
 

 

Krav Norsk seterkultur 

Forslag: Begrunnelse 

Mer differensierte tilskudd Ulike setertradisjoner har ulike behov og 
utfordringer 

Seterdrift 4 uker: kr 50000,- Noen setre har ikke mulighet til å drive 
mer enn 4 uker pga: 

- Seterdrift generelt er 
ressurskrevende, har ekstra 
driftsutgifter og anleggskostnader 
uavhengig av antall uker med setring.  

- Setring i 4 uker  bidrar til 
matproduksjon og ivaretar 
fellesverdier som kulturarv, 
kulturlandskap og biologisk 
mangfold. 

- en del små og mellomstore bruk har i 
dag behov for inntekt fra jobb utenfor 
gårdsdrifta. Ferier er ofte begrenset 
til maks 4 uker og denne tida blir 
brukt I seterdrifta 

- logistikk i sammenheng med 
gårdsdrift og tilgjengelig arbeidskraft. 
Drift av to driftsenheter samtidig er 
krevende. 

- Leie av arbeidskraft/drivere med 
begrenset tidsressurs. 

- Tilgang til godt nok beite for å 
opprettholde melkeproduksjonen 

Tillegg pr uke fra uke 5 – 8: kr 10000,- Kan føre til at noen flere setrer i mer enn 
4 uker. 

- Dekker merkostnader med lengre 
sesong og øker lønnsomheten ved 
videre drift. Gir mulighet til mer leid 
arbeidskraft. 

- Øker beiteaktivitet og 
kulturlandskapspleie. 

- Høster mer av beiteressursen til 
matproduksjon 



 

 

- Lengre sesong for besøkssetre gir et 
bedre reiselivstilbud. 

Ønske om at produksjon av 45l 
kumelk/25 l geitmelk pr dag reduseres til 
30l/ 20l pr dag. 

Eller 2 kyr/15geiter som melker 2 ganger 
daglig 

- Dette gjelder særlig setre som 
foredler all melka selv. Ved mangel på 
infrastruktur som vei og strøm er det 
uhensiktsmessig å ha for stort volum 
med melk å handtere/lagre.  

- Buskaper med gamle raser har ofte 
lavere produksjon og ved 
sykdom/frafall av dyr kan det være 
vanskelig å nå produksjonsmålet. 

- Ved å redusere produksjonskravet 
ivaretar seteraktiviteten de samme 
verdiene med beiteressursen, 
kulturarv, kulturlandskap og 
biologisk mangfold 

 

Prioritere økonomisk støtte til 
infrastruktur som vei, strøm og vann 
gjennom Innovasjon Norge 

Setrene ligger ofte i områder der 
infrastruktur som vei, strøm og vann 
er mangelfull. Dette påfører 
seterbrukeren en del ekstra store 
kostnader som kan redusere 
lønnsomheten betydelig. Eksempler 
på kravene til infrastruktur er:  

 melkebilen må komme fram 

 Kjøling av melka krever 
kontinuerlig strøm og 
dieselaggregat er ikke en 
miljøvennlig løsning 

 Rent vann er en forutsetning for all 
drift.  

 Investering i alternative 
energikilder som solcelleanlegg, 
batteri, minikraftverk med vann 
eller vind er nå aktuelt med tanke 
på miljø og nyere teknologi.  

Prioritere økonomisk støtte til 
rehabilitering , nybygg og utvikling av 
seteranlegg gjennom Innovasjon Norge. 

Det er kostbart og det er en krevende 
logistikk å drifte flere driftsapparat. 

Utviklingen i jordbruket 
nødvendiggjør rehabilitering og 
nybygging. Dette kan påføre 



 

 

seterbrukeren en del ekstra store 
kostnader som kan redusere 
lønnsomheten med setring betydelig. 

Dette er en kritisk og sårbar situasjon 
for aktuelle setre. 

Foredlingstilskudd 

Kr 10000 

Om det ikke blir nasjonalt tilskudd så 
ønsker vi at det kan prioriteres I 
regionale strategier. 

- Foredling av setermelka til 
seterprodukter er en del av 
kulturarven. Setermelkas særegne 
kvaliteter gir særegne 
seterprodukter. Matskatter som kan 
gi ekstra positivt omdømme og 
næringsinntekter. Det er derfor 
ønskelig at flere seterbrukere 
foredler setermelka. 

- Dette krever mye ekstra arbeid og evt 
ekstra innleid arbeidskraft.  

I tillegg kreves også en del ekstra 
utstyr og driftsutgifter på emballasje, 
salg m.m 
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