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Om Norsk seterkultur
Vår «oppdrag» er å ta vare på seterdrifta på kort og lang sikt. Med dette mener vi seterdrift mener vi
aktiv drift, tradisjonen, kulturlandskapet, bygninger og kunnskapen

Dette gjør vi med
1. Politisk arbeid
2. Allianser med aktuelle støttespillere og alliansepartner
3. Påvirke opinionen
4. Dele kunnskap
5. Rekrutering
6. Arbeide for økt verdiskaping på setra

Finansiering

• Fått støtte fra Verdiskaping og næringsutvikling i
fjellområdene – «Fjellmat» under KMD
• Mattilsynet –sluttbehandling
• Fylkesmammen BU – søke midler om markedsføring og
informasjon
• Valdres Natur- og Kulturpark
• Søke nye BU-midler til flere produkt

Stor betalingsvilje
Mange seterbrukere øker merverdien med foredling og salg av stølsprodukter

Trender
Det er et sterkt voksende marked for høykvalitetsprodukter fra fjellet

Forbrukerne vil ha mat med tillegsverdier:
• Genuin kulturarv/historie
• God kvalitet
• Bærekraftig matproduksjon
• Dyrevelferd

Grass feed - basert på fjellbeiter!
Fjellbeiting er en flere tusen år gammel høstingskultur

6

Seter er allerede en merkevare
Vi vil knytte et egen, kvalitetssikret varemerke til denne driftsformen
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Hvorfor merke?
Vi vil gi forbrukeren mulighet til å skilel ut de ekte produktene

Hensikt:
•
•
•

Ta kontroll over seterbegrepet
Bygge tillitt i markedet
Øke verdiskapingen på seterbedriftene

Hovedmål
•Hovedmålsettingen 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.
Delmål
•Dette merket skal være
•Lett gjenkjennelig
•Lett å forstå for forbruker
•Etablert på faglig dokumentert grunnlag
•Enkelt å administrere/forvalte
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Merkealternativer
1. Et bedriftseid merke definert av seter- og / eller fjellmatprodusentene
selv.
2. En beskyttet merkeordning i form av jurisk vern av seterprodukter er
aktuelt. ”Beskyttet tradisjonelt særpreg” under definisjon etter § 11,
MATMERK. Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har
en tradisjonell karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller
tradisjonell produksjonsmåte.
Hovedkrav, § 11:
Næringsmidlets produktbetegnelse (navn) må i seg selv være særpreget
og tradisjonelt, eller den må uttrykke næringsmidlets særpreg.
Næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, eller ha en
tradisjonell sammensetning eller være produsert i henhold til den
tradisjonelle produksjonsmåten
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Beskytta betegnelse

Vi ønsker å etablere en beskyttet i form av juridisk vern. Vi vil
derfor i samarbeide med MATMERK søke Mattilsynet om
”Beskyttet tradisjonelt særpreg”. Denne beskyttelsen kan
oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell karakter
enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller tradisjonell
produksjonsmåte. Vi ønsker å fremme næringsmidlets
tradisjonelle karakter som primært er knytta til
høstingskulturen knytta til setra. Grunnleggende tradisjonelle
foredlingsmetoder skal ivaretas, men produksjonsutstyr kan
variere så fremt dette ikke påvirker ønsket kvalitet.
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Merket

Blir forhåpentligvis dette:

I Norge og EU
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Beskyttet betegnelse
Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir lovbeskyttelse mot kopiprodukter slik at forbruker sikres ekte vare. Merkeordningen
skal, i tillegg til å sikre produsentene bak merkevaren en eksklusiv rettighet til produksjon og salg, vise oss som forbrukere veien til tradisjonsrike
produkter som er preget av sin geografiske opprinnelse. Beskyttede betegnelser er med på å ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og
matkultur og har som mål å bidra til økt verdiskaping for norske matprodusenter.

Rakfisk fra Valdres, Ringerikspotet fra Ringerike og Fenalår fra Norge er eksempler på norske matskatter som har oppnådd en slik beskyttelse.
Fordeler ved en beskyttet betegnelse
•Et verktøy for å sikre investeringer i egen merkevare;
•Bedre vern mot kopiering og etterligning enn markedsføringsloven og varemerkeloven
•Hindre snylting på og utvanning av et omdømme som er bygget opp over lang tid
•Definerer spesifikk(e) kvalitet(er) på produktet og kan befeste produktet som et kvalitetsprodukt
•Samarbeid om en felles merkevare
•Lovbeskyttelsen følges opp av Mattilsynet
Kort om kravene som stilles for å oppnå en beskyttelse
Kravene varierer etter type betegnelse.
For å oppnå en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse kreves i hovedsak følgende:
•produktnavnet må angi navnet på et bestemt sted eller område
•næringsmidlet må kunne spores tilbake til produksjonsstedet
•det må kunne dokumenteres en sammenheng mellom næringsmidlets kvalitet eller omdømme og den geografiske opprinnelsen
•råvarer, bearbeiding og/eller foredling må skje innenfor det aktuelle geografiske området
•det må stå en produsentsammenslutning bak søknaden
For å oppnå beskyttet tradisjonelt særpreg kreves i hovedsak følgende:
•næringsmiddelet må ha kjennetegn som klart skiller dette næringsmiddelet fra andre lignende næringsmidler i samme kategori
•næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, ha en tradisjonell sammensetning eller tradisjonell produksjonsmåte
•navnet må være særpreget eller uttrykke næringsmidlets særpreg
•Selve forskriften hvor vilkårene er hjemlet finnes her: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20020705-0698.html

Hvem godkjenner?
Matmerk gir råd og veiledning, behandler søknader og gir innstilling til Mattilsynet. Mattilsynet er godkjenningsinstans.
Hvem kontrollerer?
Det er Mattilsynet som kontrollerer at produsentene oppfyller de kravene som stilles for bruk av en beskyttet betegnelse.
Hvem står bak?
Merkeordingen er offentlig og forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Matmerk.
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Må søke om ett og ett produkt

Dokumentasjon av spesielle kvaliteter
Det er gjort en rekke undersøkelser av næringsinnholdet i kjøtt og melk både fra
grasbasert produksjon og fra fjellbeiter/alpine områder. Undersøkelsene viser at
fjellbeitene har en positiv effekt på melka.
Undersøkelsene fra Norge og Alpene har vist at fjellbeitene gir melk med:
• Lavere innhold av metta og mellomlange fettsyrer C14:0 og C16:0
• Høyere innhold av gunstige (lange/flerumetta) fettsyrer C18:3 n-3 og CLA. Dette ser ut til å øke med
høyere andel urter i foropptaket.
• Mer omega 3 (C18:3 n-3) i forhold til omega 6 (C18:2 n-6) enn i sammenlignbar melk.
• Et høyere antall terpener sammenlignet med sammenlignbar melk.
• Mer antioksidanter (E-vitamin/tokoferol og karotenoider).
Dette til sammen gir i et mykere smør, med sterkere gulfarge enn annet smør

Fagmiljø
1.Bioforsk: Undersøkelser utført av
Bioforsk, TINE og fra Alpene undersøtter
dokumentasjonen på spesielle kvaliteter
fra fjellbeitet
2.Norsk Gardsost: Har bidratt til å sikre
tradisjonell framstilling og ystefaglighet

Helge Gudheim

Litteratur, Kinning, bresting og Ysting Valdres

Kinning, bresting og

YSTING I VALDRES
sett i norsk og internasjonal samanheng

Innovasjon og marked
Utnytte mulighetene i nasjonal satsing på bærekraftig reiseliv
1.

Bærekraftig turisme er strategisk viktig og en ramme
forutsetning for den nasjonale norske reiselivsstrategi

2.

Merket vil gjøre det mulig å bruke konkurransedyktige
dyktige kvaliteter for matproduksjon fra fjellområder

3.

Merket kan stimulere til økt produksjon av ekte rømme fra
markedsregulator TINE . Økt etterspørsel vil også
forhåpentligvis kunne presse prisen opp til produsenten.

Et merke vi bidra til økt tillit I markede!

Utkast kriterier, smør, mars 2016:
For å bruke merket seter må melkeproduksjonen baseres på tradisjonell
høstingskultur der
1.Dyra må være på stølen minst 4 uker.
2.Dyra må ha beitet i minst 14 dager på naturbeitemark/skogsbeite (= upløyd og uten
bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler etter definisjon DN-Håndbok 13) i forkant før
merket råvaren brukes til produkt med beskytta betegnelse.
3.Seterbeite kan være både i utmark og inngjerdet naturbeitemark/natureng/skogsbeite
(etter definisjon DN-Håndbok 13). Naturbeitemark skal ikke sprøytes eller gjødsles med
kunstgjødsel eller pløyes.
4.Minimum 70 % tørrstoff forinntak skal være høstet fra seterbeite. Kraftforbruk pr ku
skal loggføres daglig.
5.Setermelka skal være upasteurisert for melkesyrebaserte produkt (gjelder rømme,
smør og pultost).
6.Fordelingsmetoden skal baseres på tradisjonelle prinsipper der utstyr, teknologi og
volum tilpasses dagens behov.
7.Foredling og bearbeiding skal skje på seteren eller i en småskala fordelingsenhet i
tilknytning til setra, setergrend/stølslag. Der fordelingsenheten mottar melk fra flere setre
skal fordelingsenheten være juridisk underlagt en eller flere av
setrene/setregrenda/stølslaget.
8.I tillegg til beskytta betegnelse skal produktet merkes med produksjonssted slik at
produktet er sporbart.
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Definisjon på seter
Seter er et produksjonssted for mjølk kun for sommersesongen, utenfor garden som
driftssenter, og som har hus knytta til produksjonen. Mjølka skal være produsert på
seteren. Melka skal foredles på seteren eller i en småskala fordelingsenhet som er
tilknyttet /setra.

Definisjon på setergrend/stølslag
Setergrenda/stølslaget skal ha definert egennavn for avgrenset område der setrene
ligger mer eller mindre samlet med utviklet naboskap og er skilt fra andre grupper med
avstand, utmark, skog eller liknende. Setergrenda/stølslaget disponerer felles beiteareal
20
i form av sameie og definert beiterett.

For høy kraftforandel
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•
•
•

NRF eldre ku, 600 kg levandevekt, i lakt.veke 20 og drektigheitsveke 8. Lausdrift (også inne).
To beitekvalitetar og tre surfôrkvalitetar.
Kraftfôr Elite 70 mtp. Proteindekning
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Ikkje mogleg å greie meir enn 20 kg EKM på surfôr 006-0463, men heilt opp i ca. 32 kg EKM på middels beite - innafor maks. 30
% kraftfôr-TS.

Foringstabell – utarbeidet av TINE- terskelverdier kraffor
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Organisering
For å følge opp handteringen av en merkeordning krever dette en etablert
struktur for handtering. Dette er også krav hos MATMERK.

1.

Norsk seterkultur er en landsdekkende medlemsorganisasjon som
fungerer som eier og prosjektansvarlig.

1.

Sekretariatet i Norsk seterkultur vil fungere som prosjektleder og ha
hovedarbeidet med å utarbeide søknaden som skal sendes til
MATMERK, samt ha dialogen med disse.

2.

Styret i Norsk seterkultur fungerer som styringsgruppe for
sekretariatet. Blant styret er både seterbedrifter og TINE
representert. Styret skal både involvere samarbeidsparter ha
kommunikasjonen mot seterbedriftene.

Prosjektleder kan opprette arbeidsgruppe/referansegruppe under
arbeidsprosessen om det er behov for det. Det bør også være en
forbruker med i en slik gruppe.
Sekretariatet skal markedsføre ordningen til brukerne/seternettverk og
medlemmene gjennom organisasjonens egne kommunikasjonskanaler,
nasjonale media og via Fylkesmannens landbruksavdelinger.
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Videre prosess

Fase 1: Få oversikt over alle aktuelle produsenter og gjøre merket kjent blant
disse. Alle medlemmer av Norsk seterkultur får bruke merket vederlagsfritt.
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

Arbeidet er delegert til Valdres Næringshage
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Framdriftsplan
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Samarbeidsparter

•Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene –
•HANEN gardsmat og bygdeturisme
•Bioforsk Øst, Løken
•MATMERK
•Norsk Gardsost

•Norsk Kulturarv
•Bondens marked
•Seterbedriftsnettverk og enkeltsetre. Budeieveven, Busdeienettverket, Gards- og
stølsnettverket, Seterlandet i Nord-Østerdalen, Seterlandet i Møre og Romsdal, Snåsa
seterlag m. fl.(
•Landbruks- og Matdepartementet
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Hvem er merket for?
Alle som foredler på stølen som faller inn under kriteriene

• Norsk seterkultur betaler (kr
30000) for bruksrett for sin
organisasjon
 Det betyr at alle medlemmer
kan bruke denne vederlagsfritt
eller for en liten
administrasjonsavgift

• Andre som vil bruke denne må
betale kr for brukerrettigheten
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Noen er rene matprodusenter
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Andre kombinerer stølsdrifta med reiseliv
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Spørreundersøkelsen i samarbeid med HANEN og Valdres Næringshage
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Takk for meg!

