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Årsmelding Norsk seterkultur
2015 – 2016

Foto: Alvin Harstad

Oppsummering av siste periode
Enda et årshjul er rundet av for Norsk seterkultur. Det har vært et stabilt år med jevnt arbeid i
alle prosjekt som er satt i gang. Sekretariatet har fremdeles vært tredelt i web- og
medlemsbladredaktør, organisatorisk sekretær og medlem/økonomiavdeling. Arbeidet krever
god kommunikasjon og fungerer bra takket være Internett og telefon.
Selv om arbeidet i organisasjonen har vært stabilt, er det ikke færre utfordringer for
seterdrifta. I 2015 sank antall støler i drift under 1000. Så lavt har det ikke vært siden
svartedauden, selv om det trolig selv da var fler enn 1000 setre i drift i Norge. Det er et
paradoks når vi samtidig har en formidabel vekst i etterspørselen etter kvalitetsmat fra
landbruket. Hvordan kan vi ha stilt oss slik at vi ikke greier å utnytte dette til vår fordel?
Det skal utarbeides en ny jordbruksmelding i 2016. Norsk seterkultur har sendt innspill til
denne. Det viktigste for seterbruket er at det også finnes melkebønder i fjellregionene i
framtidslandbruket. Utmarkslandbruket høster gras der mekaniseringen kommer til kort, tar
vare på biodiversitet og kulturlandskap, sikrer både bærekraft og matkvalitet og kan
imøtekomme et stadig voksende marked for mat som er produsert på naturens og dyras
premisser. I alt dette ligger mye kunnskap som kan vil komme til nytte når bærekraftig
matproduksjon blir en forutsetning.
I året som gikk var Norsk seterkultur invitert av NAPTEK i Sverige av et prosjekt som var
initiert av Nordisk ministerråd. Norsk seterkultur var sammen med samer, eskimoer fra hele
Norden invitert til å spille inn ideer og metoder for å ta vare på nettopp kunnskapen om
driftsformer som har vist seg bærekraftige gjennom flere tusen år.
Mye av arbeidet i organisasjonen er basert på langsiktig arbeid der målet er å fremme
seterkulturen. Hva slags landbruk Norge vi ha er selvsagt et politisk spørsmål. Vi har nå vært
inne i flere tiår med hovedfokus på effektivisering og mekanisering av landbruket. Norsk
seterkultur er ikke i mot dette, men vi ser også at flere samdrifter har ført til færre kyr på
setrene. Dette skjer til tross for at seter og seterdrift gir gode opplevelser og assosiasjoner for
de fleste. Mange har også oppdaget at ordet seter har en tilleggsverdi som kan brukes i
markedsføring av flere produkter, ikke bare de som kommer fra seteren. Derfor har Norsk
seterkultur startet prosessen med beskytta betegnelse for, i første omgang, setersmør. Dette er
viktig for tilliten i markedet i for framtidige utviklingstiltak på setrene. Søknaden er sendt
MATMERK før den skal endelig sluttbehandles av Mattilsynet.
Viktige støttespillere er fagmiljø i Norsk Gardsost og Bioforsk som har bidratt med fakta
knytta til ysteteknisk- og tradisjonskunnskap og dokumentasjon på næringssammensetning i
setermelk.

Sekretær
Katharina Sparstad
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Styret 2015-2016
Styret har vært:
Hans Bondal, leder

Figur 1. Hans Bondal

Siv Beate Eggen, nestleder

Figur 2. Siv Beate Eggen

Per Sæther

Figur 3. Per Sæther

Erik Fleisher

Figur 4. Erik Fleisher

Marit Skjelstad

Figur 5. Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke
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Varamedlemmer:
1. Vara: Nils Sigurd Drabløs

Figur 6: Nils Sigurd Drabløs

2. Vara: Bjørn Karsten Ulberg

Figur 7. Bjørn Karsten Ulberg

3. Vara : Ingrid Arneng

Figur 8. Ingrid Arneng

Valgkommite har vært:
1. Nanfrid Røysland
2. Odd Arne Espeland

Årsmøte 2015
Årsmøtet 2015 ble gjennomført på Gardermoen den 14 mars. Det var planlagt
årsmøteseminar, men dette ble avlyst pga for få påmeldte. Isteden hadde styret et
miniseminar. Innledere der var Nina Hegdahl fra MATMERK og Kathrin Hoffman Aslagsby
fra Norsk gardsost. Andre tema som ble tatt opp på miniseminar var kriterier knytta til
beskytta betegnelse.
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Årsmøte i Norsk Seterkultur
Protokoll 2015

Tid: 14.mars 2015
Sted: Gardermoen

1. Konstituering av møtet
 Valg av møteleder:
 To til å skrive under protokollen:
 Protokollfører:
 Tilstede ved møtestart:

Hans Bondal
Kathrin Aslagsby og Ingrid Arneng
Marit Skjelstad
9 stemmeberettigede

2. Godkjenning av saksliste og innkalling
Årsmøte er gjort kjent gjennom Seterbrukeren og vårt nettsted. Saksliste og
innkalling godkjent.
3. Årsmelding
Årsmelding legges ved i forbindelse med søknad om økonomisk støtte. Den ligger på
nett. Årsmelding sendes til Bondelaget, Småbrukerlaget, media, ledere i beslektede
organisasjoner, våre samarbeidspartnere og fylkesmennene.
Gjennomgang av årsmelding for Norsk Seterkultur ved Katharina Sparstad.
Årsmeldinga er fyldig og gir et meget godt bilde av arbeidet i Norsk Seterkultur.
Antall medlemmer – fordel fått med flere. Fire nr av Seterbrukere er gitt ut – ett var
landsnummer. Intensjonen med landsnummeret var å få flere medlemmer. Dette bør
fokuseres enda sterkere i neste landsnummer. Medlemslistene er ikke oppdatert i
forhold til nye krav fra posten om gateadresser. Dette er en jobb som må gjøres for å
sikre at medlemsbladet kommer fram.
Nettstedet er lite besøkt. Ønske om større engasjement. Kan det ha sammenheng
med at leser ikke opplever seg selv som målgruppe. Her kan det være mulig å hente
flere medlemmer gjennom hvilket fokus hjemmesiden har. Er det mulig å tenke at
regionlag kan koples inn også på nettsiden. Dette arbeides det med.
Hvem er seterbrukene som ikke er medlem? Hva kan Norsk Seterkultur tilby disse?
Den som ikke er medlem er et snitt av vår medlemsmasse. Har fått kritikk for at vi
ikke er nok opptatt av vanlige seterbrukere. Har forsøkt gjennom seterkonferansene
å ha tema som dekker dette. Et alternativ kan være å legge konferansen i et område
med mange seterbrukere med en spesiell invitasjon til alle seterbrukere i området.
Utdyping av vår aktivitet kan legges på nettstedet slik at leser ser spennet i hva
Norsk Seterkultur er opptatt av.
Medlemsfordelen må komme klarere fram i vår kommunikasjon, både i Seterbrukeren
og i vår kommunikasjon på nett. Kort presentasjon på nett om hva vi arbeider med.
 Presentasjon av setrene i Norge
 Presentasjon av hvor Norsk Seterkultur kan påvirke, eksempelvis
jordbruksforhandlingene, deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
Seterveilederen ligger nå tilknyttet våre hjemmesider. Ønske om en presentasjon av
hvordan den brukes etterlyses. Veilederen kan utfylles med mere informasjon, bl.a.
ønske om mere hvor produksjonsutstyr kan kjøpes. En rapport over seterveilederen
bør for framtida legges inn i årsmeldinga.
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Frivillige organisasjoner og samarbeid med disse.
Årsmeldinga er godt og gir et godt bilde av arbeidet i Norsk Seterkultur. Viser et
bredt spekter av arbeid og innsats. Meget god årsmelding.
Vedtak: Årsmeldingen ble lagt fram og godkjent med de kommentarer som kom i
debatten. Følgende ble spesielt understreket:


Økt profilering av Norsk Seterkultur på våre hjemmeside og i
Seterbrukeren med mål om flere medlemmer følges opp av styret.



Når årsmelding for Norsk seterkultur oversendes til fylkesmennene
påpekes et ønske om å ha godt kontakt og gjerne en uttalerett i forhold til
regelverk og forvaltning av tilskuddsmidler som er rettet mot seterbrukere
i Norge.



Det utarbeides en uttalelse fra årsmøte basert på Norsk Seterkultur sin
uttalelse til årets jordbruksforhandlinger. Denne sendes ut som en
pressemelding.



Norsk seterkultur hadde forventninger til samarbeidet med hanen og «Til
seters» med mål om å få hjemmesider på felles plattform. Dette prosjektet
strandet pga av lav interesse i spørreundersøkelsen. Styret i Norsk
Seterkultur tar ny kontakt med Hanen og følger opp ideen om en felles
overbygging for seterbrukere gjennom Norsk Seterkultur sine nettsider



Norsk Seterkultur bør ha en person i styret som har ansvar for kontakt
med de frivillige organisasjonene. Erik Fleischer følger opp på vegne av
Norsk Seterkultur.

4. Regnskap
Regnskapet lagt fram av Katharina Sparstad. Regnskapet for 2014 viser et
underskudd på kr 143.170. Hovedårsaken til dette ligger i at driftstøtte over
jordbruksavtalen ikke ble gitt for 2014. Deler av dette er dekket opp gjennom
prosjektstøtte som er omsøkt på ulike prosjekter. Noe av prosjektstøtten kommer inn
i regnskapet i 2015 og 2016.
Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes med forbehold om godkjenning
fra revisor.
5. Forslag til kontingent og kontingentklasser
Styret har overfor årsmøtet fremmet forslag om at kontingentsatsene ikke endres.
Vedtak: Kontingentsatsene endres ikke. Kontingentsatser for aktive
seterbrukere kr 450, for støttemedlemmer kr 350 og for
bedrifter/institusjoner kr 600.
6. Merking av seterprodukt — kriterier
Forslag til kriterier for merking av rømme og smør gjennomgått og kommentert.
Styret arbeider videre med kriteriene overfor Matmerk. Forslaget legges etter det ut i
Seterbrukeren til høring blant medlemmene.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
7. Innkomne saker
Ingen saker
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Valg av styre 2015
Valgkomiteens innstilling:

Styremøter 2015 - 2016
Norsk seterkultur har hatt 4 styremøter i 2015/2016 og ett arbeidsmøte i forbindelse med
kriterier for beskytta betegnelse. To av disse har vært telefonmøte. Temaene for møtene var
blant annet arbeidet med beskytat betegnelse og kriterier, medlemmer, økonomi, ny
landbruksmelding, jordbruksoppgjøret, seterpris, aktiviteter og deltakelse på store
arrangement. Alle møtene er avholdt i TINEs lokaler i Lakkergata 23 i Oslo.
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Sekretariat
Jostein Sande har fått utvidet sekretærfunksjon i forhold til media og kommunikasjon. Han
har ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av Internett. I 2012 overtok
Norsk seterkultur driftingen av den digitale seterveilederen på http://www.seterrettleiar.no/.
En sekretærfunksjon hos Valdres Natur- og Kulturpark til sekretæroppgaver er utført av
Katharina Sparstad. Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret.

Figur 9. Redaktør Jostein Sande

Katharina Sparstad

Medlemmer
Det har vært jobba med medlemsverving med aktiv deltakelse på møter og stands.
Pr 01.01.2016 var det 399 medlemmer i Norsk seterkultur. Pr 1.1.14 var det 456.

Økonomi og årsregnskap
Det økonomiske resultatet for 2016 ble et overskudd på kr 4028. Budsjettert overskudd var på
kr 700. Inntekstkontingenten var rekordhøy på totalt kr 147400. Dette forklares ved at
kontingenten gikk opp med kr 50, og at det var øking på va 10 flere betalende medlemmer.

Figur 10. Regnskapsfører og stølsbruker Svein Løken
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Årsresultat
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Media
Seterbrukaren
Styret vedtok i 2015 at det skulle gis ut 3 medlemsnummer i stenden for 4, men da med flere
antall sider. Medlemsbladet kom i mars, juni, oktober og desember. Jostein Sande har vært
redaktør bladet og nettsida www.seterkultur.no Bladet har publisert et mangfold av stoff med
relevans og aktualitet for ”seterlandet” og seterinteresserte

www.seterkultur.no
Nettsida er oppdatert jevnlig, og har vært i gjennom mindre omlegginger.
Seterveilederen på web
Norsk seterkultur har videreført, oppdatert og vedlikehold og oppdatering av
www.seterrettleiaren.no
Facebook
Norsk seterkultur opprettet november 2011 egen Facebook-side. I mars passerte denne 3500
«likes»!
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Artikler og leserinlegg
Sendt til Morgenbladet:
Beitebasert landbruk

Vinnar i Sveits og Østerrike, tapar i Noreg
Noreg har lite dyrka jord. Men enorme vidder med beite, som ein variert bruksstruktur har
utnytta godt, og skapt eit mangfald av matprodukt, kulturlandskap og biologisk mangfald vel
verdt å ta med inn i framtida. Dessverre blir det no satsa på eit industrilandbruk stadig meir
lausreve frå dei lokale, naturgjevne ressursane. NRK programmet ”Framtidsbonden” sette
fokus på dette, og med å samanlikne med landbrukspolitikken i Sveits vart det synleggjort at
vi har eit val. Men bremsene må settast på snart!
Vinnarar i Sveits, taparar i Noreg!
Dei siste fem åra har det vorte nærare 2500 færre bruk med mjølkeproduksjon. Samstundes
har talet på setre med mjølkeproduksjon gått attende med over 20%, og dette betyr at stadig
større beiteareal blir unytta og attgroinga skyt fart. Mjølkeproduksjonen er berebjelken for
busetnad, aktivitet og bruk av areal i mange bygder. I t.d. Valdres, i fjellbygdene i SørTrøndelag, Nord-Østerdalen og deler av Gudbrandsdalen er mjølkeproduksjonen framleis
dominert av små og mellomstore bruk, kvotar frå 70-80 tonn og oppover, typiske familiebruk
med variert produksjon i vesentleg grad basert på utmarksressursane – inkludert seterdrift.
Bygder og grender som liknar på det vi ser i Sveits. Vinnarar i den sveitsiske
landbrukspolitikken, men taparar i Noreg! – Interessant er det at også i Austerrike blir det
satsa på små- og mellomstore bruk, familiebruk, setring og kombinasjonsbruk. Vi har mykje å
lære, men er det politisk vilje?
Mangfald av verdiar
Om vi vil ha levande bygder, med beitedyr i utmarka, seterdrift og liv i fjellet så er det no
verkeleg grunn til å seie frå! Det står om restane av ei livs- og driftsform som har forma store
deler av landet vårt, det handlar om felles verdiar knytt til det beitebrukande landbruket sin
”produksjon” av kulturlandskap, biologisk mangfald, landskap for friluftsliv, folkehelse og
opplevingar. Og det er kun ein bruksstruktur med eit stort innslag av små- og mellomstore
bruk, berekraftige gardsbruk tilpassa norsk røyndom og lende, som kan sikre at vi også i
framtida kan nyte slike verdiar i fjellet.
Sats på den innovative småbruksstrukturen!
Situasjonen er alvorleg, men heldigvis ikkje heilsvart! Kreative, modige folk trossar
politikken, tek opp igjen seterdrifta, byggjer nye seterfjøs og seterysteri og skaper nye produkt
og opplevingar. Det er eldsjeler på tradisjonelle norske familiebruk, gjerne med seterdrift,
som står bak mange av dei lokale ysteria som har vorte starta dei siste åra, og som verkeleg
har skapt mangfald i den norske matmarknaden. Det blir omsett lokal mat for fleire miliardar,
tiltak som Bondens Marked kan vise til god vekst og sidan 1990-talet har det vorte utvikla
hundrevis av støls- og gardsmeieri. Og samvirket følgjer opp, i deler av landet kan vi i
sommarmånadane kjøpe både stølsmjølk og stølsrømme frå Tine. Ein mangfaldig
småbruksstruktur har danna - og dannar - grunnlaget for denne innovative utviklinga, og da er
det eit paradoks at vi skal satse på ein landbrukspolitikk som motarbeider dette og tydeleg
stimulerer stordrift, mindre bruk av lokale ressursar og stadig meir bruk av areal i Brasil!
Jostein Sande
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Sendt OA, avisa Valdres og Aftenposten:

Utmarkslandbruket og konkuransefortrinn
For 50 år sidan var kyr og geiter i fjellet ein sjølvsagt ting. Dei små gardane har lite
heimeareal og var avhengige av dei rike beitene i fjellet. Budeia visste godt at ost og smør
vart betre på fjellet. Osten hadde ekstra god smak og smøret vart gulare og mjukare. Mange
setrar utvikla også tilleggsnæring til stølsdrifta, litt overnatting, sal av stølskost eller anna.
Folk har i alle tider sett pris på det gode liv på stølen. Synet av fornøgde dyr i beitelandskapet
er for mange ei god oppleving.
Mange av dei som driv stølsbedrifter i dag opplever ei sterk besøksauke. Folk vil ha desse
opplevingane. Dei minner oss om noko som kjennes rett, noko sant og ekte. Dei vil sjå nøgde
dyr – ikkje berre på kartongen. Og treffe folket og høyre historier om livet her oppe.
For 100 år sidan var det fleire titals tusen. I 2015 fall talet stølar i drift i Noreg under 1000.
Dette er eit alvorleg tap. Med tap av stølskulturen forsvinn også ein del vår identitet. Kanskje
er det derfor vi ikkje likar å sjå at landskapet gro att, fordi vi mister noko av oss sjølv?
Ingen annan næring er så politisk styrt som landbruket. Kor mange setre, dyr som går på
utmarskbeiter er opp til kvar enkelt, men vala den enkelte gjør avhenger i stor grad av
overordna, politiske mål. I Noreg har vi i dei seinaste tiår valt å auke storleiken på gardane.
Akkurat no er det mest lønnsamt å la kua ligge mest mogleg i ro og ete meir kraftfôr fordi
kraftforet billigare enn gras. Kraftforet er billeg fordi det det lønner seg for store,
multinasjonale konsern å brenne regnskog i Brasil for å dyrke soya. Fordi regnskog er billig.
Hadde det endå vore den fattige småbrukaren i Brasil som satt att med fortenesta av
soyaeksporten. Men det er det ikkje. Og sidan det no likevel er best økonomi i å ha dyra inne,
så er det også mest effektivt å ha dei store mjølkefjøsa i lettdrivne områder. Dette kan ikkje
fjellbonden hamle opp med.
Samstundes med at budeiene får fleire gjester, aukar etterspørselen etter lokal mat,
økologiske- og grass feed- produkt generelt. Dette er ikkje typisk norsk, men ein global
trend. Mange vil gjerne betale litt ekstra for mat med «added values» med respekt for både
menneske, dyr og miljø. Og kjenne den gode smaken. Budeia har alltid visst det, men no er
det også godt dokumentert at kjøt og mjølk frå beitedyr har gunstig næringssamansetnad. I
fleire år har det vore pionerar, eldsjeler og idealistar som har brakt desse varane til torgs. Eit
bokstavleg tala døme på Bondens marknad. Mykje av dette har skjedd på tross av og ikkje på
grunna overordna, politiske mål for landbruket. Det er no på høg tid at de overordna politiske
strategiar tek høgde for konkurransefortrinna som ligg i småskala og utmarkslandbruket!
Den 8.april arrangere Norsk seterkultur og Norsk gardsost eit fagseminar saman om
moglegheitene for utmarkslandbruket For meir informasjon sjå www.seterkultur.no og fb:
Norsk seterkultur
Hans Bondal, leiar i Norsk seterkultur
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Innslag om antall støler i Nationen
Nestleder og sekretær ble intervjuet på vegne av Norsk seterkultur. Tema var nedgangen i
antall støler, og at antallet i 2015 sank under 1000. Det ble i intervjuet gitt ulike eksempler på
framtidsutsikter og satsinger i de ulike kommunene.

Politikk
Innspill til melding og jordbrukspolitikken
Norsk seterkultur har levert innspill til melding om ny jordbrukspolitikk med frist 1. februar:
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Innspill til Jordbruksforhandlingene 2016
Norsk seterkultur har kommet med følgende innspill til faglagene i forb med
jordbruksforhandlingene 2016:

Viktige saker til jordbruksoppgjøret 2016 for oss er:
 Rammevilkårene er svært viktig for setring og allsidig beitebruk.
 Beitetilskuddet må beholdes / økes, for å få økt beiting, også som en del av « det
grøne skiftet»
 Mottaksplikten må opprettholdes som i dag, da denne ligger i bunnen for de fleste
nisjeprodusenter / produsenter av lokal mat
 Fraktutjevningen må opprettholdes, viktig både for leveranse og varemottak, og en
reduksjon eller fjerning her vil kunne ramme setringen svært kraftig.
 RMP, her må det fortsatt opprettholdes og helst økes, og prioriteres setring. Dette
tilskuddet har gjort at setring har blitt opprettholdt og videreutvikla, og at setra er
blitt gjennopptatt i visse områder. Tilskuddet gjennom RMP vil være helt nødvendig
for å styrke seterdriften, og dermed utnytte det fortrinn beiting i utmark har både for
kulturlandskap og produktkvalitet / lokalmatproduksjon.
 SMIL – midler bør også opprettholdes, med tanke på å vedlikeholde en del av de
gamle kulturlandskapene og kulturminnene som finnes i forbindelse med
seterområder.
 Setring / reiseliv / lokalmat henger ofte tett sammen, seterdrift foretas særlig av små
og mellomstore bruk, og disse er også oftest de som produserer lokal mat.
Setring er heller ikke en uvesentlig del av mjølkeproduksjonen i Norge. Tine henter mjølk fra
ca 9000 tappepunkter, hvorav nærmere 1100 bruker seter. Dette tilsvarer ca 12% .
Tilsvarende for Q-meieriene er ca 275 tappepunkter og 18 som bruker seter, eller 6,5 %. For
Q-meieriet Gausdal er imidlertid prosenten som setrer helt oppe i 24 % ( 18 stk av 75 stk ).
Mvh

Norsk Seterkultur
Hans Bondal
(leder)
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Frivillige organisasjoner og statsbudsjett
I forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble støtten via LMD til frivillige organisasjoner
foreslått fjernet. Saken ble tatt videre av Norsk Hagelag som arrangerte flere
samarbeidsmøter. For Norsk seterkultur deltok Erik Fleisher.
Støtten ble videreført, men Norsk seterkultur har fått reduksjon på kr 100000 fra tidligere år
fordi vi ikke søkte inne frist i 2013, og dette året ble utgangspunkt for ny beregning i LMD.
Leder Hans Bondal la fram saken om redusert støtte til Norsk seterkultur i Næringskomiteen
22 oktober 2015:

Norsk seterkultur og støtten til frivillige organisasjoner i landbruket
Presentasjon for næringskomiteen i stortinget

22.10.2015

Norsk seterkultur har søkt – og fått penger til drift av vår organisasjon gjennom ordningen «Grunnstøtte fra
statsbudsjettet kap 1138 post 70» fått støtte siden 2010. Fram til 2013 fikk vi kr 250 000 i året i støtte til å drive vår
organisasjon. Pengene har gått til å bygge opp et sekretariat og formidling – med hovedvekt på yngre bønder og
rekrutering, kvinner og kvinners rolle i landbruket og matpolitikk med mere. I 2013 søkte vi ikke. Det vil si, søknaden
kom for sent. Og grunnen til dette er så enkelt som menneskelig svikt. Dødsfall i nærmeste omgivelser og personlig
livssituasjon for daværende leder av organisasjonen. Organisasjonen kom seg gjennom 2014 med frasigelse av lønn
og godtgjørelser samt mindre aktivitet. Vi hadde på det daværende tidspunkt ikke sett for oss at denne personlige,
temporære tragedien skulle få fatale konsekvenser for organisasjonens eksistens. For det viste seg at nettopp
søknadene for året 2014 skulle være avgjørende for hvor mye de frivillige organisasjonene skulle få i framtiden.
Norsk seterkultur havnet derfor på laveste sats som øvrige organisasjoner som ikke hadde søkt i 2013.
For oss virker dette virkårlig
Norsk seterkultur er Norges er eneste organisasjon som jobber aktivt for å ta vare på seterbruket. Derfor blir vi også
invitert i ulike sammenhenger for å representere Norge i ulike sammenhenger. Eksempelvis ble vi i 2011 inviret til
Nasjonalforsamlingen i Paris sammen med øvrige fjellregioner i Europa for å fortelle om status og framtidsutsikter for
seterbruket i Norge. Anledningen var feiringen av 40-årdsdagen av en egen utmarkslov i Frankrike. I 2014 var vi
invitert av Euromontana (EU-samarbeid for fjellregionene i Europa) for å presentere vår arbeid for økt
næringsutvikling gjennom beskytta betegnelse for seterprodukter. I 2015 var vi invitert av Nordisk ministerråd via
Swedish Biodiversity Centre, til Uppsala for å arbeide fram en metode som sikrer kunnskapen om tradisjonell,
bærekraftig matproduksjon i framtiden. Hvordan vi kan komme i inngrep i beslutningsprosesser. Andre grupper som
var invitert var samer, eskimoer og hvalfangere på Færøyene. Initiativet til Nordisk ministerråd er en del av en global
prosess. Vi ble spurt vi forvalter viktig kunnskap. Og vi bidrar selvsagt, der vi kan. På den måten tar vi vi ansvar for en
hel nasjon. Hvem andre i Norge kunne de spørre?
En ting er fokuset vi får utenfra. En annen, og ikke mindre betydelig del av vårt arbeider det vi gjør for å ta vare
kulturarven for det norske folk. Uten å virke for nasjonalromantisk; imaget av seterbruket er en viktig del av norsk
identitet og byggingen av Norge som nasjon etter 1814. Fremdeles merker vi veldig mange forbinder ordet «seter»
med veldig mange gode verdier.
I tillegg til bærekraftig matproduksjon og sunn mat med mange dokumenterte kvaliteter tar seterdrifta vare på
 Dyrevelferd
 Kulturlandskap og levende fjell
 Biologisk mangfold
 Kulturminner
 Veldig mye kunnskapsbåren, immateriell kulturarv
Det er ikke for ingenting at imaget med dyr og seterlandskap er brukt i utallige reklamebilder fra både TINE og Freia
melkesjokolade. Nytt er det kanskje at våre unge forbrukere ikke er så lettlurte. Fler og flere etterspør ekte, etisk og
miljøvennlige produkter. Dersom vi ikke klarer å ta vare på våre egne verdier, signaliserer vi jo også manglende
selvrespekt. Seterdrifta representerer bærekraftig matproduksjon fra fjellandet Norge med alle tilhørende kvaliteter.
Vi kan ikke konkurrere på volum – men vi kan konkurrere på kvalitet. Det er kanskje noe av det viktigste Norsk
seterkultur framover.
Det virker derfor totalt urimelig at en organisasjon som til de grader jobber for vår egen troverdighet skal behandles
så vilkårlig. Ja, søknadssummen for 2014 var kr 0. Vi ber om at en personlig tragedie skal påvirke et arbeid som er så
viktig for en hel nasjon!
Hans Bondal
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Deltakelse i diverse utvalg og fora
Samarbeid med andre organisasjonar
Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal
Prosjektet "Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal" er er et tiltak som er satt i gang for å øke
utmarsbeitinga i Møre og Romsdal. Prosjektet nå fullfinansiert med BU-midler gjennom
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Tine, Landbruksrådgivinga v/ Landbruk Nordvest og
Norsøk har ansvar for hvert sitt delprosjekt, Norsøk har tatt over rollen som Bioforsk
Økologisk. Prosjektet er et samarbeid mellom Møre og Romsdal Bondelag, Småbrukarlaget,
Fylkesmannen i M&R, Samvirket, landbruksrådgivinga, M&Rsau og geit, Tyr og Norsk
seterkultur der Per Sæther har representert Norsk seterkultur. Sekretær i prosjektet har vært
Arnar Lyche, i Møre og Romsdal Bondelag.

Møte med faglagene i forbindelse med jordbruksforhandlinege 2016
Norsk seterkultur 9. mars hadde møte med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
småbrukarlaget i Oslo. Fra Norsk seterkultur deltok leder Hans Bondal og redaktør Jostein
Sande. Tema som ble drøftet var beitetilskudd, Regionalt Miljøprogram, fraktutjevning ,
setring/ turisme/ lokalmat , smilmidler , seterbrukere betydning og antall mm.
100 – års jubileum i Oppland Bonde- og Småbrukarlag
I forbindelse 100 – årsjubileet til Oppland Bonde – og småbrukarlag deltok Norsk seterkultur
ved Hans Bondal Matstreif Matstreif i byen på Lillehammer sammen med Oppland Bonde- og
Småbrukarlag på Lillehammer i april 2015. På standen ble det utdelt materiell og ist bilder på
storskjerm i gågata. I tillegg deltok Katharina Sparstad på årsmøtejubileet i Oppland
Hanen – samarbeid og deltakelse på Güne Woche i Berlin
I 2014 – 2015 søkte HANEN samarbeid med Norsk seterkultur om et prosjekt «Til seters».
Prosjektet var et forstudie under Inn ovasjon Norge somskulle avdekke behov fra
seterbedriftene for en felles, digital markedsføring. Forstudiet ble ikke videreført bla pga for
får svar til at det kunne trekkes en konklusjon.
HANEN har imidlertid videreført samarbeid med Norsk seterkultur og fått fått støtte fra
Innovasjon Norge til å markedsføre seterbedrifter på Grüne Woche i Berlin i 2016. Åtte
seterbedrifter var invitert med til for å markedsføre både seterbedrifter og også reiselivet
generelt.
I etterkant har Norsk seterkultur hatt møte med HANEN i Oslo den 19. februar 2016. På
møtet deltok Bernt Bucher Johannesen og Bianca Gelink frå HANEN og Hans Bondal og
Katharina Sparstad frå Norsk seterkultur. På møtet ble de to organisasjonene enige om å sende
ut et felles spørreskjema som inkluderte både et eventuelt nasjonalt nettverk for seterbedrifter
og bedriftene sine behov i forhold til en eventuell beskytta betegnelse.
Det skal gjennom arbeidet med beskytta betegnelse sendes ut et spørreskjema /gjennomføres
en spørreundersøkelse fra Valdres Næringshage. Her skal det også tas inn spørsmål som er
aktuelt for et eventuelt nasjonalt nettverk og felles digital plattform for markedsføring.
Fra turen til Berlin:
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Internasjonalt samarbeid
Medlemskap i EFNCP
Norsk seterkultur er medlem i den Europeiske seterorganisasjonen EFNCP (European Forum
on Nature Conservation an Pastoralism). Organisasjonen har medlemsland fra de fleste
fjellregionene i Europa. De jobber aktivt for å ta vare på utmarksbeite- kulturen i
fjellområdene og gir ut EFNCP medlemsblad «La Cañada». De organiserer årlige samlinger
rundt om i Europa og deltar i ulike rådgivningsgrupper og utvalg. Intensjonen om å arrangere
en samling er skrinlagt pga av manglende finansiering i EU. Norsk seterkultur har deltatt på
Skype-møte for å klarlegge hvilke behov Norge har, og hvordan vi kan bidra i organisasjonen.

Uppsala juni 2015
Norsk seterkultur var invitert av NAPTEK til Uppsala i Sverige sammen med urbefolkning fra
hele Norden samt hvalfangere fra Færøyene i prosjektet Indigenous and Local Knowledge in
Scoping Study for the Nordic IPBES Assessment. Intensjonen med møtet var å finne
fellesnevnere, og sammen finne ut av hvordan vi kan ta vare på kunnskapen knytta til
bærekraftige driftsformer for matproduksjon og fangst. Arbeidet er globalt, og arbeidet i
Norden er i sin spede start og realiseringen er ikke konkretisert. Norsk seterkultur har hatt en
aktiv rolle og gitt innspill på bakgrunn av sin status, kunnskap og erfaring med stølsdrift.
Programmet er finansiert av EU.

Figur 11. En av innlederne i Uppsala
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Deltakelse i FN sin FAO sin kunnskapsplattform for familielandbruket (Family Farming
Knowledge Platform, FFKP)
Norsk seterkultur er invitert – og har sagt ja til å bidra med relevant kunnskap om seterdrift og
familelandbruk i rurale områder. Kunnskapsplattformen samler digitalisert informasjon om
familielandbruk fra hele verden; inkludert nasjonale lover og forskrifter, offentlig politikk,
beste praksis, og statistikk, forskning, artikler og publikasjoner. Informasjonen skal samles fra
aktører på ulikt nivå som regjeringer, forskningsinstitusjoner, universiteter, frivillige
organisasjoner, utviklingsorganisasjoner og bondeorganisasjoner som er villige til å delta i
prosjektet ved å lever relevant, nøytral og kvalitetssikret, informasjon. Mer info på
http://www.fao.org/family-farming/en/. Det gir en felles kunnskapsplattform for internasjonal,
regional og nasjonal informasjon og mulighet til å systematisere dette for informasjon og
kunnskapsbasert bistand til beslutningstakere, bondeorganisasjoner, utviklingseksperter
veileledere og enkeltbønder.

Interregsamarbeid
Norsk seterkultur er invitert inn i Interregsamarbeid med Bioforsk Midt Norge i prosjektet
«Utmarksbeite – biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid». Temaet vi søkte om var

knytta til «natur- og kulturarv». Arbeidet er basert på Interreg-regioner i «Nordens Grønne
Belte og Indre Skandinavia», som inkluderer Trøndelagsfylkene og Hedmark på norsk side og
tilgrensende län på svensk side. Bioforsk fikk avslag men har fremmet en ny søknader. Aktuelle
representanter frå Norsk seterkultur er Siv Beate Eggen og Per Sæther.

Deltakelse på arrangement
Liv-dagane og Norsk Rakfiskfestival i Valdres
Norsk seterkultur har også vært representert på stand på Landbruksdagen 11. september ved
Ingrid Arneng i Valdres. På Landbruksdagen var det i år også en kåring av foredla
melkeprodukt fra stølsbrukere og andre lokalmeieri i Valdres. På Norsk Rakfiskfestival 5—8.
november sto Ida Østvold fra Skutshødn DA på stand.

Dyregod-dagane
Det var full aktivitet på Norsk Seterkultur sin stand på Dyregod-dagane også i 2015. Her vart
laga til skjørost og feskost, koka gubb og kinna smør. Budeie var Marit Hoel. Per Sæther var
"budeiedalt" og sørga for tak over ostegryta, ved til ystekjelen og nystekt flatbrød til
seterkosten. Dyregod-dagane går over tre dagar første helga i september og hadde i 2015 over
18000 besøkande.

Figur 12. Bråking av smør på Dyregoddagane

Med helsing Eli og Per.
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Såmmårkauk i Krogsgården – 16. august
Et årlig arrangement og en lokal markedsdag i bygdetunet Krogsgården. Arrangementet er
bygd på tidligere tradisjoner med markering av at setersesongen var over og at seterfolk og
buskaper kom hjem til bygda igjen. I tillegg til et mangfold av lokale og kortreiste produkter
av mathantverk , kunsthantverk, aktiviteter, kaffeslabberas, kunstutstilling, konserter og fest,
bidro Snåsa seterlag med demonstrasjon av kinning, smaksprøver og salg av seterprodukter.
Siv Beate Eggen

Merking av fjellprodukter gjennom fjellregionsamarbeidet
Leder er med i en arbeidsgruppe som skal se nærmere på om det er aktuelt egen merkeordning
av fjellprodukt. Arbeidet er initiert av Fjellregionsamarbeidet med 70 kommuner.
Utgangspunktet for dette er tilsvarende ordning under utarbeiding i EU. Leder har vært på ett
møte på Gardermoen. På møtet deltok i tillegg til leder to fra fjellnettsamarbeidet, en fra
Rørosmat og en fra Gudbrandsdalsmat.

Søknad om beskytta betegnelse
Norsk seterkultur er i en søknadsprosess i forhold til beskytta betegnelse på tradisjonelt
grunnlag. Hovedmålsettingen med et slikt merke er å øke omsetningen av melkeprodukter
som faktisk er foredlet etter tradisjonsbårne metoder av råvarer fra seterområdene.
For å bygge opp om tillitten i markedet, vil vi skille disse fra øvrige produkter som framstår
som ”seter” produkt med et egent merke.
I arbeidet er det utarbeida kriterier av styret i Norsk seterkultur. Kriteriene ble lagt ut til
høring i sommer med ett høringssvar.

Kriterieutkast 14 mars 2016:

Definisjoner:
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Målbedrift under Valdres Næringshage
Søknaden er nå inne i fase I der søknaden er under behandling. For videre prosess er Norsk
seterkultur blitt en målbedrift under Valdres Næringshage.
Fase 1 innebærer: Få oversikt over alle aktuelle produsenter og gjøre merket kjent blant
disse. Alle medlemmer av Norsk seterkultur får bruke merket vederlagsfritt. Det blir sendt ut
en spørreundersøkelse med informasjon våren 2016.
Dersom søknaden går i gjennom skal Valdres Næringshage følge opp disse arbeidstrinnene:
Fase 2: Markedsplan
Fase 3 Markedsføring. Utarbeide informasjonsmateriell til brukere, kunder og marked. Gjøre
merket kjent i ulike medier
Fase 4. Utvikle kombinasjonspakker seter mat/opplevelser
Fase 5: Vurdere nye produkter for merkeordningen
Prosjektet er støtet økonomisk av Fjellregionsamarbeidet i formildelse med
Fjellmatprogrammet under KMD samt av Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen.
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Fra nettsidene til Norsk seterkultur:
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Takk for et godt samarbeidsår!
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