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Årsmøte saker, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12  

Sak 4 Rekneskap  
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Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser 
Etter årsmøtevedtak i 2019 ble kontingentsatsene for 2020 økt med  
Fra 350 til 400 for støttemedlemmer 
Fra 450 til 750 for ordinært medlemskap  
Fra 600 til 1500 for bedriftsmedlemskap 
 
Det er ikke foreslått noen økning i kontingentsatsene i 2021.  
 

Sak 6 Innkomne saker  
3 Innspill Fra Yvonne Christensen, Vestre Slidre 
Innstilling fra styret. Forslag til uttalelser fra årsmøtet: 
Minstekravet for antall liter melk må opprettholdes 
Minstekravet for å motta setertilskudd ble i fjor hevet fra 30 til 45 liter melk i Oppland (nå 
innlandet. Dette kan ramme en rekke seterbrukere som foredler melka selv. Dette er ofte 
små besetninger, ofte med gammelrasekyr med lav kraftfôrandel – og som samtidig tar vare 
på kulturlandskap, bygningsmasse og setertradisjonene. Norsk seterkultur mener 
aminstrekravet opprettholdt på 30 liter/dag, og at dette skal praktiseres likt i alle fylker.  
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelsen sendes ut til alle seterfylker 
 
Stølstilskudd også for besøkssetre 
Setertilskuddet ble i 2018 satt til et minimum på 50000,-. Samtidig er det opp til hvert fylke å 
definere hvem som er berettiget støtte, og aktiviteter som kan belønnes ekstra. De 
fylkesvise forskriftene var ute til høring uten at Norsk seterkultur sto på høringslista.  
Oppland har Fylkesmannen valgt å definere ut besøkssetre.  
Intensjonen med seterstilskuddet er å øke å ta vare på seterdrifta. Besøkssetre er like aktive 
som tradisjonelle setre, og tar vare på de samme verdiene. I tillegg driver besøkssetrene 
formidling og lokal verdiskaping som er viktig for seterkulturen og lokalmiljøet.  
Norsk seterkultur stiller seg uforstående til at besøkssetre er ekskludert fra støtten. Vi mener 
derfor at enkeltpersoner og bedrifter bør være berettiget støtte på linje med øvrige 
seterbrukere.  
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelsen sendes ut til alle seterfylker 
 
To støler  
Antall setre i drift, men på enkelte garder er både heimstøl og langstøl i bruk. Dette er en 
gammel tradisjon som gjør det mulig å beite graset etter hvert som det grønnes opp over 
liene. Samtidig er det kostnadskrevende å holde bygningsmasse på to setre i stand. Norsk 
seterkultur mener at de som bruker to støler, og hver støl i minimum tre uker, bør motta et 
ekstra tilskudd på 20 000 for å dekke ekstra kostnader. Dette er viktig for å stimulere til 
fortsatt bruk av de få heimstølene som fortsatt er i drift. 
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelsen brukes som innspill til Jordbruksforhandlingene 
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Sak 7 UNESCO—hovedprosjekt 

Norsk seterkultur har avslutta forprosjekt for å få listeført seterkulturen på UNESCO sin liste 
for immateriell kulturarv. I forprosjektet er det satt ned en styringsgruppe, ressursgruppe, 
utarbeida en prosjektbeskrivelse med aktiviteter og budsjett for det videre arbeidet. I 
arbeidet skal selve søknaden fylles ut, lages en dokumentarfilm samt gjennomføres en rekke 
møter og aktiviteter. Det skal også undersøkes muligheter for å samarbeide med andre 
europeiske land.  
Tidsperspektiv er ferdig søknad 2022. 
 
Forlag til vedtak: 
Årsmøtet støtter det videre arbeidet for en listeføring av UNESCO 
 

 

Sak 8 Beskytta betegnelse av seterprodukt 

Norsk seterkultur oppnådde i 2019 beskytta betegnelse for setersmør på tradisjonelt 
grunnlag. En slik betegnelse gir økt oppmerksomhet til seterkulturen og produktene fra 
setra. Videre gir det mulighet for fler til å ta ut en økt merverdi for smør som faller in under 
kriteriene. For å benytte betegnelse må du være medlem i Norsk seterkultur eller betale et 
engangsgebyr til Matmerk (ca 34000,-).  Det betyr at Norsk seterkultur administrere 
ordningen. Vi ønsker å gjøre ordningen mer kjent hos forbrukere og, ikke minst, hos 
produsenter. I det videre arbeidet bør vi derfor bruke ressurser på 

 Oppsøke/kartlegge produsenter. Dette bør gjøres i samarbeid med Norsk Gardsost. 

 Stimulere til økt produksjon 

 Markedsføre setersmøret 
Det må defineres administrasjonskostnader, hvordan merket skal brukes, det må utarbeides 
brosyr og infosiden på web. 
Til dette må det søkes ekstern finansierings. Aktuelle instanser er Innovasjon Norge og BU-
midler 
 
Det er også aktuelt å søke om ytterligere produkt. Aktuelt produkt er seterrømme, siden alt 
forarbeidet i forhold til dokumentasjon er gjort i søknaden om setersmør. 
 
Det betyr at årsmøte skal ta stilling til to spørsmål: 
 

1. Fortsette arbeidet mot produsenter, samt markedsføre setersmøret 
2. Søke midler til å søke om beskytta betegnelse for seterrømme 

 
Forslag til vedtak: 

1. Norsk seterkultur følger opp kartlegger og følger opp produsenter samt markedsfører 
setersmør 

2. Norsk seterkultur søker beskytta betegnelse for seterrømme 
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Sak 9 Aktivitetsplan for 2020/21  

Årsplan for Norsk Seterkultur 20/21 
Også for 2019 har Norsk Seterkultur søkt - og fått støtte (180 000,-) om LMD til 
frivillige organisasjoner. Dette blir fordelt på sekretariat og øvrig organisasjonsarbeid.   
Ordningen har vært under revisjon og blir trolig endret til å bli mer prosjektbasert i 
framtida.   
 
I 2020 skal Norsk Seterkultur bruke ressurser på markedsarbeid i forbindelse med 
beskytta betegnelse for setersmør. Det skal utarbeides brosjyre og egen nettside 
samt at alle aktuelle produsenter skal kontaktes. Til arbeidet skal det søkes midler fra 
Innovasjon Norge. 
I 2020 vil Norsk Seterkultur fortsette prosjektarbeidet for listeføring i UNESCO. Vi vil 
søke midler til forprosjekt hos kulturarvsenheten og BU-midler, kommune og 
sponsorer. Det skal holdes møter, temadager og arrangement samt lages manus for 
dokumentasjonsfilm.  
 
Styre og styremøter 
Det skal avholdes minst 4 styremøter i 2020. To av disse kan være telefonmøter. 
 
Sekretariat 
Sekretariatet fortsetter som en tre-delt stilling. Kontaktperson og sekretær er 
Katharina Sparstad, med kontaktadresse Valdres Natur- og Kulturpark, Fagernes. 
Medlemshåndtering, fakturering og returadresse medlemsblad besørges av Svein 
Løken, Øyer, mens redaktør for medlemsbladet er Øystein Skjæveland, Kvinnherad. 
Øystein er også redaktør for Norsk gardsost. 
 
Kommunikasjon 
Bladet Seterbrukaren,  hjemmesiden www.seterkultur.no og facebook er våre 
viktigste organer for kommunikasjon med medlemmene. Facebooksiden har nå over 
5500 «likes». Sidene er brukes aktivt, spesielt stillingsannonsene, men har fremdeles 
utviklingspotensial. Det er viktig å opprettholde disse kanalene, og samtidig utvikle de 
i takt med medlemmenes ønsker og behov og få kontakt med nye interessegrupper. 
Norsk Seterkultur har også ansvaret for driftingen av seterveilederen på 
www.seterrettleiar.no.  Denne inneholder mye foreldet informasjon, blant annet og 
fylkeskommunene, BU-ordningen og setertilskudd og skal oppdateres i 2020. 

Det er skal også gis ut 3 utgaver av Seterbrukaren i 2020 (mars, september og 
desember). 
 
Det skal fortsatt jobbes med å bli mer synlig i media, og vi skal fortsette å sende ut 
pressemeldinger, ha fokus på positive historier og aktuelle tema, leserinnlegg og 
uttalelser. 
 
Rekrutering og kunnskapsformidling 
 
 
Medlemmer 
Regnskapsfører har ansvaret med medlemsoppfølging og innbetaling. Ut over det 
skal også styret drive aktiv medlemspleie. Det vil si direkte kontakt med nettverk og 

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiar.no/
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enkeltmedlemmer. Styret skal forsøke å holde minst ett styremøte sammen med et 
av stølsnettverkene. Det skal også arbeides med å verve flere medlemmer. Dette 
gjøres bla ved å være aktivt til stede på aktuelle arrangement (være synlig). I 
kontakten med nettverk skal det arbeides for å etablere regionlag. Alle 
styremedlemmene skal aktivt verve medlemmer i sitt distrikt. Facebook har mange 
følgere, og det skal legges ut tematiske drypp om saker vi jobber for. I 2019 
gjennomførte Norsk Seterkultur en vervekampanje, dette skal vi forsøke å fortsette 
med i 2020.  
 
Alliansebygging/samarbeid med andre organisasjoner 
Nasjonalt 
Fagsamlinga sammen med årsmøtet er i 2020 kalt «Seterkultur for alle!» Her skal 
alle våre samarbeidspartnere og støttespillere inviteres spesielt, presentere seg og si 
noe om hvordan vi kan samarbeide i arbeide for en listeføring i UNESCO.  
 
Viktige samarbeidspartnere er begge faglagene i landbruket, Norges Bondelag og 
Norsk Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Norsk Bufe, TINE, NIBIO, m fl. I forbindelse 
med UNESCO-arbeidet skal kontaktflaten utvides innen kultursektoren for frivillige 
organisasjoner som Norsk kulturarv og politisk som kommuner (fjellnettverket) og 
Fylkeskommuner.  
 
I forbindelse med merking av seterprodukter er MATMERK viktig, samt HANEN og 
igjen Norsk Gardsost.  
 
 
Internasjonalt 

1. Norsk Seterkultur ble i 2016 medlem av fagnettverk i forbindelse med 
oppfølging av FN FAO –året for familielandbruket. Norsk Seterkultur skal her 
bidra med informasjon og fakta om historikk, status og muligheter for 
seterdrifta. Dette skal følges opp i 2020 

2. Norsk Seterkultur skal gjennom UNESCO-prosjektet se etter andre land som 
samarbeidsparter og har fått SO-støtte til en tur til Sveits. 

3. Norsk Seterkultur ønsker å fortsette samarbeidet med de svenske 

seterbrukene og Svensk Fӓbodkultur. 

 

Spesielt fokus 2020: 

 Politisk arbeid – og møter med faglag i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene mm 

 Søke politisk forankring av arbeidet for seterkulturen i alle fjellfylker 

 UNESCO – fagsamling, søke midler og oppfølging med aktiviteter i 

hovedprosjekt 

 Oppfølging og markedsføring av beskytta betegnelse for setersmør  

 Vurdere nye produkt for merkeprosjektet 

 Medlemsverving 
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Arbeidsplan 2020 
Dato Sted Type arbeid Formål Ansvar Pri 

2020      

10. januar Oslo Styremøte Årsmøte, økonomi, UNESCOO, 
medlemmer 

Siv, Svein, kath 1 

januar Fylkeskommuner Strategi Forankring i kultursektor, 
finansiering 

Kath/Anne katrine  

22 januar Berlin Merkeprosjekt Lansering beskytta betegnelse Siv/Knut Ola  

11 – 12 februar Mære Kurs Markedsføring setersmør Siv  

14. februar  Styremøte Organisasjon Siv  

15. februar  Fagsamling medlem Kath  

16. februar  Årsmøte Medlem Siv  

28. februar Oslo Styremøte, 
konstituering 

Organisasjon Siv  

Mars  Medlemsblad/faktura 
medlemsblad  

Organisasjon Svein/Øystein 1 

5. mars Oslo Møte med bondelaget Jordbruks-forhandlingene 
 
 

Siv  

5. april Oslo Møte med NBS JF Siv  

6.april  20 års jubileum Kunnskap og mobilisering   

1. April  miljøinformasjonsmid 1April Leder  

1. Juni  Søknadsfrist LMD Organisasjonsbygging Leder  

Mars  Medlemsblad/faktura 
medlemsblad  

Organisasjon Svein/Øystein 1 

Mars Mære Kurs Markedsføring setersmør Siv  

 

 Medlemsblad/faktura 
medlemsblad  

Organisasjon Svein/Øystein 1 

Mars Mære Kurs Markedsføring setersmør Siv  

Ca 1. august Trondheim Trøndersk Matfestival Markedsføring setersmør og 
andre  
seterprodukter 

Siv/Snåsa seterlag  

4-5. august Valdres Stølsfestivalen  Formidling/verving  2 

29/30. august Beitostølen Ostefestivalen Formidling Katharina  

11-13. september Seljord Dyrskun 
 

merkeprosjekt   

August  Dyregodagane Merke/unesco Per 2 

 Telefon  styremøte Organisasjon Leder  

15.09  Søknadsfrist Klima og 
miljøtiltak SLF 

  . 

5.-7. november Fagernes Norsk rakfiskfestival Merkeprosjekt/   

x-x.november Gardermoen Landsmøte i NBS 
Stå på stand 

Organisasjon Leder  
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Sak 10. Budsjett 
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Sak 11 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite 
Styret 2019 har vært:                                                      
Leder:                             Siv Beate Eggen                        Velges for 1 år 
Nestleder:                            Knut Ola Storbråten             Ikke på valg 
Styremedlem:                        Per Sæther                            Ikke på valg 
Styremedlem:                          Nils Sigurd Drabløs               På valg 
Styremedlem fra TINE:          Marit Skjelstad                      Velges av TINE 
 
 
Vara representanter har vært: 

1. Bjørn Karsten Ulberg                       Velges for ett år 
2. Bjørg Engene                                 Velges for ett år 
3. Gro Arneng                                     Velges for ett år 

 
Revisorer har vært  
1.      Berit Jeanne Brun                Velges for ett år 
2.      Erik Kjær                                 Velges for ett år 

 
 
Innstilling legges fram på årsmøtet 

 
 
 
 
 
 
Sak 12 Årsmøte 2021 
Årsmøte kan bestemme eller gi mandat til styre å bestemme hvor årsmøtet skal være. 
Norsk seterkultur har de siste årene også arrangert en fagsamling i forbindelse med årsmøtet. Dette 
er for å inkludere eksterne fagmiljø og få faglige påfyll. Samtidig er det arbeidskrevende for en liten 
organisasjon å gjennomføre hvert år. Fagsamlingene har vært finansiert av BU-midler sammen med 
egen arbeidsinnsats. 

 

Forslag til vedtak: 
 
 
Årsmøtet ønsker at årsmøte 2021 skal være i/på…………………. 
Det skal også søkes å legge en fagsamling til årsmøtet 


