
Pressemelding 
 

Kulturlandskapsprisen for 2020 til familien Jahr fra Rælingen 

Årets jury for landbruket i de tre samarbeidende kommuner Rælingen, Oslo og Lørenskog har 
enstemmig valgt å tildele kulturlandskapspris for 2020 til Anne Marie og Per Jahr fra Rælingen. 

 

Prisvinnerne i år står i særstilling for arbeidet med bruk av beitedyr for å bevare landbruksområdene 
på Fautøya i naturreservatet Nordre Øyeren og i ravinebeiter rundt gården. Anne Marie og Per Jahr 
driver sammen med sønnen Peder Jahr melkeproduksjon og kjøttproduksjon på gården Søstua Jaer i 
Rælingen kommune.   

 

Beitingen på Fautøya som også gjøres av andre i sameiet, sørger for at det kulturhistoriske landskap 
holdes åpent. Fautøya var i sin tid et felles høstested av starrgras, noe vi får fornemmelsen av ved 
stakkegaffelen i kommunevåpenet til Rælingen kommune. Vernet av øya krever også en tilpasning av 
beite opp mot fuglelivet. Familien har hatt et nært samarbeid med fylkesmannens miljøavdeling for å 
sikre et godt samspill med verneinteressene. Samtidig har familien stått på for å tilpasse reguleringen 
av vannstanden i Øyeren slik at beitedyr ikke står overfor noen risiko når flom kan true øya og de 
øvrige øyene i reservatet. 

 

Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende, og dette er et flott eksempel som viser det 
gode samspillet mellom aktiv bruk av arealer og bevaring av biologiske verdier i et viktig 
kulturlandskap. 



Utsikt fra gården til Anne Marie og Per Jahr mot naturreservatet Nordre Øyeren. Foto: Anne Marie 
Jahr 

 

Kulturlandskapsprisen på 10.000 kr skal overrekkes til familien Jahr den 9. desember, på 
kommunestyremøtet i Rælingen, av ordfører Ståle Grøtte. Vandreprisen, en lauvingskniv med 
innskripsjon, blir også delt ut med fjorårets vinner familien Reierstad tilstede. 

 

Landbrukets kulturlandskapspris har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i 
kommunene. Prisen skal bidra til å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av kulturlandskapet 
og bygninger eller bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet. Prisen deles ut til en person, 
forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for 
kulturlandskapet i regionen. 

 

Juryen for prisen består av representanter fra bondelag og småbrukerlag samt fagpersoner fra de tre 
samarbeidende kommuner og Regionkontor landbruk for Rælingen, Oslo og Lørenskog. Arbeidet med 
prisen ledes av landbrukssjef Knut Samseth. 

 


