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Hvorfor en slik forstudie? 

• HANEN initierte – flere og flere etterspør ? 

• Trend med økt etterspørsel av ekte/autentiske 
opplevelser (temabasert opplevelser) 

– Vandring 

– Sykkel 

– Lokal mat 

– Fiske 

• Norsk Seterkultur med på møte 18.juni 2013 
inkl. Fylkesmannen i Oppland + undertegnede 

 



Statusen i dag 

• Mange små nettverk – hver for seg jobbes 
det godt, men usynlige i det store markedet: 
Budeieveven i Telemark og Numedal, 
Budeienettverket i Hallingdal, Gards- og 
stølsnettverket i Valdres, Seterlandet i Nord-
Østerdal og Røros-traktene, Seterlandet i 
Møre- og Romsdal, Snåsa seterlag 

http://budeieveven.no/
http://budeieveven.no/
http://www.hallingkost.no/no/html/0004_budeienettverket/
http://www.valdres.com/no/Sommeraktiviteter/Gard-og-Stol/Besoksgarder-og-stoler/?view=article
http://www.valdres.com/no/Sommeraktiviteter/Gard-og-Stol/Besoksgarder-og-stoler/?view=article
http://www.valdres.com/no/Sommeraktiviteter/Gard-og-Stol/Besoksgarder-og-stoler/?view=article
http://www.valdres.com/no/Sommeraktiviteter/Gard-og-Stol/Besoksgarder-og-stoler/?view=article
http://www.valdres.com/no/Sommeraktiviteter/Gard-og-Stol/Besoksgarder-og-stoler/?view=article
http://seterlandet.com/index.php?page_id=1
http://seterlandet.com/index.php?page_id=1
http://seterlandet.com/index.php?page_id=1
http://seterlandet.com/index.php?page_id=1
http://seterlandet.com/index.php?page_id=1
http://www.seterlandet.no/?div_id=1&pag_id=1
http://www.seterlandet.no/?div_id=1&pag_id=1
http://www.seterlandet.no/?div_id=1&pag_id=1
http://www.seterlandet.no/?div_id=1&pag_id=1
http://www.seterlandet.no/?div_id=1&pag_id=1
http://snasaseterlag.no/
http://snasaseterlag.no/


Intensjon med et forstudie 
• Samle og synliggjøre norsk stølsturisme og 

seterliv gjennom et nasjonalt nettverk 

• Om viljen er til stede kan dette samles 
under en allerede definert destinasjon  

• Tre aktuelle trinn for å få til dette: 
– Forstudie – avdekke interesser/behov  

– Forprosjekt – forretningsutvikling - felles nettverk 

– Hovedprosjekt – gjennomføring av handlingsplan( 
utvikling av eksisterende og skape nye produkter, 
nasjonal nettverksbygging internt, samt 
nettverksbygging på tvers i forhold til sykkel, fiske, 
vandring, osv. 



Analyser – forstudiet 
• Hvilke bedrifter/nettverk finnes i dag? 

• Etablerte nettverk/bedrifter klare for et nasjonalt 
samarbeid? 

• Produktutforming – hva finnes/hva kan skapes og 
synlighet?  

• Hvilke destinasjoner/-selskaper å samarbeide med/mot 

• Hvem og hvor er vårt marked, samt hvordan markedsføres? 

• Hvordan skal et nasjonalt bedriftsnettverk organiseres? 

• Hvilke kriterier skal ligge til grunn? 

• Er det aktuelt å markedsføre seg som Seterdrift i Norden i 
samarbeid med Sverige?  

• Skjæringspunktet mellom kost/nytte for det enkelte 
medlem? 



Aktiviteter i forstudiet - 1 

• Foreta en kartlegging av eksisterende 
enkeltbedrifter og bedriftsnettverk (kvalitet, 
produkter, tilgjengelighet, osv.) 

• Finne referanseaktører som har oppnådd resultater, 
helst spredt rundt om i landet  

• Koordinatfeste deltakerbedriftene for digitale kart  

• Markedsundersøkelse (utspørring blant utvalgte 
reiselivsaktører for å skape en sjekkliste for hva som 
bør/skal kreves av norske tilbydere innen 
seteropplevelser, slik at operatørene kjøper 
tilbudene) 

 



Aktiviteter i forstudiet - 2 
• Utarbeide intensjonsskriv og spørreskjema 

• Utarbeide utkast til kriterier  

• Etablere forum for dialog 

• Etablere dialog/avklare vilje og muligheter for et 
svensk/norsk samarbeid om seteropplevelser 

• Gjennom tidligere Interreg-samarbeid i ulike prosjekter 
(Eldrimner, Scandianavian Heartland, Utmarksbeite – en 
biologisk kulturarv og ressurs for bærekraftig framtid, 
m.fl.) er lokal mat og seterkulturen løftet fram 

• Samarbeid Svensk Fäbodförening - Norsk Seterkultur? 

• Skissere kostnadsnivå for etablering og drift, og mulige 
finansieringsløsninger 



Samarbeidspartnere 

• Den Norske Turistforening 

• Norsk fisketurisme (Norske Lakseelver, 
Fishspot), m.fl.  

• Destinasjonsselskaper 

• Bondens Marked 

• Norsk Gardsost 

• Norsk Kulturarv 

• m.fl. 



Framdriftsplan 
Tidsplan Okt Nov Des Jan Feb 

Kartlegge og visualisere dagens 
seterturisme-aktører  x x        

Markedsundersøkelse   x   x x    
Utarbeide intensjons- skriv, 
spørreskjema og kriterier    x x        

Kartlegge aktuelle 
samarbeidspartnere i reiselivet 
(nasjonalt/ internasjonalt) 

x  x  x      

Etablere dialogforum mot aktuelle 
aktører i Norge, samt i.f.t. 
svensk/norsk samarbeid 

   x x      

Seterseminar med Norsk Seterkultur 
+ Svensk Fäbodsförening   x        

Sluttrapportering og evt. 
utarbeidelse av utkast til 
prosjektplan for en videreføring i 
trinn 2 – forprosjekt 

    x x  x  



Budsjett 
Innsatsområder  

Kostnader 

* 

Kartlegging-/visualiseringsarbeid i.f.t. dagens seterturisme (26 t)  19 500 

Markedsundersøkelse inkl. forarbeid/analyser (32 t) 24 000 

Utarbeide intensjonsskriv, spørreskjema og kriterier (12 t) 9 000 

Kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere (14 t) 10 500 

Dialogforum og seterseminar (12 t)  9 000 

Prosjektledelse/-rapportering (38 t) 28 500 

Prosjekt administrasjon (10 t) 7 500 

SUM KOSTNADER (144 t) 108 000 



Kontaktinfo – forstudiet! 

• Trass i forsinket søknadsinnlevering – vi 
håper og tror på midler til en forstudie  

 

• Prosjektledelse: 

– Ole Sylte Heggset, DMT Alvdal, 2560 Alvdal 

– E-post: ole@dmtalvdal.no 

– Tlf + 47 90 92 92 30 

 

mailto:ole@dmtalvdal.no

