
 

Kurs om svedjerug

Kurs til motivasjon og innblikk 

Godkjent for 8 – 14 timer av Studieforbundet Natur & Miljø  

Krever 3 – 14 deltagere

Kursaktivitet 1:  
Inspirasjonsmøte om Svedjerug mot en ny æra  
(dersom du ikke hadde anledning til å delta, kan du se opptaket på denne linken. 
 
Kursaktivitet 2:  
På Teams mandag den 7. juni klokka 19.00 – 21.00 
«Fortellingen om svedjerugen»   
 
Kl. 19.00 – 19.45: Kåseri ved kårkall Guttorm Torvsrud. Han har fulgt svedjerugen fra 
«gjenoppdagelsen», gjennom dyrking i mange år, engasjement for svedjerugen og 
den skogfiske historien til «hverdagsbruk av svedjerugen», som han vil dele med 
kursdeltagerne og spørre: Et aktuelt nytt produkt? 
 
Kl. 19.45 – 20.00: Benstrekk (kan kortes ned dersom mange spørsmål yil innslaget 
foran) 
 
Kl. 20.00 – 20.45: Foredrag v/ Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Muséum: «Den 
ekte svedjerugen – modifiserte dyrkningsmetoder – modifiserte produkter – 
bevaring – svedjerugen og Norsk Skogfinsk Museum og mye mer». 
 
Kl. 20.45 – 21.00: Hva gjør vi? Spørsmål og diskusjon. Ledet av Merete Furuberg, 
prosjektleder for «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme» i regi av Finnskogen 
Natur Kultur Park.

Arrangør: 
Prosjektet: «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme» 

i regi av Finnskogen Natur- & kulturpark

https://finnskogmat.sharepoint.com/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/General/Recordings/Inspirasjonsm%C3%B8te!%20_Svedjerug%20-mot%20en%20ny%20%C3%A6ra_-20210202_190916-Opptak%20av%20m%C3%B8te.mp4&parent=/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/General/Recordings&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9maW5uc2tvZ21hdC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcy9GaW5uc2tvZ21hdDIvRWVlNldhd3o0VXhJbzd6bTBsVmpPVHNCbHZqUzFIZmpVeTVsd2lCNkE5Z2J2Zz9ydGltZT13TFVZblE4cDJVZw
https://finnskogmat.sharepoint.com/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/General/Recordings/Inspirasjonsm%C3%B8te!%20_Svedjerug%20-mot%20en%20ny%20%C3%A6ra_-20210202_190916-Opptak%20av%20m%C3%B8te.mp4&parent=/sites/Finnskogmat2/Shared%20Documents/General/Recordings&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9maW5uc2tvZ21hdC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcy9GaW5uc2tvZ21hdDIvRWVlNldhd3o0VXhJbzd6bTBsVmpPVHNCbHZqUzFIZmpVeTVsd2lCNkE5Z2J2Zz9ydGltZT13TFVZblE4cDJVZw


Kursaktivitet 3: 
Befaring mandag 14. juni    
(avreise tid og sted avtales nærmere med de påmeldte) 
til erfarne dyrkere av svedjerug, samt besøk på mølle som maler svedjerug: 
 
Økologisk Spesialkorn Skandinavia AS 
Sigdalsveien 1300, 
3350 Prestfoss 
 
Daglig leder: Rune Henninen 
(+47) 41 34 54 89 
rune@spesialkorn.no 
 
Driftsleder og Møller: Tina Nilsen 
(+47) 95 20 56 09 
post@spesialkorn.no  
 
Kursaktivitet 4: 
Gruppe 1:  Besøke gård som har sådd/sår svedjerug.  
Tid avtales med gårdbruker og deltagerne 
 
Gruppe 2: En tid i uke 25 når vind og vær tillater det:  
Brenne svedje og så.    
 
Det er meldt inn til Finnskogen Natur & Kultur Park at det er flere vil prøve 
å svedje og så svedjerug. 
 
En person har meldt inn og vil svedje og så svedjenepe. 
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 Litt informasjon: 
Svedjerug Tvengsberg har fått navnet oppkalt etter Per Martin Tvengsberg  
Det var Tvengsberg som gjenoppdaget svedjerugen på Finnskogen 
på 1970-tallet, ved å så rugkorn han fant i ei gammel rie på Grue 
Finnskog. Denne rugsorten er innlemmet i Norsk Genressurssenter 
med navnet Svedjerug Tvengsberg. Tvengsberg drev forskning på 
svedjebruk i flere tiår, og boka Svedjebruk er hans sammenfatning om 
svedjebrukets bakgrunn og historie. Tvengsberg døde i mars 2019. 

Kontakt Norsk Skogfinsk Museum 
vedrørende denne boka.

Aktuell litteratur er også:



Sortseier til Svedjerug Tvengsberg er Økologisk Spesialkorn 
Skandinavia AS med adresse:  

Hov, 3550 Prestfoss.  
 

De har eierrettigheter fram til 1.1.2023 

Om Økologisk Spesialkorn Skandinavia AS 
Økologisk Spesialkorn er eiet og drevet av biodynamiske og økologiske 
bønder. Vi satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, 
svedjerug og landsorter av hvete. 

Vi har eget mølleanlegg i Sigdal i Buskerud og er som første selskap i 
Norge godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.   Vi 
arbeider for at bønder og forbrukere skal få tilgang til og muligheten for å 
nyte et mangfold av klassiske kornsorter også i fremtiden. 

Ikke alt som er gammelt er verd å ta vare på, men enkelte klassikere er mer 
verd enn gull. Slik er det også med kornsorter. Landsorter, kulturkorn eller 
opprinnelige kornsorter har det til felles at bønder over hele verden 
igjennom tusener av år har valgt ut det beste kornet eller de beste aksene, 
med de aller beste egenskapene. Slik har man sikret neste års avling og slik 
har kornet utviklet seg og fått sine unike egenskaper tilpasset lokale 
forhold. Ingen kan hevde å   eie retten til dette plantematerialet. Det er vår 
felles arv. Noen av kornsortene har eksepsjonelt gode egenskaper både for 
bonden som dyrker dem og for oss som nyter dem. Derfor er de fortsatt på 
menyen. 

I hovedregel har opprinnelige eller klassiske kornsorter lavere gluteninnhold 
enn sammenlignet med for eksempel moderne hvete. Dette er fordi mange 
moderne sorter har blitt foredlet frem for å tilfredsstille industribakerens 
krav til rask heving og sterke bindingsegenskaper. Mange av landsortene 
krever at man tilpasser baketeknikken etter deigens egenskaper.  Dette kan 
bety lengre hevingstider. Til gjengjeld smaker det mere, kroppen evner å ta 
opp mere av mineralene i kornet og det gir en god følelse i magen fordi 
fordøyelsen går lettere.



Svedjerug

Svedjerugen gjør brødet saftig og smaksrikt. Svedjerugen er en 
opprinnelig rugsort som har fått navnet sitt fra svibruket eller 
svedjebruket. Etter hogst tok man ut det beste virket til tømmer og 
plank mens slip, kvist og kratt ble brent på stedet. Deretter sådde 
man rugen mens det ennå ulmet i asken. Om høsten ble den lange 
rug planten beitet av buskapen. Det påfølgende året høstet man 
rugen til menneskemat. Det var først og fremst skogfinnene som var 
kjent for denne måten å dyrke rug på. På Finnerud skogen i Sigdal slo 
skogfinner seg ned og der ble det dyrket Svedjerug. I moderne tid 
har svedjerugen fått sin rennesanse fordi den har mye smak og er 
meget proteinrik. Svedjerugen kan ha opptil dobbelt så høyt 
proteininnhold som moderne rug. Vår svedjerug kommer fra 
moderne biodynamiske og økologiske gårdsbruk. I dag brenner man 
ikke skogen men dyrker rugen i fruktbar jord uten bruk av kunstig 
gjødsel og sprøytemidler. 


