellette
megtalálhatók más helyi művészeti termékek is.
A természetes környezetben lévő gyönyörű szállodában a konyhaművészeti termékek és a kiváló borok feledhetetlen élményt biztosítanak. A festői szépségű ház az 1800-as évek stílusában épült. A tárgyak, díszítések és színek gazdag részletei emlékezetes utazást biztosítanak az
időben annak ellenére, hogy a kényelem a mai igényeknek megfelelő. A szálloda olyan minőségű hagyományos norvég ételeket főz, hogy 1999-ben az étterem az év közúti étterme volt,
és a 2008-as „Ganefart”-verseny (élelmiszerverseny) regionális nyertese lett. A Byrkjedalstunet szállodát gyönyörű táj veszi körül, és kiváló kiindulópont az unikális természeti élmé-
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nyekhez: Lysefjord, Preikestolen / Pulpit Rock, Månafossen-vízesés, Gloppedalsura és a csodálatos Jæren egyaránt könnyen és gyorsan elérhető innen.

OLTEDAL
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Oltedal egy falu Gjesdal község területén, Rogaland megyében. A falu egy keskeny folyó völgyében fekszik, 11 kilométerre északkeletre Ålgård városközpontjától, és körülbelül 9 kilométerre Dirdal falutól. Az Oltedalsvatnet-tó a falu délnyugati szélén található. A falu központjában szép templom áll. A faluban homok- és kavicsbánya és számos hagyományos terméket
előállító kisiparos működik.
OLTESVIK KAI
A Høgsfjorden mentén található Oltesvik-öböl Ålgård és Oltedal gyapjútermékeinek fontos
szállítmányozási pontja volt. Ma már ezt a szerepét elvesztette, de vízierőmőve, melyet 1935ben építettek és 1995-ben újítottak fel, működik. Az erőmű a fjord vízszintje fölött 35 m-rel
fekvő Ragsvatnet-tó vizét használja energiaelőállításra (egyúttal a tó vizszintjét is szabályozza). Az öböl egy keskeny úton közelíthető meg mind az erőműben dolgozók, mind a turisták
számára.

LIMAGARDEN
Tematikus múzeum egy juhtenyésztő farm területén. Maga a farm 1540 óta ugyanannak a családnak birtokában volt. Amikor a ’80-as években a család utolsó tagjai is meghaltak, Gjesdal
község birtokába került a farm, és múzeummá alakították, ahol rendszeresen szerveznek programokat iskolások számára, de a turisták is látogathatják.
Nyitva:
Telefon:
E-mail:
Cím:

Május 3. és szeptember 27. között: minden nap: 12:00 – 16:00
Június 23. és július 28. között: kedd–vasárnap: 12:00 – 16:00. Hétfőn zárva.
(+47) 47 77
limagarden@jaermuseet.no
Ytre Lima, 4330 Ålgård, Norway
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2017. augusztus 17.
ORRESTRANDEN
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Az Orrestranden homokdűnékkel szegélyezett apró homokos partszakasz, amely három km
hosszúságú. A partvonal alkalmas fürdésre, szörfözésre és – jó idő esetén – napozásra. A homokos part előtt kb. 200 méterre található gépkocsiparkoló és egy étterem. A partra jutás közben tanulmányozhatjuk a dűnék dús, változatos (virágzó) növényzetét és állatvilágát. Az Orrestranden 2017 júniusában szerezte meg a kék zászlót (ez egy nemzetközi minőségbiztosítási
rendszer, mely a strandok és kikötők vizének tisztaságát jelzi).
OBRESTAD-VILÁGÍTÓTORONY
A világítótornyot 1873-ban helyezték üzembe. A kezelő személyzet házai 1905-ben, 1949-50ben és 1969-ben épültek. A torony 1991-ig látta el eredeti funkcióját. 1998-ban a kulturális
örökség részévé nyilvánították. Ma egy múzeum működik az épületben, mely bemutatja a világítótornyok szerepét, működését. A lakóházak szállásként bérelhetők.
Nyitva tartás: Június 22. és augusztus 14. között: hétfőtől vasárnapig: 12:00 – 17:00
Augusztus 15. és június 21. között: vasárnap: 12:00 – 17:00
Cím:
Håvegen, 4365 Nærbø
Telefon:
+47 51 791 660

VITENGARDEN
A Jærmuseet Vitengarden egy oktató farm (science farm) iskolások számára, ahol a „learning
by doing” (csinálva tanulás) módszer alkalmazásával sajátíthatnak el a gyerekek különböző
fontos tudnivalókat a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és a természettudományok különböző területein. A Vitengarden kimondottan az ún. „zöld” tudományokat népszerűsíti a fiatalok körében.
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Nyitva tartás: egész évben hétfő–péntek: 10:00 – 15:00
vasárnap: 12:00 – 17:00 – iskolai szünidőben: hétköznapokon 16:00-ig
GRØDALAND
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A régió egyik leglátványosabb és legjobban megőrzött múzeumi együttese, mely 17. és 18.
századi épületekből álló halászfarmot mutat be a látogatók számára. A két lakóházban látható
kiállítás bemutatja, hogyan éltek a Jæren vidéki halászok 1850 körül és az 1900-as évek elején. Május és szeptember között számos temetikus napot szerveznek, amikor az érdeklődök
tevékenyen részt vehetnek különböző élelmiszerek előállításában, vagy a gazdaság területén
végezhetnek egyéb hagyományos tevékenységeket.
Nyitva tartás: Június–augusztus: minden nap 12:00 – 16:00
Szeptember –május: vasárnap 12:00 – 16:00
Cím:
Grødaland 64, 4365 Nærbø, Norway
Telefon:
+47 47 77 60 20 / +47 957 43 682
E-mail:
grodaland@jaermuseet.no

HUSET VED HAVET
„Ház a tenger mellett.” A tengertől 400 m-re található ház egész évben nyitva áll a szállást keresők számára. A 200 éves, felújított falusi ház minden kényelemmel felszerelt szobákkal rendelkezik. A közelben található látnivalók, turista-elfoglaltságok: séta a tengerparton, horgászás a közeli folyóban (lazac), madárles, golfozás stb.
Cím:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Oddvar & Jytte Varhaug
Ægrå, Sør Varhaug 39,
4360 Varhaug, Norge
+47 51 43 03 83
+47 51 43 11 86
mail@husetvedhavet.no
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VARHAUG CHURCH
Varhaug középkori temető Hå községben. Kulturális műémlékként tartják számon. Az első
templom 1200 körül épült, és azóta több is állt a temető közepén. A mai kápolnát 1951-ben
építették. Mindössze 15 m2 alapterületű, 14 hagyományos fonott szék található benne. 2003ban a Kaizer’s Orchestra nevű norvég rock zenekar itt vette fel az Evig Pint c. számának klipjét.
Cím: Sor-Varhaug, 4360 Hå Municipality

HÅRR GRAVES
Pihenőhely a 44-es főút mellett és fontos régészeti lelőhely a viking korból. A középkorban a
homokos tengerpart kiváló kikötő hely volt a kisebb hajóknak. Később a terület elmocsarasodott.
A népvándorlás korában (i. sz. 400-600) négy csónakház állt a part mentén, mindegyik hossza
kb. 12-18 m volt. Három sírt is feltártak a lagunában, a legnagyobb 10 m átmérőjű és 2 m magas volt a csúcsánál. A leghíresebb leletet Peter Laurits Larsen Horr tárta fel 1894-ben. Az
ezüst pénzérméket egy szarvba helyezték és elásták 1025 körül. Az érmék az akkor ismert világ sok helyéről származnak: angolszász, ír, német és arab pénz található közöttük. Nem tudható, hogy legális kereskedelmi úton vagy rablás, fosztogatás révén került gazdájához, elrejtőjéhez.
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KVASHEIM-VILÁGÍTÓTORONY
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A Kvassheim-világítótorony (norvégül: Kvassheim fyr) egy part menti világítótorony Rogaland megyében, Hå községben. 2,5 km-re fekszik Vigrestad falutól délre. Az eredeti épületet
1912-ben adták át, és 1984-ben automatizálták. 1990-ben a világítótoronyot egy kisebb, automatizált épületbe helyezték át.
A régi épületet 2003-ban felújították. Található benne egy kávézó és egy kis múzeum. Június
végétől augusztus közepéig naponta, az év többi szakában (január kivételével) vasárnap és ünnepnapokon van nyitva.
BRUSAND STRAND
A Brusand Strand egy homokos fürdőhely. A strand északi végén sétálóutca található (400 mre a 44-es főúttól). Közelében kemping van, ami lehetővé teszi a parkolást, a több napig való
itt tartózkodást, és a kiszolgáló egységekkel is el van látva. A strand személygépkocsival és
tömegközlekedési eszközökkel egyaránt elérhető.

OGNA
Norvégia leghosszabb és legszebb homokos strandja. Az Ogna Camping mindössze 60 kilométerre fekszik Stavangertől délre, és 20 kilométerre északra Egersundtól. Idilli kis homokos
fürdőhelyek találhatók a sziklák és a kövek között. A partszakasz és a víz kiváló lehetőséget
biztosít úszásra, szörfözésre és vízi játékokra. Esténként élvezhetjük a látványos naplementét.
Az Ogna Camping 130 férőhelyet kínál lakókocsiknak, lakóautóknak és sátraknak, emellett
12 különböző méretű faházzal is rendelkezik. Kiegészítő létesítmények biztosítják a komfortot: mosdók, zuhanyzók, mozgássérült fürdőszoba, babaöltöző, főzési lehetőség, mosógép és

15

szárító. A kempingben gyermekjátszóteret is találunk. A golfozók számára a legközelebbi
golfpálya mindössze 1 km-re található.

A túrázni vágyóknak is sok lehetőség áll rendelkezésére. A kemping melletti séta változatos
természeti képet mutat. Ogna városához közel érdekes-izgalmas dombos táj kezdődik. A környéken nagy a kontraszt a tenger, a tengerpart, a síkság és a hegyek között. Kiváló lehetőségek vannak a rákászásra, valamint a közeli folyókban, patakokban pisztrángok fogására.
Elérhetőség: Kristiansandból érkezve a leggyorsabb út Egersund felé vezetni az E39-esen,
majd követve az Rv44-et Ogna kempingjéhez. Stavanger ből érkezne kövessük az Rv44-et a
kempingig.
Cím:
Tel.:
E-mail:

Ogna Camping, Varden Nordsjøvegen 4061 4364 Sirevåg
+47 51 43 82 42
post@ognacamping.no

SIREVÅG
Sirevåg község Ognatól délre található. Sirevåg fő bevételi forrása a garnélarák fogása és feldolgozása. Jelentős még a halászat és a mezőgazdaság is. Fő agrártevékenységként tejelő tehenet, húsmarhát, sertést és juhot tartanak. A juhok gyapját feldolgozzák. A burgonya termesztése fellendülőben van.
Sirevåg rendelkezik egy jelentős nagyságú mólóval és hullámtörővel, mely a kikötőjét védi. A
horgászati lehetőség jelentős számú turistát vonz a faluba.
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SOGNDALSTRAND
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Sogndalstrand egy falu Rogaland megyében. A falu a Sokno folyó torkolatánál helyezkedik
el, mintegy 2 km-re délre Hauge településtől. Mintegy 280 lakossal rendelkezik, és az 1990-es
évektől kezdve turisztikai célponttá vált. A régi falu számos faházzal és raktárral rendelkezik.
Ezeket az épületeket és a környező területet 2005-ben a norvég állam védelem alá helyezte. A
falu házai között sétálva a békés múltat érezzük megelevenedni. A házak oldalfalára erősített
üveges faszekrényekben kivehető, kölcsönözhető könyveket találunk. A móló előtti részen
szabadtéri színház szolgálja a nyári hónapokban a szórakozást. A helység Strondo néven is ismert.
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