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Antall melkebruk i Norge 1939-2018
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2018:
Ku - 7 928
Geit - 287



Antall gårdsbruk med seter 1939-2018
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Antall gårdsbruk med seter 1939-2018
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Seterdrifta i 2018

• 1057 melkebruk deltok i seterdrift

• 838 enkeltsetre

• 119 fellessetre med i snitt tre deltakere

Spørreundersøkelsen:

• Nærmere 60 % oppslutning
• 4 % av landets kumelkprodusenter

• 26 % av landets geitemelkprodusenter

→ Seterandel på 40 % hos 
geitemelkprodusentene?



Geografisk fordeling - 2018

Kilde: SSB 



Antall bruk med 

enkeltseter 2018

Antall bruk med 

fellesseter 2018

Andel av seterbrukere 

med fellesseter 2018

Nordland 0 24 100 %

Møre og Romsdal 15 71 83 %

Troms 6 12 67 %

Trøndelag 51 %

Sogn og Fjordane 35 27 44 %

Hordaland 17 9 35 %

Telemark 16 6 27 %

Hedmark 155 44 22 %

Oppland 292 60 17 %

Buskerud 70 4 5 %

Øvrige fylker 4 2 33 %

Totalt 703 354 34 %

Hver tredje seterbruker er på fellesseter

Kilde: SSB 



Tyngdepunkt: Valdres, Gudbrandsdalen, Nord-
Østerdal, Trøndelag
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Gruppering av respondentene i undersøkelsen
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Kumelkprodusentene

23 %

28 %
16 %

33 %

Alle bruk med kumelk

24 %

40 %

19 %

17 %

Seterbrukere med kumelk

Snitt: 28 melkekyr Snitt: 22 melkekyr

Totalt antall produsenter: 7928 Antall svar: 494



Løsdriftskravet for storfe

• 2034: Siste frist for å ha lagt om fra båsfjøs til løsdrift for alle fjøs med 
storfe

• 2024: Krav til mosjon, kalvingsbinger og beitekrav på 16 uker

• 29 % av seterbrukerne med melkekyr har lagt om til løsdrift på gården

– mot 40 % blant alle melkeprodusenter



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opp til 50 000 liter

51 000 - 100 000 liter

101 000 - 150 000 liter

151 000 - 250 000 liter

251 000 - 300 000 liter

301 000 - 350 000 liter

Over 350 000 liter

Totalt

Driften er allerede organisert som løsdrift

Driften skal legges om til løsdrift

Jeg regner med å få unntak for løsdriftskravet

Jeg regner med å avvikle gårdsdriften før løsdriftskravet trer i kraft

Vet ikke

N=25
N=17
N=22
N=106
N=166
N=131
N=25

41 % skal avvikle gårdsdriften eller svarer «vet ikke»
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Hva er status for din gårdsdrift mht. omlegging til løsdrift?
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Avvikle gårdsdriften og seterdriften

Avvikle melkeproduksjon på setra, men fortsette å
bruke arealene til beite

Avvikle seterdrift men fortsette med
melkeproduksjon hjemme

Fortsette som nå

Fornye driftsapparatet på setra

Utvikle seterdrifta; for eksempel starte med
foredling og/eller turisme på setra.

Hva slags planer foreligger for driften på setra de neste 3–5 årene?

Snitt: 23 melkekyr, lagt om eller skal legge om til løsdrift

Snitt: 28 melkekyr, lagt om eller skal legge om til løsdrift

Snitt: 14 melkekyr, ikke lagt om til løsdrift

12 % skal 
avvikle 

seterdrifta



Geitemelkprodusentene

11 %

35 %

29 %

25 %

Alle bruk med geitemelk

13 %

39 %26 %

22 %

Seterbrukere med geitemelk

Snitt: 118 melkegeit Snitt: 89 melkegeit

Totalt antall produsenter: 287 Antall svar: 76



NRK Innlandet 8.10.19



80 % av geitemelkprodusentene bekymret for 
nytt avregningssystem for melk

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Geitemelk

5 (helt enig) 4 3 (verken enig eller uenig) 2 1 (helt uenig) Vet ikke/ønsker ikke svare

Jeg frykter at endringer i kvalitetsbetalingsregelverk kan 

gjøre det vanskeligere å bruke utmarka.
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Geitemelk

Kumelk

Høyere Lik Lavere Vet ikke/usikker

Hvordan er melkeavdråtten per dyr på setra i forhold til om de hadde gått 

hjemme på gården?

Melkeavdråtten på setra er lavere hos 55 %



Nesten halvparten er på setra i minst 10 uker

Hvor mange uker har du seterdrift per år?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Enkeltseter

Fellesseter

Geitemelk

Kumelk

4 5 6 7 8 9 10 eller flere

Nasjonalt setertilskudd 
fom. 2019:

▪ 50 000 kr
▪ Min. 6 uker
▪ Min. 45 liter 

kumelk/dag eller 25 
liter geitemelk/dagFra nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd:

”Landbruksdirektoratet har av forenklingshensyn valgt å gå 

bort fra den tidligere graderingen av tilskuddet ut fra 

oppholdstid. Denne muligheten til å differensiere tilskuddet 

utfra oppholdstid er i liten grad benyttet, og vil derfor i 

begrenset grad øke måloppnåelsen for tilskuddet. På 

bakgrunn av føring fra jordbruksoppgjøret 2018 er kravet om 

minste oppholdstid satt til 6 uker.”



Fellessetrene – i hovedsak innleid arbeidskraft

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Enkeltseter

Fellesseter

Meg selv / nærmeste familie Innleid hjelp (norsk) Innleid hjelp (fra annet land)

Hvem utgjør hovedarbeidskraften på setra?



Mangfold

89%

6% 6%
14% 8% 11%

3%

Kalver,
ungdyr,
kviger,
sinkyr

Ammekyr Kastrater Sau Gris og/eller
fjørfe

Hest Ammegeit

Har du med andre dyr på setra?

• 12 % har bevaringsverdige storferaser som melkekyr (nasjonalt snitt: 4 %)

• 8 % er økologisk sertifisert (3 % nasjonalt)



15 % foredler all eller deler av melka for salg
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Ja, alt Ja, noe Nei, bare noe til eget bruk NeiForedler dere melka på setra for salg?



83 % svarer at det er helt avgjørende for seterdrifta at 
TINE henter setermelka uten ekstra kostnad



Motivasjon: grovfôrbehov, trivsel og tradisjon
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Utfordringer: arbeidsmengde og lønnsomhet
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Annet, fyll inn:

At setra ligger slik til at levering til meieri ikke er mulig, og all melk…

Seternaboer

At det ikke er bilvei helt fram til setra

Dårlig vedlikeholdt veg
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Hva er det aller 
viktigste for å 
opprettholde 
drift på din 
seter?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Bedre investeringsvirkemidler til foredlingslokale på setra

Bedre støtteordninger for infrastruktur på setra, som vei,
tilkobling til strømnett, vann, avløp

Bedre investeringsvirkemidler for nybygg/omfattende
rehabilitering av driftsbygning på setra

Bedre støtteordninger for utbedringer av driftsapparat og
bygningsmasse på setra. Eksempler på dette kan være…

Vet ikke

At produsentmiljøet i setergrenda opprettholdes

Annet, fyll inn:

Øvrige tilskuddsordninger over jordbruksavtalen må
målrettes bedre mot seterdrift (f.eks. eget arealtilskudd…

Ekstra betaling for levering av setermelk

Dagens setertilskudd må økes

At det er lønnsomt å beholde tilstrekkelig liten besetning
ved fornying av driftsapparat på gården

Kumelk Geitemelk



Framtidsutsikter… driftsform eller livsform?

Sitater fra spørreundersøkelsen



Hva skal til?

1. Opprettholde små 
og mellomstore 
melkebruk over hele 
landet

2. Prioritere 
seterinvesteringer

3. Styrke 
setertilskuddet

Nationen 05.02.20 (Vilde Haarsaker, Anne Bunger, Christian Anton Smedshaug)



1. Styrke små og mellomstore melkebruk over 
hele landet
• Gjennom tilskuddene over jordbruksavtalen

• Innovasjon Norge (tilskudd til investeringer):
• Videreføre satsing på 15-30-kyrsbruk (10-30 kyr?)

• Høyere støttegrad til disse brukene enn dagens øvre grense på 35 %

• Geit: senke kvotetak på melk (nå likt som ku)



2. Satse på seterinvesteringer

• Høyere støttegrad enn 35 %

• Øremerke midler til seterinvesteringer

• Støtte til infrastruktur som vei, vann og strøm

( 50 % ikke tilknyttet strømnett)

” Veg og tilkomst er ei utfordring. 

Det er til dels mykje tilskot å hente ved 

bygging av skogsveg til uttak av 

tømmer, men ingenting til landbruksveg 

for støling. Dette sjølv om 

mjølkeproduksjon på støl ofte genererer 

mykje større verdiar (henta frå utmark) 

enn det tømmeret gjer. Kostnadane til 

bygging av veg kan vere langt større 

enn investeringa i hus og utstyr, og er 

den største hindringa i å utvide bruken 

av utmarka i mjølkeproduksjonen.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

5 (helt enig) 4 3 (verken enig eller uenig) 2 1 (helt uenig) Vet ikke/ønsker ikke svare

Det er gode støtteordninger for investering i infrastruktur som 

vei og strøm til setra. (N=558)



3. Styrke setertilskuddet
” Seterdrift betyr ekstra kostnader 

til leid hjelp, ekstraarbeid med 

oppfølging, service og vedlikehold av 

melkeanlegg og annet teknisk utstyr, 

vedlikehold av beiter, veger, gjerder.  

Det samme med bygninger, både 

seterhus og fjøs. Tilskuddet til 

seterdrift dekker nok ikke kostnadene, 

men er et godt bidrag til driften. Vi ser 

ikke på seterdrifta som økonomisk 

gunstig, men som et bidrag til bruk av 

ressursene på fjellet, helsefremmende 

og trivselsfremmende for kua, og litt 

tradisjon.  
” Seterdrift med de utgiftene det medfører, 

er ikke lønnsomt selv med et doblet 

setertilskudd. Den største utgiften er diesel til 

aggregat samt en sterkt redusert mengde mjølk 

ettersom dyrene beveger seg mer.



3. Styrke setertilskuddet

• Doble fra 50 000 kr til 100 000 kr?
• Dagens kostnad: 43 millioner kroner – 0,3 % av jordbruksoppgjøret (2018-tall)

• Reversere minimumskrav fra 6 til 4 uker

• Differensiere etter antall uker

• 50 % høyere tilskudd for fellessetre

• Nasjonal føring om foredlingstilskudd og besøkssetertilskudd
• I dag: foredlingstilskudd i Trøndelag (10 000 kr) og Møre og Romsdal (20 000), 

besøkssetertilskudd i Trøndelag



Oppsummert:

▪ Styrket virkemiddelbruk:
- Små og mellomstore melkebruk over hele landet
- Setertilskudd
- Seterinvesteringer, inkl. vei og strøm
- Tekniske løsninger for moderne seterdrift, samt regelverk 
tilpasset seterdrift

▪ Prioritering av seterdrifta må skje nasjonalt
▪ Perioden fra mot 2034 kritisk – bør det settes et mål?


