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RÅDHUSET
VINGELEN
Rådhuset Vingelen er et tverrfaglig
rådgivermiljø med god
kompetanse innen strategiarbeid,
bedrifts- og landbruksrådgiving,
utredninger og planarbeid, teamog lederutvikling.

8 dedikerte rådgivere med en felles visjon:
For livskraftige lokalsamfunn!

TEAMET
• Hege
• Olav
• Kari

• Linda

Doktorgrad i biologi. Populærvitenskapelig formidling,
utredninger og planarbeid, miljøfyrtårnsertifisering.
Seterbruker.
Landbrukstekniker, bedriftsrådgiver. Bakgrunn fra
undervisning og salg. Bonde og seterbruker.
Utd. innenfor reiseliv og opplevelsesproduksjon.
Erfaring fra prosjektledelse av events og mange år
som budeie.

Reiselivsdirektør Destinasjon Røros. Reiselivsutvikling
strategiprosesser, markedsføring, merkevarebygging.

Oppdraget
Søke seterkulturen inn på UNESCOs
representative liste for immateriell kulturarv
Tidsramme: 05.01.2021 – 31.12.22.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon

Noen byggverk og naturområder er av så stor betydning at verden har et ansvar for å ta vare på de
for kommende generasjoner. Dette gjelder også den levende kulturarven….

Med immateriell kulturarv menes praksis, framstillinger, uttrykk,
kunnskap og ferdigheter som kjennetegnes av at de:
• er levende
• stadig gjenskapes i pakt med sitt miljø og sin samtid
• er meningsfull og identitetsskapende for fellesskap og grupper
• er del av en bærekraftig utvikling
• ikke bryter med anerkjente menneskerettigheter
• anerkjennes som kulturarv av de som praktiserer den

Nominasjonen kan skje innenfor tre program:
1) List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
2) Register of Good Safeguarding Practices
3) Representative List of the Intangible Cultural Heritage of humanity
5 domener:
1. Muntlige tradisjoner og uttrykk
2. Utøvende kunst
3. Sosial praksis, ritualer og høytidsfester
4. Tradisjonelt håndverk
5. Kunnskap og praksis som gjelder om naturen og universet

LEVENDE (IMMATERIELL)
KULTURARV
Seterdrifta ivaretar mange ulike verdier:
• Bærekraftig matproduksjon/matsikkerhet
• Unik kvalitet
• God dyrevelferd
• Kulturlandskap og biologisk mangfold
• Tradisjon og kunnskap
- en genuin historie

Hovedfokus
Ta vare på seterkulturen og sikre møteplassen
for naturlige overføringer gjennom generasjoner
• Det sosial kulturelle elementet
• Møtepunkt mellom landbruk, kulturarv og folk
• Fokus på den uformelle opplæringen
• Elementene rundt seterkulturen som er viktig.
Ikke bare lære å kinne eller strikke men
formidlingen rundt!
• Et bevisstgjøringsprosjekt

Status
• Oppstart hovedprosjekt i januar
• Hatt fokus på søknadsskriving og
finansiering i januar og februar
• Har kommet i gang med å se på
søknadskriteriene og definere innhold i
disse
• Kartleggingsfase. I kontakt med nettverk,
ressurser, fagmiljø.
• Startet arbeidet med å undersøke evt.
aktuelle samarbeidsland.
• Må definere navn!

Finansiering
Tilsagn:
• Innlandet Fylkeskommune:
• Vestfold og Telemark Fylkeskommune
• Fjellandsbruksmidler Fylkesmannen i Trøndelag:
Omsøkt – avventer svar:
• Eckbos Legat:
• Sparebankstiftelsen:
• Trøndelag Fylkeskommune
Avslag
• Avslag: Møre- og Romsdal, Vestland og Viken

700 000
200 000
200 000

700 000
2 775 000
225 000

FREMDRIFT 2021
HVA
Søke finansiering
Lage informasjonsmateriale etter behov

Kontakt med Kulturrådet
Kartlegge setermiljøet i Norge
Regionale møter med seterbrukere
(nasjonale møter utgår grunnet korona)

Lokale møter med seterbrukere
Planlegge dokumentarfilm
Filme dokumentarfilm + fotografering
Ferdigstille film og tekste
Møte m/ styringsgruppa
Ressursgruppe og veiledere: møter/kontakt ved behov
Samle støtteerklæringer til UNESCO-nominasjonen (seterbrukere og
organisasjoner)
Avklare mulig utenlandssamarbeid
Diskutere og samarbeide med evt. samarbeidsland
Oppdatere seterkulturen i norsk liste over immateriell kulturarv

01/02 03/04

05/06 07/08

09/10

11/12

Møte mellom menneske – husdyr – smak – tradisjon

Dokumentasjon

Letter of contence - støttebrev

Dokumentarfilm

Seterkultur

Ressursgruppe
• Knut Aastad Bråten, kulturhistoriker, folkemusiker (langleik), skribent, redaktør, tidl. Statssekretær for kulturministeren
• Hans Bondal, tidligere leder Norsk Seterkultur
• Even Hov, fra Vassbygdi i Aurland. Fjøsmester og lærer i yrkesfag/husdyr ved Sogn Jord- og Hagebruksskole. Ansvar. for
stølsdelen av sommerkurset.
• Andreas Viestad, matskribent, TV-kokk, opprettet og driver Geitmyra matkultursenter for barn, medeier i flere restauranter.
Ivrer for norsk seterkultur og tradisjonsmat.
• Kari Stensgaard, NIBIO Senioringeniør. Skrevet bl.a. Rapporten «Hvordan står det til på setra?» med registrerings av
setermiljøer i perioden 2009 – 2015.
• Håkan Tunon, Representerer Svensk Fäbodkultur. Forfatter og skrevet flere bøker om Svensk Fäbodkultur
• Turid Nordbø, driver lite, økologisk handverksysteri i Rennebu
• Kari Randen, Fjellnettverket (politisk nettverk for fylkeskommunerr, regionråd og kommunerr i fjellomr. i Sør-Norge), daglig
leder for administrasjonen.
• Jostein Sande, driver gården Dale i Dalsbygda med seterdrift på Herdalssetra – matproduksjon, opplevelses- og aktivitetstilbud.
Sentralt i utviklingen av Norsk Seterkultur.
• Kjetil Larsgård, seterbruker i Hol, medlem i Ostebygda (8 gårder med 15 heltidsansatte), initiativtager til dette prosjektet
• Mari Bjørnsrud-Gabrielsen, formidlingsansvarlig Norsk Folkemuseum.
• Erik Lillebråten, direktør for Norsk Kulturarv. Reiselivsbakgrunn.
• Camilla Rossing, institutt for bunad og folkedrakt og UNESCO rådgiver - sitter i «the elevation body»
+ Eivind Falk, daglig leder Norsk Håndverksinstitutt, NGO, UNESCO rådgiver - sitter i «the elevation body»

Kriteriene for «the Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity

Criterion 1

The element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention.
Hvilket domene(r) med tilhørende beskrivelser. Beskrive elementet til de som aldri har hørt om
det før. Hvem er bærere og utøvere. Få frem den sosiale praksisen. Hvordan overføres
kunnskapen i dag. Hvordan sikre at levedyktigheten ikke endrer seg. Forankring viktig!
Komme fra seterbrukerne selv.

Criterion 2

Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and awareness of
the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue,
thus reflecting cultural diversity worldwide and testifying to human creativity.
Krevende spørsmål. Hvordan dette er bra for immateriell kulturarv generelt – i verden.
Dialog viktig! Seterkulturen berører mange sider av kulturen vår. Her vil vi studere
tidligere nominasjoner.

Kriteriene for «the Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity
- noen stikkord
Criterion 3

Safeguarding measures are elaborated that may protect and promote the element.
Vernetiltak – hvilke initiativ er tatt for att dette skal leve videre. Regionale og nasjonale tiltak.

Criterion 4

The element has been nominated following the widest possible participation of
the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free,
prior and informed consent.
Involvering og forankring. Vise hvordan seterbrukere har medvirket på ulike stadier i prosessen.
Viktig med mange støtteerklæringer – både fra seterbrukere og organisasjoner. Må være på
engelsk!

Criterion 5

The element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present
in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Article 113 and Article 124.
Fylles ut sammen med Kulturdepartementet. Skal legges ved video og bilder. Viktig å få frem den
levende tradisjonen!

Ansvarlig reiseliv
og seterturisme
Bærekraft er en av de viktigste drivkreftene i
reiselivet fremover og kulturturisme vokser globalt!

Seterturisme
Fra Nasjonal strategi for kultur og reiseliv
(Kulturdep. og Nærings- og fiskeridep.)
«Immateriell kulturarv Medan kulturminne lenge har
vore brukte i næringssamanheng og ofte inngår i
reiselivsprodukt, er næringspotensialet av immateriell
kulturarv mindre utforska. Større etterspørsel frå
reiselivsaktørar etter for eksempel tradisjonelt handverk
kan tyde på at den immaterielle kulturarven kan ha eit
større kommersielt potensial enn det som blir utnytta i
dag . Kulturinstitusjonane arbeider med immateriell
kulturarv på fleire måtar. For eksempel blir det ved fleire
museum bygd tradisjonsbåtar, der sjølve byggeprosessen
inngår i formidlinga ved museet, medan det ferdige
produktet blir selt. Det gir museet både inntekter og eit
betre grunnlag for å føre vidare immateriell kulturarv i
form av tradisjonshandverk eller handlingsrelatert
kunnskap. Regjeringa vil gjennomføre ei utgreiing som
vurderer dei næringspolitiske sidene ved den
immaterielle kulturarven. Potensialet i
reiselivssamanheng skal også belysast.»

Takk for
meg☺

