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Seteråret 2018 
 
I 2019 byr Norsk seterkultur inn til jubileumsfeiring i Aurland første helga i april.  20 år er 
ikkje så lang tid, men likevel verdt ei skikkelig markering. Da NSK vart stifta 20. mars 1999 var 
det første gongen seterdrifta vart organisert og fekk eit tydeleg talerøyr.  Ja, når vi ser 
attende på kva NSK har stått for, så er det ingen tvil om at ein trass små økonomiske 
ressursar har lukkast med mange av dei måla ein sette seg for 20 år sidan. Gjennom politisk 
innsats overfor sentrale og regionale styremakter, påverknadsarbeid og samarbeid med ei 
rad organisasjonar og institusjonar og aktiv medieinnsats har  ein synleggjort dei store 
verdiane seterdrifta og seterkulturen representerer. Ikkje minst har NSK spela ein rolle i sikre 
tilskot til setring og midlar til investeringar på stølar rundt om i landet. Som fagleg nettverk 
og inspirator har NSK gjeve mange seterbrukarar ny kveik til å halde fram drifta og andre til å 
ta opp att drifta på nedlagte stølar.  
 
Men trass innsatsen frå NSK og andre gode krefter har talet på setre i aktiv drift gått kraftig 
attende, mest på grunn av den generelle utviklinga i landbruket.  Det er dei ”små og 
mellomstore” bruka som framleis fører buskapen til seters og som er avhengige av setra. 
Men med stadig vanskelegare vilkåra for desse bruka har mange vorte lagt ned, med det 
sjølvsagte resultatet at seterdrifta også er lagt ned.  I 2018 var det godt under 1000 setre i 
drift, ein situasjon som er alarmerande! Men situasjonen kunne vore verre, om ikkje NSK og 
nærskylde gode krefter har stått på! 
 
Norsk seterkultur har sagt frå i mange fora, åtvara mot denne negative utviklinga og kva vi 
som samfunn kan risikere å misse. Såleis har organisasjonen vore ein kamporganisasjon, 
men ikkje ved berre å peike på det negative, heller å løfte fram det positive, mulegheitene – 
presentere dei gode eksempla. Dette har gjennomsyra snart åtti utgåver av Seterbrukaren,  
på www.seterkultur.no og facebook, i avisinnlegg, reportasjar og intervju  i alle medier – og 
på seminar og konferansar som NSK har arrangert sjølv eller i samarbeid med andre.  
Kvart år kjem det ut bøker, lokale og regionale, om seterdrifta  - eit teikn på kor viktig denne 
driftsforma har vore og kor mykje både historia  og setrene i dag betyr for folk. I alt mange 
tusen sider! Bøkene illustrerer kor viktig stølane var og kor mykje seterdrifta sette preg på 
kvardagen i bygdene – frå tidleg sommar til godt utpå hausten. Denne enorme aktiviteten i 
fjell og utmark skapte eit landskap, med kulturelle og biologiske verdiar, som vi framleis kan 
hauste av både i matproduksjon, friluftsliv, turisme – og som del av ei berekraftig framtid. Og 
bøkene er ikkje berre mimring, dei fortel om setre som framleis er i drift, om setre som har 
fått ny aktivitet – og at seterkulturen framleis sitt i ryggmargen vår!  
 
 
 
 
 
Jostein Sande 
Redaktør og grunnlegger 
 
 
 

 

http://www.seterkultur.no/
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Styret 2018-2019 

Styret har vært: 

Hans Bondal, leder 

 
Figur 1. Hans Bondal 

 

Siv Beate Eggen, nestleder 

 
Figur 2. Siv Beate Eggen 

 

Per Sæther 

 
Figur 3. Per Sæther 

 

Tori Snerte 

 
Figur 4. Tori Snerte 
 

Marit Skjelstad 

 
Figur 5. Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke 
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Varamedlemmer: 

 

1. Vara: Nils Sigurd Drabløs 

 
Figur 6: Nils Sigurd Drabløs 

 

2. Vara:  Bjørn Karsten Ulberg 

 
Figur 7. Bjørn Karsten Ulberg 
 

3. Vara : Gro Arneng  

 
Figur 8. Gro Arneng  
 

 

Valgkomité har vært:  

1. Åshild Dale 

2. Erik Fleischer 

3. Bjørg Engene 

 

Styremøter 2018 

Norsk seterkultur har hatt 5 styremøter i 2018: 9. februar, 5. mai (telefonmøte), 25. mai, 20. 

september (telefonmøte), 9. november.  

 

Fysisk møte er avholdt i TINEs lokaler i Lakkergata 23 i Oslo og på Brimi sæter. Temaene for 

møtene var blant annet arbeidet med UNESCO-søknad, landbrukspolitikk, jordbruksoppgjøret 

og setertilskuddet, økonomi og 20-årsjubileet 2019. 

 

Sekretariat  

Jostein Sande har hatt ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av 

Internett. Norsk seterkultur har også driftingen av den digitale seterveilederen på 

http://www.seterrettleiar.no/. En sekretærfunksjon er utført av Katharina Sparstad lokalisert 

hos Valdres Natur- og Kulturpark. Hun administrerer og deltar på styremøter, har vært 

prosjektleder beskytta betegnelse av setersmør, organisert fagsamlinger og årsmøte, og 

arbeidet med finansiering av UNESCO-arbeidet.  Marit Skjelstad, styremedlem fra TINE er 

http://www.seterrettleiar.no/
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referent på styremøter samt protokollfører på årsmøte. TINE stiller også lokaler til rådighet 

for styremøter i Oslo. Svein Løken fører regnskapet og sender ut medlemsfakturaer og 

purringer. Svein deltar på styremøter og har deltatt på politiske møter for Norsk seterkultur. 

 

 
Figur 9. Redaktør Jostein Sande 
 

 
Figur 10 Sekretær Katharina Sparstad 

 
Figur 11. Regnskap medlemshåndtering,  Svein Løken 

 

 

Årsmøte 2018 
Årsmøtet 2018 ble avholdt på Gol den 11. mars. Dagen før årsmøte, 10. mars var det 

fagseminar. Tema i 2018 var en da fersk rapport frå NIBIO om tilstanden på setrene, om 

beitekvalitet på setra, om seter i merkevarebygging, om budeienettverket Stølsliv i Hallingdal, 

om setering på UNESCOs verdensarvsliste og praktisk seterdrift og mekanisering.  

 
Det ble også tid til en workshop med diskusjon i plenum om seterdriftas framtid. Seterprisen 

gikk til Stølsliv i Hallingdal og ble utdelt under fagseminaret. 

 

 
 

Noen av innleggene:  
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Figur 12. Fra fagdagen. Til venstre: workshop. Til høyre: Stølsliv i Hallingdal mottar seterprisen 
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Protokoll fra Årsmøtet  

Norsk Seterkultur 
 

Sak 1 Konstituering av møtet 

Vedtak:  Hans Bondal valgt som møteleder. Bjørn Karstein Ulberg og Nils 

Drabløs valgt til å underskrive protokollen. Marit Skjelstad førte 

protokollen 

Totalt møtte 22 medlemmer i årsmøte.    

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.  

Vedtak:  Saksliste og innkalling godkjent.    

 

Sak 3 Årsmelding 

Katharina Sparstad, sekretær i Norsk Seterkultur gikk gjennom og kommenterte styrets 

forslag til Årsmelding for 2017. Det vises her til sakspapirer for Årsmøtet.  

Merknader til årsmelding: Feil i sammensetning av valgkomiteen. Valgkomiteen består 

av: Stein Brukbak(leder), Ashild Dahle og Erik Fleischer. Navn på regnskapsansvarlig 

Svein Løken mangler i presentasjonen. Jostein Sande har et utvidet redaktøransvar, ikke 

utvidet sekretæransvar. Jostein Sande har vært sekretær i juryen for Seterprisen. 

Årsresultatet for 2107 er 5102, ikke kr 9702. Korrigering av navn Åshild Dale, ikke 

Dahle. Hans Bodal og Svein Løken har vært i Næringskomiteen på høring i forbindelse 

med ny Landbruksmelding. Feil dato for seterkonferanse og årsmøte som ble arrangert i r 

2017 – riktig dato er 13 og 14 april.  

 

Kommentar fra Nils Drabløs; Innholdsrik årsmelding. Styret burde gått grundigere 

gjennom årsmelding før den legges fram for årsmøte. Protokollfører for årsmøtet og 

skriver i styremøtene burde vært nevnt i meldinga.  

 

Vedtak:  Styrets forslag til Årsmelding for 2017 vedtatt med de merknader 

som kom under årsmøtet som Årsmelding for Norsk Seterkultur for 

2017. 

 

Sak 4 Regnskap 

Regnskapet lagt fram og kommentert av regnskapsfører Svein Løken. Det vises her til 

sakspapirer for Årsmøtet. Regnskapsfører refererte revisjonsberetningen. 

Revisorberetning er sendt regnskapsfører pr e-post. Underskrevet revisorberetning 

ettersendes.  

Kommentarer fra Ove Liseter og Juliana Bonin 

 Administrasjonskostnader må holdes på et lavt nivå som mulig  

 Innkreving av medlemskontingent sendes sammen med bladet. Denne praksisen 

bør videreføres og informeres om på nettsidene til Norsk Seterkultur. 

.  

Vedtak:  Styret i Norsk Seterkultur sitt forslag til årsregnskap for Norsk 

Seterkultur godkjennes. Styret følger opp de innspill som kom i 

møtet 
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Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser 

Styret har overfor årsmøtet fremmet forslag om at kontingenter og kontingentklasser 

beholdes uendret. Gjeldende kontingentsatser er:  

 Støttemedlemmer kr 350 

 Aktive seterbrukere kr 450 

 Organisasjoner kr 600 

 

Kommentarer: Nils Drabløs stilte spørsmål om støttemedlemmer har stemmerett. 

Vedtektene bekrefter at støttemedlemmer har stemmerett. Bjørn Karstein Ulltveit viste til 

at nye medlemmer som kommer til i løpet av året, først faktureres for 

medlemskontingent påkommende år. Godt tilbud.  

 

Vedtak:  Årsmøtet ga sin tilslutning til at kontingent og kontingentklasser 

holdes uendret.  

 

Sak 6 Innkomne saker 

Ingen saker innkommet.  

 

Sak 7 Aktivitetsplan for 2017/2018 

Aktivitetsplan lagt fram av sekretær Katharina Sparstad.  Styret vil i arbeidsåret 2018 

spesielt fokus på:  

 Markedsføring av beskytta betegnelse på setersmør 

 Vurdere nye produkt for merkeprosjektet 

 Digitale kunnskapspakker om seterdrift 

 Landbrukspolitikk 

 Norske landraser av storfe 

 Utarbeide plan for medlemsverving 

 

Disse kommenterte Ove Liseter, Eli Sæter, Nils Drabløs, Erik Fleisher, Svein Løken, 

Bjørn Karstein Ulltveit, Juiana Bonin 

Kommentarer:  

 Medlemsverving bør være et fokusområde 

 Kontakt med Sau og geit, Tyr – bør Norsk Seterkultur ha kontakt med disse? 

 Norske landraser av Storfe – ikke gamle norske kuraser 

 Oversikt over norske seterbrukere i tilskuddsammenheng er et godt utgangspunkt 

for medlemsverving. Dette er forsøkt gjort i Oppland ved at Seterbrukeren ble 

sendt alle tilskuddsberettigede i fylket. Men det ga ikke forventet respons 

 Spesiell invitasjon er sendt til Budeienettverket til denne konferansen 

 Flere er med i flere tilnærma like organisasjoner 

 Norsk Seterkultur kan tilby foredragsholdere fra organisasjonen til ulike 

arrangement – her kan en også ha fokus også på medlemsverving 

 Ønske om en plan for medlemsverving. Legges fram for neste årsmøte  

 

Hans Bondal, Svein Løken og Katharina Sparstad kommenterte og besvarte spørsmål. 

Vedtak:  Forslag til Aktivitetsplan for 2018/2019 vedtas med de 

kommentarer som kom i møtet.  

 

Sak 8 Årsmøte 2019 

Bjørn Karstein Ulltveit fremmet forslag om at Årsmøtet legges til Sogn Jord og 

Hagebruksskole. Ove Liseter viste til at Tomb landbruksskole er også et forslag. Begge 

steder møtes elever fra hele landet. Nils Drabløs påpekte at Årsmøtet tidligere ikke er 

lagt til Vestlandet.  
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Vedtak: Årsmøtet for 2019 forsøkes hold på Sogn Jord og Hagebruksskole i 

Aurland. Styret får fullmakt til å legge årsmøtet et annet sted 

dersom dette ikke er mulig.  

 

Sak 9 Budsjett 

Budsjett lagt fram av regnskapsfører Svein Løken.  

 

Vedtak:  Framlagte forslag til budsjett for 2018 vedtas.  

 

Sak 10  Valg 

Valgkomiteens forslag lagt fram av Erik Fleischer. Fleischer administrerte valget.  

Styret. Valgkomiteen innstilte på:  

- Leder:   Hans Bondal. Ingen andre forslag. Hans Bondal  

    enstemmig valgt. Funksjonstid 1 år 

- Styremedlem:  Siv Beate Eggen. Ingen andre forlag fremmet. Siv Beate  

    Eggen enstemmig valgt. Funksjonstid 2 år 

Varamedlemmer. Valgkomiteen innstilte på:  

1. Nils Sigurd Drabløs 

2. Bjørn Karstein Ulberg 

3. Gro Arneng 

Alle enstemmig valgt. Funksjonstid 1 år 

 

Nytt medlem av valgkomiteen 

Årsmøtet innstilte på Bjørg Engene. Bjørg Engene enstemmig valg. Funksjonstid 3 

år.  
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Oppsummering etter workshop fagsamling 2018 
Konklusjon/oppsummering  

Spørsmål 1 Kor viktig er seterdrifta høve til: Snittpoeng (Gradert 1-7), satt i prioritert rekkefølge: 

 
Matproduksjon:  2,3 Små gårder, arealutnytting, utmark, befolkningsvekst 
Tradisjon, kunnskap:  2,3 Videreføre kunnskap, kunnskap om bærekraftig naturbruk, 

holdninger 
Matkvalitet:   3,7 Gunstige fettsyresammensetninger, urter gir smak 
Biologisk mangfold:   3,7 Beitebruk, mindre gjengroing, åpent landskap, ringvirkninger i 
økosystemet, viktig politisk 
Dyrevelferd: 4,2 Frihet for dyra, helsefremmede for dyra, forbrukere er opptatt av 

dyrevelferd  
Reiseliv: 5,8 Reiselivet trenger kulturlandskap og stølsdrift, god image for 

landbruket, viktighet varierer fra region til region 
Annet:    4,2 – her har noen lagt vek på arealbruk (3) avveksling, ferie  

 
 

Spørsmål 2  Hva er mest avgjørende for stølsdrifta Gradert 1-8 
 

 Kultur og haldningar til seterdrifta i bygda/grenda    
 

 Økonomi  
 

 Tilskot (Mange har ikke svart, de fleste velger tilskot) 
 

 Marknad for mat og opplevingar frå setra (set x) 
 

 Tilgang på støls/utmarksbeite 
 

 Råvarepriser på kraftfôr 
 

 

 Bevaring av stølsområda/nedbygging 
 
 

 Storleiken på gardane 
 
 

 Teknologisk utvikling (Tekst: gps, no fence, vipps) 
 

 Anna: (Tekst: Holdninger) 

 
 
Spørsmål 3 Hva er viktigs for å styrke stølsdrifta 

1) Økonomi(x2), bevare små og mellomstore bruk (seterdrifta avvikles fordi disse slutter med 
melkeproduksjon. Sjekk statistikk utvikling melkeproduksjon fra 2000 til i dag), 
kunnskapsutvikling, kunnskap/holdninger (x2) økt kompetanse om biologisk mangfold hos 
politikere 

2) Matproduksjon, økonomi, immateriell kulturarv (x3), tilgang på menneskelige ressursar 
3) Økonomi (x4), setertilskudd (x2), holdningsendring hos mattilsyn (jobbe med, ikke mot) 

7,3 

 

1,6 

3 

7,1 

5 

6 

4,8 

x 

3,7 
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4) Økonomi (x3), ikke bare prosjektbaserte tilskudd, synliggjøre verdiene/status, samarbeid 
(x2), bevare stølsområdene 

Spørsmål 4: Kva meiner du Norsk seterkultur kan bidra med for å styrke stølsdrifta? 
Svar: Politisk talerør, allianser, lobby, synlighet, faglig utvikling 

 

 

Seterprisen 
Seterprisen ble gjenopptatt i 201 etter at Norges vel la den ned i 2006. Norsk seterkultur har 

overtatt både tittel og kriterier. Prisen har vært en brunostform og kr 5000. Juryen i 2018 har 

vært Hans Bondal (juryleder), Norsk seterkultur, Solveig Linge Stakkestad, Norges 

Bygdekvinnelag og Nils Asle Dolmseth, TINE. Prisen 2018 gikk til budeienettverket Stølsliv 

i Hallingdal. 
 

 

Medlemmer 
Det var pr 01.01.2018 var det 416 medlemmer i Norsk seterkultur. Pr 1.1.19 var det 415.  

 

 

Økonomi og årsregnskap 
Det økonomiske resultatet for 2018 ga et overskudd på kr 1285,-. Budsjettert overskudd var 

på kr 2000,-. Inntekstkontingenten var på totalt kr 140 000. Dette var 16000 lavere enn 

budsjettert, men en økning på kr 12800,- fra året før. 

 

 
 

Årsresultat og budsjett 2018 
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Revisjonsrapport 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 
Seterbrukaren 
Det er gitt ut 3 medlemsnummer i 2018. Medlemsbladet kom i mars, juni og desember. 

Jostein Sande har vært redaktør bladet og nettsida www.seterkultur.no. Bladet har publisert et  

mangfold av stoff med relevans og aktualitet for seterbrukere og andre interesserte.  

 

                                                                                           

 
 

 

 

www.seterkultur.no 

Nettsida er oppdatert jevnlig med aktuelt stoff om kunngjøring av relevante fagsamlinger 

innenfor tema seterkultur. 

http://www.seterkultur.no/
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Seterveilederen på web 

Norsk seterkultur har videreført, oppdatert og vedlikeholdt www.seterrettleiaren.no 

 

Facebook 

Facebook-siden til Norsk seterkultur har økt antall liker klikk fra 4395 liker klikk 18. februar 

2018 til 4522 26. februar 2019. 

 

 
 

 

 

Forhåndsomtale årsmøte 2018 

Fra Bonde og småbruker: 

 
Figur 13. Fra Bonde og Småbruker 

http://www.seterrettleiaren.no/
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Omtale etter årsmøtet 

Mediefokus etter fagsamling og årsmøte 2018. Fra avisa Valdres til venstre, og Hallingdølen 

til høyre 

      
Figur 14. Omtale etter årsmøte 2018. Fra Avisa Valdres til venstre og Hallingdølen til høyre 

 

 

Innspill i forbindelse med jordbruksforhandlingene 

Hans Bondal ble intervjuet av Nationen i forbindelse med jordbruksoppgjøret 

 
Figur 15. Fra Nationen 4. mai 2018 



 

 

17 

 

Pressemeldinger, artikler og leserinnlegg 

Det er sendt følgende pressemeldinger 2018: 

 PM i forkant av fagsamlinga ble sendt i forkant til Bondebladet, Hallingdølen, 

Nationen og Bonde og småbruker. Den ble tatt inn av Hallingdølen og Bonde og 

Småbruker. 

 Pressemelding i etterkant av fagseminaret sendt til fagaviser i landbruket og avisa 

Valdres 

 Pressemelding om seterprisen til fagaviser i landbruket 

 

 

Politikk  
Norges Bondelag 

Svein Løken og Bjørn Karsten Ulberg hadde møte med Norges Bondelag i forbindelse i 

forkant av jordbruksforhandlingene 2018. 

 

 

Markering i forbindelse med jordbruksoppgjøret i Oslo 8. mai  
8. mars 2018 var det markering utenfor stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Bjørn 

Karsten Ulberg fra Norsk seterkultur deltok saman med Alliansen ny landbrukspolitikk. 

 

Seterpolitisk melding 

Alliansen ny landbrukspolitikk skal utarbeide en seterpolitisk melding. Norsk seterkultur har 

bidratt med innlegg og innspill til seterpolitisk melding. 

 

Økonomiske støtte og bistand 
Norsk seterkultur har søkt og fått støtte fra:  

 Landbruks og Matdepartementet til frivillige organisasjoner i landbruket 

 Fylkesmannens landbruksavdeling i Telemark. Buskerud, Oppland og Hedmark fylkesmenn 

til Fagsamling 2018 

Faglig bistand til medlemmer 

I forbindelse med enkeltsaker er det gitt støttebrev til  

 Seterbruker på Budor i Løten Almenning i forbindelse med utbyggingssak.  

 Seterbruker Hand Gubbhage i Sjåk i forbindelse med oppsetting av seterbu i 

Statsallmenning i Reinheimen 

 
 

Norsk seterkultur har gitt støtte til: 

 Alliansen ny landbrukspolitikk til tema seter på Øko-uka  

 

 

Pågående prosjekt 
 

Beskytta betegnelse for setersmør 

Skulle vært klart til 3. august. Saka er nå Mattilsynet der froskriften vurderes opp ot EU-

regelverket og hvorvidt merket kan brukes uten at selve ordet er beskytta. 
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UNESCO-søknad 

Det er gjennomført et forstudium/ utredning for å undersøke mulighetene for UNESCO-status 

for seterkulturen. Det er avholdt møte med Eivind Falk fra Norsk Hånsverksinstitutt. Det er 

tatt kontakt med aktuelle samarbeidsparter samt Svensk Fӓbodkultur for et Nordisk 

samarbeid. Det er utarbeida skisse til forprosjekt og skal søkes støtte til å lage fundament og 

struktur for arbeidet med søknaden.  

 

  
 

 

Deltakelse på arrangement 
 
Dyregod-dagane 2018 

Det var også i år seteraktivitet på Dyregod - dagane på Batnfjordsøra første helga i september 

med kinning og ysting og formidling av seterkultur ved Marit Hoel. Også her fikk de gamle 

hudyrrasene mye oppmerksomhet, og Norsk seterkultur delte stand med Landslaget for 

Vestlandsk fjordfe. Dyregoddagene 2018 hadde 22.000 besøkende 

 

 

Figur 17. Fra stand til Norsk seterkultur 

og Laget for Vestlandsk fjordfe på 

Dyregoddagane. Foto: Eli Sæter 

Figur 16. Eivind Falk fra Norsk 

Håndverksinstitutt orienterer styre og 

administrasjonen i Norsk seterkultur. 

Foto: Hans Bondal 
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Figur 18. På bilete ser vi Marit Hoel fortelje om setertradisjonar til to ivrige gutar på Dyregoddagane 2018. 
Foto: Eli Sæter 

 
 
Dyrskun 2018 

Bjørn Karsten Ulberg deltor for Norsk seterkultur med Budeieveven. Det var stor fokus på 

gamle kuraser og Urfe. 

 
Øko-uka i Oslo  

Norsk seterkultur deltok med innlegg, smaksprøver og debatt på Øko-uka i Oslo 21. 

september 2018. Innlegg og debatt skal utlede i en Seterpolitisk melding fra Alliansen  ny 

landbrukspolitikk. 

 

 

Figur 19. Yngve Rekdal om utmarksbeiter på Økouka. I 

framgrunnen leder Hans Bondal som også holdt innlegg 

og deltok i paneldebatt. Foto: Katharina Sparstad 
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Feltkurs i skjøtsel av slåtteeng 28.-29. juni 

Norsk seterkultur fikk invitasjon til å delta på et feltkurs om skjøtsel av slåttemark fra Nordisk 

Kulturlandskapsforbund.Her deltok Per og Eli Sæther. Kurset gikk over to dager. Den første 

dagen foregikk hovedsakelig i felt i Klevgardane i Oppdal . Dette området har nylig fått status 

som utvalgt kulturlandskap Her har kombinasjonen av aktivt jordbruk og bratt og berglendt 

terreng, bidratt til at uvanlig mye slåttemark er holdt i hevd. Vi som deltok erfarte et rikt 

artsmangfold av planter og insekter. Det kravla og kvitra og yra av liv oppetter slåttebakkene. 

Ellen Svalheim i NIBIO, nasjonal koordinator slåttemark og John Bjarne Jordahl, biolog og 

mangeårig kartlegger av verdifull kulturmark bidro i lag med flere, med viktig fagkunnskap. 

På kurset deltok ei allsidig forsamling fra bl.a offentlig forvaltning, norsk landbruksrådgiving, 

SNO, naturkartleggere, jordbrukere og andre med engasjement for eldre kulturmark. Vi fikk 

demonstrert ei lettdrevet effektiv motorslåmaskin ved Olav Beitland i Slåttelauget i 

Trøndelag. Kjell Krogstad fra Sogn folkemuseum holdt foredrag om ljåer og ljåslått. Et av 

inntrykka fra arrangementet er at Nordisk Kulturlandskapsforbund har mange 

sammenfallende interesseområder med Norsk Seterkultur og bør absolutt utvide samarbeidet 

om å berge den biologiske og immatrielle kulturarven. Bilde fra feltkurset med gardbruker i 

Klevgardane, Arvid Sæther, og biolog John Bjarne Jordahl i ivrig studium av artsrike 

slåttebakker.  

 

 
Figur 20. Feltdag i artsrik slåtteeng. Foto: Eli Sæter 
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Representasjon hos andre organisasjoner 
 

Norsk Bonde – og Småbrukarlag  
Norsk seterkultur deltok på årsmøte i Norsk Bonde- og småbrukarlaget 4.-5. november. Fra 

Norsk seterkultur deltok Nils Sigurd Drabløs og Svein Løken. 

 

Laget for Vestlandsk fjordfe  

Bjørn Karsten Ulberg deltok på årsmøte i Laget for Vestlandsk fjordfe på Lauvåsen i 

Gudbrandsdalen i august.  

 

 

Grupper og utvalg 
AgriAnalyse, «Hva skal til for å ha seterdrift i 2035?» 

AgriAnalyse skal gjennomføre en undersøkelse om seterdrift og framtid basert på 

gruppeintervjuer og spørreundersøkelse. Målet er å få innblikk i hva som skal til for å 

opprettholde setertradisjon i Norge. Gi en analyse av utvikling og trend nasjonalt og per fylke. 

Skissere konklusjoner og diskutere hva slags virkemidler og finansiering som er nødvendig 

for å sikre videre drift i dagens omfang. Norsk seterkultur er sammen med 

jordbruksavtalepartene (Bondelaget, Norsk bonde- og småbrukarlag, 

LMD/Landbruksdirektoratet) og representanter fra fylkesmannen i to større seterfylker 

invitert til å sitte i en referansegruppe. Fra NSK deltar Siv Beate i referansegruppa. Vara er 

Katharina eller Hans. 

 

Betre og økt beiting i utmark 

Per Sæter har representert  Norsk seterkultur i styringsgruppa for prosjektet Betre og økt 

beiting i Møre og Romsdal. Prosjektet er har vært tredelt og er nå avslutta. I 2018 var det 

beite-workshop, ta i bruk brakk areal i to kommuner, tilrettelegge for utmarksbeiting, 

økonomi i økt bruk av brakklagt dyrka mark og utmark til beiting og å gjøre kjent erfaringene 

fra prosjektet. 

 

 

Internasjonalt samarbeid 
 

Medlemskap i EFNCP 

Norsk seterkultur er medlem i den Europeiske seterorganisasjonen EFNCP (European Forum 

on Nature Conservation an Pastoralism). Organisasjonen har medlemsland fra de fleste 

fjellregionene i Europa. De jobber aktivt for å ta vare på utmarksbeite- kulturen i 

fjellområdene og gir ut EFNCP medlemsblad «La Cañada».  

 

 

FAO – Food and Agruculture Organisation  of the United Nations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk seterkultur er invitert til å bidra med relevant 

kunnskap om seterdrift og familielandbruk. Web-

plattformen samler info om familielandbruk fra hele verden; 

inkludert nasjonale lover og forskrifter, offentlig politikk, 

beste praksis, og statistikk, forskning, artikler og 

publikasjoner. Informasjonen skal samles fra aktører på 

ulikt nivå som regjeringer, forskningsinstitusjoner, 

universiteter, faglag og frivillige organisasjoner 

\http://www.fao.org/family-farming/en/.  

 

I 2018 er Norsk seterkultur forespurt om å delta med 

innspill til en global handlingsplan for fjell-landbruket. 

http://www.fao.org/family-farming/en/
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Presentasjon av seterdrifta i Norge og Norsk seterkultur på svensk fagsamling 

Svensk Fӓbodkultur deltok på en konferanse om  «Det nordsvenske kulturlandskapets framtid 

- natur- och kulturvärden som grund och drivkraft för regional utveckling» i Östersund 19–20 

april 2018. I den forbindelse ville de også presentere seterkulturen  og vår organisasjon I 

Norge. Til samlinga produserte Norsk seterkultur eget materiell: 

 

        
 

Interregsamarbeid 
Prosjektet Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskapar har fortsatt i 2018. For Norsk 

seterkultur deltar Siv Beate Eggen og Per og Eli Sæter. Tekst fra Eli Sæter: 

 

Vi var på ei samling i Hede i Herjedalen i mars i 2018 der vi fortsatte å jobbe med teknikk for 

å kunne beskrive smakskvaliteter på egne produkter. Vi så på kart og materiale/beskrivelser vi 

kan bruke for å bruke den lokale biologiske kulturarven i verdiskapinga på garden/setra. Å 

høre om og utveksle erfaringer med fӓbodbrukere/beitebrukere i Sverige er interessant og 

lærerikt i seg sjøl. Mye felles i fӓbod/seter/ystetradisjoner mm. som kommer inn under 

arbeidet med å få seterkulturen inn i verdensarven. Den siste samlinga vi var på var på Austkil 

i Stjørdal i november. Her var et av temaene forretningsplan og bedriftsutvikling. Veldig 

spennende å følge de forskjellige prosjekta til deltakerne etter hvert som de tar form gjennom 

prosjektet. Mange måter å bruke biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper på.  

 

 

 
Figur 21. Frå workshop i Austkil 2018. Foto: Eli Sæter 
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Takk for et godt 

samarbeidsår  

2018! 
 

 

Foto: Oscar Puschmann 


