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Årsmelding Norsk seterkultur
2018

Foto: Arne Smøttebråten

Seteråret 2017
Vi avrundet årsjulet 2016 med seterkonferanse og årsmøte i flotte omgivelser på Brimi
seter. Her var fjellgress, beitedyr og melkekvalitet tema i tillegg til at vi fikk høre om det
gode seterlivet på Tynset og seterdrift/seterturisme på Øyerfjellet. Brimi seter fortalte
om seterens utvikling fra tradisjonell seterdrift til opplevelsesnæring – og vi var ikke i
tvil om at Hans og Ola Brimi var verdige vinnere av årets seterpris , som ble utdelt under
seterkonferansen.
Årsmøtet ble avholdt, nytt styre ble valgt, nytt årshjul var i gang og vi tok sats for videre
arbeid med pågående prosjekt, evt nye prosjekt og medlemsverving.
Setersmørprosjektet har tatt mye tid med høringsuttalelser, stadig nye korrigeringer og
tilpassinger. Vi håper at prosjektet lander i neste periode og at setersmøret blir
beskyttet som “smør med tradisjonelt særpreg”.
Norsk seterkultur har deltatt i flere lokale arrangement og bidratt til synliggjøring av
organisasjonen og seterkulturen. Å vise “folk flest” våre verdier og utfordringer er viktig
for å vinne flere støttespillere til vår aktivitet. Her er særlig facebookprofilen vår effektiv
og vi får mye positiv respons.
I forbindelse med statsbudsjettet 2017 ble støtten via LMD til frivillige organisasjoner
igjen foreslått fjernet. Sammen med flere frivillige organisjoner har vi ved å ta opp saken
med næringskomiteen greid å få tilbake viktig økonomisk støtte til vårt arbeid.
Norsk seterkultur har nå registrert seg som en truet del av immateriell kulturarv i Norge . Vi
samarbeider med flere organisasjoner for å kunne ta vare på og utvikle denne
kulturarven– både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en viktig og vanskelig oppgave i
tider der antall melkebruk går ned og mer effektive driftsformer overtar. Vår
landbrukspolitikk er altså den største trusselen vår og utfordringa blir for mange å finne
nye bærekraftige løsninger for seterdrifta der vi både kan sikre kulturarven, økonomien
og bruk av utmarksressursene.
Vi vil jobbe for dette og vi skal greie det!

Siv Beate Eggen
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Styret 2016-2017
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

Tori Snerte

Figur 4. Tori Snerte

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 : Gro Arneng

Figur 8. Gro Arneng

Valgkomité har vært:
1. Stein Brubæk
2. Åshild Dale
3. Erik Fleischer

Årsmøte 2017
Årsmøtet 2017 ble gjennomført på Brimi sæter den 14. mai. Det ble lagt sammen med et
fagseminar 13. mai. TINE om Stølsmjølk og høyere celletall i mjølk ved Randi Therese
Garmo, om bedre og økt beiting ved Rose Bergslid, Møre og Romsdal Bondelag og NORSØK,
det gode seterlivet på Tynset ved Olav Østigård om setring som tilleggsnæring ved Brimi
Sæter og Svein Løken..
Det ble også tid til en tur til Kalven seter og Baristabudeia ved Lemonsjøen. Seterprisen ble
gjenopptatt i 2017 og prisen gikk til Brimi seter og ble utdelt under middagen.
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Figur 9. Foto venstre: Odgeir s: Grytdal. Foto høgre: Foto: Josten Sande
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Protokoll fra Årsmøtet Brimi Sæter 2017
Norsk Seterkultur
Sak 1 Konstituering av møtet
Vedtak:

Hans Bondal valgt som møteleder. Eli Sæter og Hans Brimi valgt til
å underskrive protokollen. Marit Skjelstad valgt som referent.
Totalt 20 møte ved møtestart, herav 2 ikke medlemmer.

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak:
Saksliste og innkalling godkjent utan merknader.
Sak 3 Årsmelding
Hans Bondal, leder i Norsk Seterkultur gikk gjennom og kommenterte styrets forslag til
Årsmelding for 2016. Det vises her til sakspapirer for Årsmøtet.
Følgende hadde ordet i debatten: Siv Beate Eggen, Per Sæter
Vedtak:
Styrets forslag til Årsmelding for 2016 vedtatt som Årsmelding for
Norsk Seterkultur for 2016
Sak 4 Regnskap
Regnskapet lagt fram og kommentert av regnskapsfører Svein Løken. Regnskapsfører
refererte revisjonsberetningen. Det vises her til sakspapirer for Årsmøtet.
Følgende tok ordet i debatten: Sigurd Nestande, Sigmund Sørum
Vedtak:
Styret i Norsk Seterkultur sitt forslag til årsregnskap for Norsk
Seterkultur godkjennes.
Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser
Styret har overfor årsmøtet fremmet forslag om at kontingenter og kontingentklasser
beholdes uendret.
Vedtak:

Årsmøtet ga sin tilslutning til at kontingent og kontingentklasser
holdes uendret.

Godtgjørelse og honorarer. Det står ikke i saksliste, men årsmøte gir sin godkjenning til
at det kan behandles i møtet. Marit Skjelstad foreslo at gjeldende satser videreføres.
Svein Løken foreslo at statens satser gjelder for kjøregodtgjørelse.
Vedtak:

Godtgjørelse og honorarsatser videreføres. Ved kjøregodtgjørelse
benyttes statens satser.

Sak 6 Innkomne saker
Ingen saker innkommet.
Sak 7 Aktivitetsplan for 2017/2018
Aktivitetsplan lagt fram av leder Hans Bondal.
Disse kommenterte Siv Beate Eggen, Ingrid Arneng. Per Sæter
Kommentarer:
- Prosjekt «utmarksbeite – biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig
framtid» er igangsatt
- Viktig at Norsk Seterkultur bidrar i internasjonale prosjekter
- Ønske om er verveblokk til bruk på messer og utstillinger.
- Sommerkauk på Snåsa må inn i aktivitetsplan
Vedtak:
Forslag til Aktivitetsplan for 2017/2018 vedtas med de
kommentarer som kom i møtet.
Sak 8 Årsmøte 2018
Styret foreslå at Årsmøtet i 2018 forsøkes hold sammen med Norsk Gardsost.
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Vedtak:

Årsmøtet holdes i samarbeid med Norsk Gardsost. Styret får
fullmakt til å arbeide videre sammen med Norsk Gardsost om et
mulig felles sted for årsmøtene. Disse må tidsmessig holdes etter
hverandre slik at alle har mulighet til å delta på begge årsmøtene.

Sak 9 Budsjett
Budsjett lagt fram av regnskapsfører Svein Løken.
Vedtak:
Framlagte forslag til budsjett for 2017 vedtas.
Sak 10
Valg
Valgkomiteens forslag lagt fram av Jostein Sande.
Styret. Valgkomiteen innstilte på:
- Leder:
Hans Bondal. Ingen andre forslag. Hans Bondal
enstemmig valgt. Funksjonstid 1 år
- Styremedlem:
Per Sæther. Ingen andre forlag fremmet. Per Sæter
enstemmig valgt. Funksjonstid 2 år
- Styremedlem:
Tori Snerte. Ingen andre forslag fremmet. Tori Snerte
enstemmig valgt. Funksjonstid 2 år
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Styremøter 2017
Norsk seterkultur har hatt 5 styremøter i 2017: 17. januar (tlf-møte), 08.02 (Oslo), 23.04 (tlfmøte), 12.05. (Brimi) og 15.12. Fysisk møte er avholdt i TINEs lokaler i Lakkergata 23 i Oslo
og på Brimi sæter. Temaene for møtene var blant annet arbeidet med beskytta betegnelse,
landbrukspolitikk, jordbruksoppgjøret, medlemmer, økonomi.

Sekretariat
Jostein Sande har fått utvidet redaktørfunksjon i forhold til media og kommunikasjon. Han
har ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av Internett. Norsk
seterkultur har også driftingen av den digitale seterveilederen på http://www.seterrettleiar.no/.
En sekretærfunksjon hos Valdres Natur- og Kulturpark til sekretæroppgaver er utført av
Katharina Sparstad har vært sekretær lokalisert hos Valdres Natur- og Kulturpark. Hun har
også vært prosjektleder beskytta betegnelse av setersmør, organisert fagsamlinger og
administrert møter. Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret og
medlemsfaktura.
Marit Skjelstad, styremedlem fra TINE er referent på styremøter samt protokollfører på
årsmøte. TINE stiller også lokaler til rådighet for styremøter i Oslo.
Svein Løken fører regnskapet og sender ut medlemsfakturaer og purringer. Svein deltar på
styremøter og har deltatt på politiske møter for Norsk seterkultur

Figur 10. Redaktør Jostein Sande

Figur 11 Sekretær Katharina Sparstad

Figur 12. Regnskap medlemshåndtering, Svein Løken

Seterprisen
Seterprisen ble videreført fra 2017 etter at Norges vel la den ned i 2006. Norsk seterkultur har
overtatt både tittel og kriterier. Prisen har vært en brunostform og kr 5000. Arbeidet er ledet
av Josten Sande. Juryen i 2017 besto av Hans Bondal, Norsk seterkultur, Solveig Linge
Stakkestad, Norges Bygdekvinnelag og Nils Asle Dolmseth, TINE.

Medlemmer
Det har vært jobba med medlemsverving med aktiv deltakelse på møter og stands.
Pr 1.1.16 var det 399. Det har dessverre vist seg at innmeldingsmodulen på web ikke har
fungert i et par år. Det betyr at en del innmeldinger ikke ble registrert. Dette er nå rettet opp i
og aktuelle mye medlemmer er kontaktet direkte. Det er pr 01.01.2018 var det 416.
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Økonomi og årsregnskap
Det økonomiske resultatet for 2017 ga et overskudd på 5102. Budsjettert overskudd var på kr
8500. Inntekstkontingenten var på totalt kr 115300. Dette var 15700 lavere enn budsjettert.

Årsresultat og budsjett 2017
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Revisjonsrapport 2017
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Media

Seterbrukaren
Det er gitt ut 3 medlemsnummer i 2017. Medlemsbladet kom i mars, juni 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 seterbrukere og andre interesserte.

www.seterkultur.no
Nettsida er oppdatert jevnlig med aktuelt stoff om kunngjøring av relevante fagsamlinger
innenfor tema seterkultur.
Seterveilederen på web
Norsk seterkultur har videreført, oppdatert og vedlikeholdt www.seterrettleiaren.no
Facebook
Facebook-siden til Norsk seterkultur har økt antall liker klikk fra 4048 den 31. mars 2017 til
4395 liker klikk 18. februar 2017
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Film om Norsk seterkultur
Norsk seterkultur har i 2017 fått laget sin egen promoteringsfilm. Den er på ca 3 minutter og
utarbeidet av Petter Napstad. Filmen finner du her: http://www.seterkultur.no/?p=1901

Framtidsbonden
Ca hver måned gir NBS en utmerkelse til Framtidsbonden. I januar fikk grunnleggerne av vår
organisasjon Norsk seterkultur, Jostein Sande og Åshild Dale. Også tidligere styreleder Stein
Brubæk ble hedret med tittelen i 2017

Figur 13. Fra smabrukarlaget.no
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Seterprisen i media
I 2017 re-introduserte Norsk seterkultur seterprisen fra Norges Vel. Her fra ulike media.

Figur 14. Fra Bonde- og Småbruker og seterkultur.no

Seterfestival på Grøset seter
I år arrangerte Grøset seter for første gang en seterfestival. Seteren drives av Bjørn Karsten
Ulberg, vara i Norsk seterkultur og Karin Ulberg

Figur 15. Fra seterfestival i Bygdeposten
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Pressemeldinger, artikler og leserinnlegg
Pressemelding om seterprisen
I forbindelse med re-introdusering av seterprisen er det sendt ut pressemeldinger (se forrige
kapittel). I tillegg er det sendt ut pressemelding om fagseminaret på Brimi samt ved høring av
merkeforskriften for setersmør.
Norsk seterkultur viderefører egen Seterpris
Norges Vel etablerte i 2001 en egen Seterpris til seterbrukere som hadde utmerket seg for seterdrifta.
Ordningen ble avviklet i 2006. Nå vil Norsk seterkultur videreføre Seterprisen. Seterbrukeren har en spesielt
viktig oppgave i å ta vare på seterkulturen, tradisjoner, kulturlandskap og kunnskap. Prisen henger høyt, og det
er mange svært kvalifiserte kandidater. Overrekkelsen 2017 skjer 14. mai på Brimi Sæter i forbindelse med den
årlige fagsamlinga til Norsk seterkultur.
Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i
Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å
sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på
setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av
stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks seterkultur.
Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier leder i Norsk seterkultur, Hans Bondal og oppfordrer
alle til å fremme forslag til kandidat. Mange av hatt gleden av å oppleve prisverdige seterbrukere som bidrar
med gode opplevelser, kunnskap og kvalitetsmat. Dette er en viktig del av landbrukskulturen som vi nå vil gi litt
ekstra oppmerksomhet.
De siste årene har Norsk seterkultur arrangert en åpen fagsamling om seterkultur i forbindelse med årsmøtet,
og overrekkelsen 2017 vil skje i forbindelse med fagdag og årsmøte på Brimi sæter 13.-14. mai. Andre tema det
skal fokuseres på fagsamlinga er melkekvalitet, bedre beiting og verdiskaping på setra.
Fra 2001-2006 utdelte Norges Vel seterprisen. De som har fått denne tidligere er
2001: Christian Saxlund
2002: Åshild Dale og Jostein Sande
2003: Odveig og Inge Eggen
2004: Midtre Gauldal kommune
2005: Pascal Baudonel
2006: Kari Nedremyr
Har du forslag til kandidat eller vite mer om seterprisen og fagsamlinga til Norsk seterkultur, sjekk ut
seterkultur.no

Pressemelding om merking av setersmør
Blir setersmør vår neste nasjonale matskatt?
Setersmør – smøret som budeia lager på setra fra kyrne hun melker hver dag – kan bli en ny norsk matskatt.
Foreningen Norsk seterkultur har i dag søkt om å få godkjent setersmør beskyttet som smør med tradisjonelt
særpreg.
-

Stadig flere aktører lanserer produkter som fjell eller seterprodukter uten å ha noen faktisk tilknytning
til seter eller fjell. Dette er jo rett og slett misbruk av begreper, og derfor er det viktig for oss å få
beskyttet det tradisjonelle setersmøret som har en helt særegen, dokumenterbar kvalitet, sier
prosjektleder Katharina Sparstad i Norsk seterkultur.

Matmerk forvalter den offentlige merkeordningen som har til hensikt å gi mat- og drikkeprodusenter et rettslig
vern mot kopiering av produktnavnet. Merkeordningen skal også bidra til lokal verdiskapning og matmangfold
til forbrukere.
-

Norge har en matkultur og en mathistorie som vi må løfte fram, være stolte av og sikre ikke blir
utvannet, kopiert eller jukset med. Melkeforedling på setra er basert på lange tradisjoner og en viktig
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del av vår felles matkulturarv. Så vi gleder oss over søknaden som nå ligger på bordet, og starter
prosessen for å få løftet setersmør opp i den nasjonale mateliten, sier fagsjef Nina Hegdal i Matmerk.
I dag er det rundt 1000 setre og støler i drift over hele landet. Men spesielt i fjellområdene Oppland, Hedmark,
Møre og Trøndelag finner vi aktiv seterdrift. Ca 100 setre har starta seterbedrifter og organisert seg i nettverk
som selger mat og opplevelser direkte fra setra.
Norge har i dag 24 godkjente produkter som er juridisk beskyttet. Setersmør kan bli det første produktet som
er godkjent med tradisjonelt særpreg.
For mer info:
www.seterkultur.no v/ Katharina Sparstad tlf 990 09 584
www.matmerk.no v/ Nina Hegdal tlf 928 50 959

Politikk
Seterdrift er i sterk nedgang. Norsk seterkultur etterlyser sterkere engasjement fra det viktigste
seterfylket. Henvendelsen ble aldri besvart:
Til Fylkeskonservator i Oppland Kjell Marius Mathiesen!
Jeg viser til hyggelig tlf-samtale forrige uke
Norsk seterkultur arbeider for å ta vare på seterkulturen – i videste forstand. Vi jobber blant annet politisk i
forhold til jordbruksforhandlingene, vi jobber nå med merking av ekte seterprodukter i samarbeid med
Matmerk.
I tillegg samarbeider vi med Euromatana og andre fjellregioner i EU, der vi også er en innenfor KMDprogrammet for Innovasjon i Fjellområdene. Vi har både vært i Nasjonalforsamlingen i Paris, og på
Euromontanakonferanse i Bilbao og presentert Norsk seterkultur og seterdrift i Norge generelt og vår arbeid
for å ta vare på denne.
I vår ble vi invitert av Nordisk ministerråd via NAPTEK i Sverige til å bidra aktivt i arbeidet med å ta vare på
truede tradisjoner som er knytet til biodiversitet og bærekraftig matproduksjon. Det siste er et globalt prosjekt,
og andre inviterte fra Norden var samer, eskimoer og hvalfangere fra Færøyene. Valdres Natur- og Kulturpark
har nå gått aktivt inn i dette samarbeidet som bidragsyter på kunnskap. Poenget er bla å utvikle metoder som
kan gin et redskap til å komme i inngrep i politiske prosesser/beslutninger.
Samtidig ser vi at det ikke blir gjort noe for å ta vare på denne kulturarven – på fylkesnivå. Kunnskapen om
seterdrift de gamle foredlingstradisjonene går på siden av ordinært landbruk, og seterbrukerne som driver er
så få at dette ikke lenger går inn under landbruk/matproduksjon. Stølstilskuddet er veldig bra, men for
eksempel min bedrift får ikke dette tilskuddet fordi jeg ikke selv er bonde. Like fullt er jeg en tradisjonsbærer.
Jeg har også på vegne av Oppland Bonde- og Småbrukarlag selv sittet i gruppa som gikk gjennom strategi or
videregående opplæring for naturbruk, og ideen om å ha et eget opplegg for fjell-landbruk og setring nådde
ikke fram blant de andre interessene innen landbruk. Når det gjelder å knytte dette til naturbrukslinja tror jeg
heller ikke dette er så relevant- foreløpig, også fordi henvendelse kommer spredt fra hele landet og uavhengig
av studie og utdanning.
Jeg som seterbruker får mange henvendelser fra unge mennesker som vil lære. Jeg har sagt ja til noen fordi jeg
mener dette er viktig – selv om det tar mye tid og ikke er en spesiell gevinst for min enkeltbedrift. Likevel gjør
jeg det fordi jeg mener det er viktig for å videreføre den kunnskapen jeg har opparbeidet meg.
Det hadde vært fint om dette ansvaret kunne vært fordelt - også til fylkesnivå. Det hadde vært flott om dette
ikke kun fikk global og lokal fokus (på bedriftsnivå), men også fra fylkesnivå. Det står visst noe om seterdrift i
kulturvernstrategien for Oppland også, så vidt jeg vet. Kan vi etablere ent opplegg/støtteordning for
utrydningstruede mathåndverk som seterdrift knyttet til hele produksjonslinja med tradisjonell foredling?
Når det gjelder vern av stølsområder som RA foreslår så løser det ingen ting annet enn at bygningsmassen ikke
blir fornyet. Det bidrar ikke til at enkeltbedrifter som innehar og praktiserer tradisjonsbåren kunnskap om
driftsmåten blir ivaretatt.
Min adresse er Valdres Natur- og Kulturpark der Norsk seterkultur har en liten sekretærstilling.
Jeg håper denne henvendelsen blir tatt seriøst og ser fram til å høre fra deg/dere.
Mvh
Norsk seterkultur v. sekretær
Katharina Sparstad
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Nei til kutt i frivilligheten
I forbindelse med statsbudsjettet 2017 ble støtten via LMD til frivillige organisasjoner igjen
foreslått fjernet. Saken ble tatt videre av de frivillige organisasjonene som la fram saka for
næringskomiteen 26. november. Innslaget er vist her:
https://www.facebook.com/jatilfrivilligheten/videos/948099148677634/?hc_ref=ARRaz5ke8
Q54BqgeLwD-LE8HKEzD2TAFiY1fdrdLsxnaNIsUuXXymMCrCuL7frqZ9TA

Figur 16. Fra frivillige organisasjoner møtte fra venstre Signe Lindebråten (4H), Cesilie Aurbakken
(Bygdekvinnelaget) og Live Kleveland (Dyrevernalliansen).

Felles uttalelse i tilknytning til Prop 1 S
Kapittel 1138, post 70, ”Støtte til organisasjoner”
 4H, Dyrevernalliansen og Norges Bygdekvinnelag deltar på denne høringen på vegne av
organisasjonene som mottar organisasjonsstøtte over Landbruks- og matdepartementets budsjett
kapittel 1338, post 70.
Det gjør vi fordi forslaget om å kutte all støtte til organisasjonene er dramatisk. Det rammer 28
frivillige og ideelle organisasjoner både økonomisk og organisatorisk.
 Organisasjonene mener forslaget om å kutte i organisasjonsstøtten står i kontrast til regjeringens
Frivillighetserklæring fra 2015. Der understrekes betydningen av frivilligheten og viktigheten av å legge
til rette for et sterkt sivilsamfunn.
 Ferske tall fra SSB viser at frivilligheten i Norge for 2015 bidrog med en innsats tilsvarende 130
milliarder kroner i verdiskapning.
Gjennom budsjettmidlene som gis over kap. 1138 leverer organisasjonene samfunnstjenester og
dugnadsaktiviteter mange ganger verdien av det beløpet som organisasjonene får tildelt over
statsbudsjettet.
Organisasjonsstøtten bidrar til at organisasjonene løser oppgaver som staten ikke kan løse alene, og
som bygger opp under de landbruks,- mat- og bygdepolitiske satsingsområdene.
Dette er områder som kommer klart fram i kriteriene for selve ordningen.
For oss som organisasjoner er frie midler helt nødvendig for å sikre forutsigbarhet for drift. Denne
støtten er også et fundament for at vi skal ha kapasitet til å søke om prosjekter og til å arbeide for
inntekter gjennom medlemskontingenter og andre kilder.
 Det fremkommer i begrunnelsen for å avvikle ordningen at denne ikke har bidratt til større mangfold
og mer frivillighet fordi det er de samme organisasjonene som får støtte hvert år, og at ordningen ikke
styres etter objektive kriterier.
Så langt organisasjonene kan erfare har det de siste årene kommet til flere nye organisasjoner og
andre har gått ut. Vi mener derfor at ordningen klart bidrar til mer mangfold og frivillighet innenfor de
landbruks,- mat- og bygdepolitiske satsingsområdene, ikke mindre.

19




Når det gjelder forvaltning av ordningen, kommer Landbruks- og matdepartementet årlig med en
offentlig kunngjøring av midlene, kriterier for tildeling, informasjon om søknadsfrist og klare krav til
rapportering.
Regjeringen har ved tidligere statsbudsjetter foreslått endringer i organisasjonsstøtten i form av kutt
og omlegging, men disse forslagene fikk ikke flertall i Stortinget.
For frivillige og ideelle organisasjoner er stabilitet i denne ordningen viktig. Det gir forutsigbarhet,
mindre byråkrati og mer aktivitet.
På vegne av de 28 organisasjonene som får støtte over landbruks- og matdepartementets budsjett
kapittel 1138 post 70, ber vi om at næringskomiteen medvirker til at ordningen i sin helhet tas inn
igjen i budsjettet for 2018, og at ordningen videreføres med samme bevilgning til den enkelte
organisasjon som for 2017.

Møte i Næringskomiteen i forbindelse med ny Landbruksmelding
Svein Løken og Hans Bondal møtte i Næringskomiteen den xxx for å legge fram Norsk
seterkultur sine innspill:
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Norsk seterkultur som immateriell kulturarv
Norsk seterkultur har nå registrert seg som en truet del av immateriell kulturarv i Norge.
Registreringen består av en artikkel, fotografi og linker på Norsk Kulturråd sin side:
https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/setring-i-noreg/

Figur 17. Fra www.immateriellkulturarv.no

DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENT
Dyrskun 2017
I september var Norsk seterkultur representert ved Bjørn Karsten Ulberg på stand på Dyrsku`n
i Seljord. Standen ble delt av hvor vi delte en større stand med Telemark Bygdekvinnelag og
Budeieveven. Det ble blant annet demonstrert kinning og elting av smør.
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Figur 18. Fra standen til Norsk seterkultur på Dyrsku`n 2017

Norsk Ostefestival
For andre år på rad ble Norsk Ostefestival på Beitostølen arrangert. Norsk seterkultur ved
Katharina Sparstad holdt et foredrag og tradisjonelt melkestell på Liastølen på Norsk
Ostefestival 3. september.
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Figur 19. Fra Norsk ostefestival. Foto: Katharina Sparstad

Stølsfestivalen på Vaset, Valdres
Stølsfestivalen er et privat arrangement som avholdes årlig første helgen i august. Festivalen
på Vaset i Valdres har i 2016 søkt samarbeid med Norsk seterkultur om faglig samarbeid. I
2017 deltok Norsk seterkultur på fagdag fredag 4. august med orientering om organisasjonen.

Figur 20. Frå fagdag om stølsdrift på stølsfestivalen på Vaset. Her forteller Helge Gudheim om beiting og
melkekvalitet. Katharina orienterte om gards. og stølsnettverket og delte ut Seterbrukaren. Foto: Kathrin
Aslagsby

Rull Oppland
Norsk seterkultur møtte fra på Moahaugen gard og holdt et innlegg på inspirasjonstur for
Kvinner i landbruket
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Figur 21. Fra Moahaugen og motivasjonstur for Kvinner i landbruket. Foto: Katharina Sparstad

Dyregod-dagane 2017
Det var også i år seteraktivitet på Dyregod - dagane på Batnfjordsøra første helga i september
med kinning og ysting og formidling av seterkultur ved Marit Hoel. Med seg hadde Marit
Guro Amundsen Bækken og dattera Ceres, ferske geitebønder frå Tingvoll på Nordmøre.

Figur 22. På bilete ser vi Guro, og Marit. Dei har fått besøk av Ranveig Silset (i midten), som har vokse opp med
setring på Gammelsetra i Grøvudalen.

Figur 23. Kulokk og bånsull og trekkspill høyrer med på seterstand

Med helsing Eli og Per.
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Stølsfestival på Grøset
Grøset seter ved Bjørn Karsten Ulberg arrangerte for første gang en seterfestival
.

Såmmårkauk i Krogsgården
Arrangementet 18. august. NSK var representert sammen med Snåsa seterlag med salg av
seterprodukter.
Siv Beate Eggen

Deltakelse og samarbeid med andre organisasjoner
Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget
Deltakelse på årsmøte i Norsk Bonde – og småbrukarlag 2017
Norsk seterkultur deltok på årsmøte i Norsk Bonde- og småbrukarlaget 4.-5. november. Fra
Norsk seterkultur deltok Per Sæter.
Norsk Gardsost
Beskyttet betegnelse for setersmør
Norsk seterkultur har samarbeidet med Norsk Gardsost om utarbeidelse av forskrift for
beskyttet betegnelse for setersmør. Faglige innspill 2017 er gitt av Ragnhild Nordbø og
Kathrin Aslaksby.
Produktforskriften ble ferdigstilt og lagt ut på høring med høringsfrist 11. desember.
Høringsinnspillene inneholdt innsigelser, og Norsk seterkultur sendte sine kommentarer til
dette til MATMERK i desember 2017 som tar saka videre.
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Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal
Prosjektet "Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal" er videreført i 2017. Tiltaket er satt i
gang for å øke utmarksbeitinga i Møre og Romsdal. Prosjektet nå fullfinansiert med BUmidler 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.
Rose Bergslid frå Bondelaget/ NORSØK orienterte om tiltaket på fagsamlinga på Brimi 2017

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».

26

FAO – Food and Agruculture Organisation of the United Nations
Norsk seterkultur er invitert til å bidra med relevant
kunnskap om seterdrift og familielandbruk 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 levere
relevant, nøytral og kvalitetssikret, informasjon. Mer info på
http://www.fao.org/family-farming/en/.

I 2017 har Norsk seterkultur seterfilmen vår samt dokumentasjonsfilm om Stølskona på Ål på
midten av 1960-tallet. Det er gitt tillatelse av Nasjonalbiblioteket som eier filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=nzRWOmv2ZqI&feature=share

Interregsamarbeid
Prosjektet Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskapar har fortsatt i 2017. For Norsk
seterkultur deltar Siv Beate Eggen og Per Sæter.
Fra rappotrering:
Per (Sæter) har delteke på 2 workshop i 2017 i tilknyting til interregprosjektet Biologisk
kulturarv som bærekraftig verdiskaper i regi av NIBIO, Kvithamar og Centrum for biologisk
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mangfald i Uppsala. Siv Beate og Ole Morten Eggen er med som aktive brukarar i prosjektet.
Også seterbrukarar frå Budalen deltek.

Figur 24. Fra samlinga. Her smakes det på seterprodukter. Til venstre Paulina Palnmkranz fra den svenske
Fæbodforeningen.

Det har vore to samlingar i 2017, Østersund i april og Stjørdal i november. I Stjørdal var en
workshop etter deltakaranes ønskje frå forrige workshop som var i Østersund i april 2017. Vi
var i alt 14 brukarar, 3 prosjektansvarlege og fleire engasjerte foredragshaldarar i ei god
svensk-norsk blanding. Det vart to inspirerande døgn ilag på Austkil Gård i Hegra, Stjørdal .
Mykje av aktiviteten gjekk ut på å lære seg metodar for å beskrive smak, lukt og kvalitet på
eigne produkt. Deltakarane presenterte sine produksjonar og utviklingsprosjekt. Stort
mangfold i eksempel på korleis den biologiske kulturarven kan gje verdiskaping i gardsdrifta;
mange spanande nyskapingsprossessar på gang! Bolette Bele, Ann Norderhaug og Hanne
Sickel heldt interessante foredrag om kulturlandskap og om kvalitetar i artsrike enger og
beiter. Vi hadde og med oss kokk Jan Kåre Johnsen og Rita Natvig frå Matnavet på Mære,
samt Liv Gystad og Kari Kolle fra fylkesmannen i henholdsvis Nord og Sør -Trøndelag . Paul
Sverre Røe og Anders Linga i Proneo tok for seg temaet "forretningsutvikling basert på egne
idear", og ga oss god ballast for å jobbe vidare med eigne prosjekt. Vi opplevde at det og var
mykje utveksling av erfaring og kunnskap mellom deltakarane som deltok på workshopen.
Tenkjer at interregprosjektet kan bidra med idear til liknande utviklingsprosjekt.

Helsing Eli og Per.
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Takk for et godt
samarbeidsår
2017!

Foto Per Napstad
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