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Reinton (1955), definisjon
“Sæterbruk er det når ein gard (ein fast vinterbustad) har krøtera sine i sumarbeite på ein 
stad eit stykke frå garden der det er husvære og fast personale, så ein kan nytte ut større 
vidder til beite, som regel óg til slått og onnor fórsanking, og så ein kan spara på 
heimemarkene og nå i betre beite, føde fleire krøter over vinteren og skaffe forråd* til 
levemåten på den faste bustaden”.

Foto: Bolette Bele/NIBIO.

* produkt til folka og 
vanligvis også fôr til 
husdyra



Andre definisjoner, som utfordrer Reinton?
Fäbod. Där aflägse belägna betesmarker användas, uppföras byggnader för kreaturens hysande 
nattetid, bostäder för vallhjonen och stundom äfven hus för mjölkens förvaring och bearbetning till 
ost och smör. En plats med sådana byggnader benämnes fäbodvall l. säter. Förr var i de flesta 
skogrika delar af landet vanligt, att nötkreatur, får och getter regelbundet under viss tid af sommaren 
voro vid dylika fäbodställen, men då omkostnaderna för vallhjon och mjölkens skötsel samt för 
boskapens flyttning från hemmet till fäbodarna, vanligen två gånger om året (till fäbodarna i juni och 
aug. samt hem i juli o. sept.), blifva dyra samt mjölkens bearbetning svårligen kan handhafvas så väl 
och ekonomiskt som vid ordentliga mejerier och då tillika de betande kreaturen göra stor skada på 
skogen, har fäbodsväsendet alltmer inskränkts och fäbodarna antingen ombildats till verkliga gårdar 
eller öfvergifvits. Fäbodsväsendet användes dock fortfarande allmänt i Dalarnas och Norrlands (med 
undantag af Västerbotten) skogrika trakter, men anses i allmänhet, med undantag blott där, hvarest
fjällbeten finnas, som en hämsko på kreatursskötselns framåtskridande.

Ur Nordisk familjebok, 1908, vol 9, sp. 206.



Definitioner
av fäbodbruk som i första hand:
• ett betessystem

• John Frödin (1954; 1925), 
• Sigurd Erixon (1918) och 
• Lars Reinton (1955)

• ett mjölkhanteringssystem
• Jesper Larsson (2009) och 
• Johan Söderberg (1991)

”En fäbod var en periodisk bosättning för sommar-
halvåret i syfte att utnyttja utmarkens betesresurser 
och för förädling av mjölk till hållbara produkter. Där 
fanns byggnader för människor, boskap och mjölk-
hantering. Fäboden var en specialiserad kvinnlig 
arbetsplats och den hade ett funktionellt samband 
med hemgården och åkerbruket och övrigt jordbruk.” 
(Larsson 2009)



Norge:

● Mye fjell i hele landet
● Store topografiske forskjeller - trinnvis 

flytting opp/ned i terrenget
● Kun 3% av arealet er fulldyrka
● Det ble satset på utbygging av 

seterveier på 1920–30 tallet

Sverige:

● Ett land med stora skogar (c:a 
69 %, varav 75 % är odlad 
skog och 25 % naturskog)

● Flyttning från gård till utmark
● c:a 8 % åkerjord

Foto: Bolette Bele/NIBIO.
Foto: Håkan Tunón/CBM.

Sterk kobling mellom 
de ulike typene 
kulturarv: (immateriell, 
materiell og naturarv



Historisk utbredning av 
fäbod-/säterbruket





Hva er immateriell kulturarv?

● UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003
● Norge signerte konvensjonen i 2006.
● Sverige ratifiserte den i 2011

Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført
mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative 
uttrykksmåter:
- Muntlige tradisjoner og uttrykk
- Utøvende kunst
- Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
- Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet
- Tradisjonelt håndtverk

En kilde for kulturellt mangfold og en garanti for bærekraftig utvikling

Kilde: Kulturrådet, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage https://ich.unesco.org/en/convention



Vilka traditioner och kunskaper kan då komma med på 
förteckningen Levande traditioner? 
Det finns två grundläggande krav:
● Traditionen ska vara förenlig med mänskliga rättigheter och med de krav 

som ställs på ömsesidig respekt mellan olika gemenskaper och på hållbar 
utveckling.

● Traditionen ska vara levande och överföras mellan människor i Sverige. 
Det kan handla om allmänt spridda traditioner och kunskaper, men 
också sådant som bara utövas av en liten grupp människor.

(www.isof.se)



Fäbodens kulturarv – i och utanför fäboden



Historiskt mångsyssleri och effektivt resursutnyttjande
● Seterbruk
● Slåtter 
● Turism
● Fädrifter
● Jakt och fångst
● Skogshuggning
● Kolning, tjärkokning, etc.
● Myrmalm och järnbruk



Tilskudd - drift av seter
- Det stilles krav til melkeproduksjon
- Produksjon i minst 4 uker per sesong
- Melken skal leveres meieriet eller foredles på setra
- Per døgn skal det produseres minimum:

• 45 liter kumelk
• 25 liter geitemelk

Tilskudd – besøksseter
- Seter tilrettelagt for turisme, bevertning, overnatting
- Formidling, kulturtilbud
- Statsforvalteren selv bestemmer om det skal stilles krav til 

melkeproduksjon eller ikke

Økonomiske virkemidler for seterdrift i Norge (per 2020)

Kilde: landbruksdirektoratet.no Foto: Bolette Bele/NIBIO.



Fäbodbetesstödet inom Landsbygdsprogrammet

Krav för att söka fäbodbetesersättning 2021:

● Historisk fäbod, minst en traditionell 
byggnad, ej permanent bostad

● ”bevara ett fäbodbruk som förstärker och 
bevarar landskapets karaktär och dess 
biologiska mångfald”

● minst 6 hektar fäbodbete och minst 1,2 
djurenheter (get, får eller nöt)

● bete i minst två månader under säsongen 
(1 juni–15 september)

“Komplement särskild skötsel fäbodbete”

● hur växtligheten ska se ut
● hur du ska sköta och underhålla 

kulturhistoriskt värdefulla landskapselement
● hur fäbodstigar ska synliggöras och användas
● att träd och buskar av igenväxningskaraktär ska 

tas bort senast den 31 oktober första året i 
åtagandet och därefter ska hållas borta under 
hela åtagandeperioden.



Fäbodarna i Sverige idag?



Hvem forvalter seterkulturen i Norge og Sverige?

Frivillige som deltar i praktisk 
arbeid?

* Gjensidig respekt
* Inkludering
* Revitalisering

Bønder med lang kontinuitet 
i seterdrift?

Bønder som videreforedler melka?

Bønder som anvender 
beiteressursene ved setra?

De som sitter med kunnskap, 
minner, historier om seterdrifta?

Museums-setrene/andre museum? 
Historielag?

Andre?

Fagmiljø med matkompetanse?

Folkmusiker?

Folklivsforskare? Lokalsamfunn/enkelt personer?

Bønder som starter på nytt?
Bønder som leverer til meieriet?

Sagoberättare?



Photovoice? Vad kännetecknar 
fäbod-/seterkultur?

● Hur definierar DU seterkulturen? Vad är karaktäristiskt?
● Skicka bilder på det som DU tycker är seterkultur! – hakan.tunon@slu.se

eller bolette.bele@nibio.no

mailto:Hakan.tunon@slu.se
mailto:bolette.bele@nibio.no


Varför vill man bli listad som immateriellt kulturarv?

Ökad 
kunskapsöverföring 

och ett mer 
hållbart kulturarv

Internationella listan är ett
formellt erkännande

Nationell synlighet 
och uppskattning

Ökat intresse från besökare 
och konsumenter 

Bättre ekonomi => 
bättre långsiktighet 
och nyrekrytering

Mer ”exklusivt” => 
bättre lönsamhet

Ökad förståelse vid 
myndighetsutövning


