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TILBAKEBLIKK 

Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for 
“ny” lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle meg for “utlært”. I denne perioden 
har det skjedd mye, og leg har lært mye. En av de mest karakteristiske tema for dette 
arbeidsåret er vel kanskje at Norsk seterkultur har fått et enda sterkere, internasjonalt 
engasjement. I mars 2012 var vi representert på den Europeisk konferansen i Paris 
med tema melkeproduksjon og utmarksbeiting. Alle de Europeiske fjellregionene var 
representert og fikk presentere seg, samtidig som vi fikk et gjort innblikk i hva 
fjellregionene i resten av Europa sliter med. Eller hva de får til. Mange fjellregioner 
har også hatt positiv utvikling takket være en offensiv offentlig satsing. I denne 
perioden har Norsk seterkultur også vært representert i Spania i et internasjonalt 
nettverk for osteprodusenter. Også her har mange av oss både mye til felles og mye 
å lære. Vi er også fortsatt med i et Interregsamarbeid med Sverige om biologisk 
mangfold og utmarksbeiting. Og i november 2012 var hele styret i Norsk seterkultur 
representert på den Svenske Fäbodriksdagen i Torsby. De 2-300 som er igjen av 
svenske seterbrukere har opplagt mye større utfordringer enn vi har her i Norge . På 
fäbodriksdagen hadde vi også et felles styremøte med våre Svenske kolleger som 
skal følges opp med et tettere samarbeid. 
 
Vi ser at det er nyttig for oss å stå sammen med seterbrukere utenfor Norge. Derfor 
har Norsk seterkultur også denne perioden søkt medlemskap i EFNCP (European 
Forum on Nature Conservation and Pastoralism)  – den Europeiske 
seterbruksforeningen. Det er ikke bare vi her i Norge som er opptatt av bærekraftig 
matproduksjon og tradisjon i fjellregionene, vi er mange! 
 
Vi ser selvsagt også sammenhengen mellom situasjonen for melkebruk generelt og 
antall stølsbruk. Uten melkebønder blir det i alle fall ingen seter! Derfor fortsetter vi 
også ufortrødent her hjemme. Vi har mye å hente på å gjøre folk enda bedre kjent 
med hva vi står for og hva vi jobber med. Og så har vi veldig mange ting vi både kan 
og burde jobbe mer med. Men den viktigste oppgaven vår er vel kanskje som 
tidligere leder og nå redaktør av Seterbrukeren, Jostein Sande, uttrykte på 
stølskonferansen i 2012, å være “vaktbikkje” for seterbruket. Med bare ca 1200 
seterbrukere igjen i landet utgjør vi helt klart en bitte liten minoritet i landbruket. Og 
når ting skal forhandles og prioriteringer skal tas er det viktig at noen aktivt taler 
seterbrukets røst.  
 
Vi har også mange gode enkelt ambassadører for seterbruket. Mange har åpnet opp 
stølen for besøk og bruker denne som en pedagogisk innføring i bærekraftig 
matproduksjon, kulturarv og økologi. Vi er i den unike situasjon at seterdrift som 
driftsform betyr mye for mange. Men - ikke alle verken skal eller bør ha åpen dør. Det 
viktigste er at vi har et levende seterbruk. Og det primære for seterbruket er, og bør 
være, matproduksjon. Her er alle like viktige. Store buskaper, eller små besetninger 
med 2-3 kyr, fellesfjøs med melkerobot eller lokale foredlere og turistbedrifter. Eller 
store, inngjerdete beiter i utmark for den saks skyld.  Det som betyr noe er 
utmarksbasert melkeproduksjon. Alle er vi viktige.   
 
Til sist en takk til alle samarbeidsparter – og til styret for enda  et godt samarbeidsår i 
Norsk seterkultur! 
 
Leder 
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Årsmelding Norsk seterkultur 2012 – 2013 
 
Årsmøte 2012 
Årsmøtet 2012 ble avhold på Fagernes i Valdres 12. mai med ca 25 frammøtte! 
Katharina Sparstad fra Vang i Valdres ble gjenvalgt som leder. Hun fikk også med 
seg hele styret fra forrige periode, Siv Beate Eggen, Snåsa, Odd Arne Espeland, 
Jondal, Bjørn Karsten Ulberg, Nedre Eggedal og Marit Skjelstad (fra Tine). Av vara 
ble Nanfrid Røysland, Tinn, Ingrid Arneng, Øystre Slidre og Jorunn Hagen, Tretten 
valgt.  
Nye revisorer ble valgt; Silke Hansen fra Lom og Berit Brun fra Vågå. Ny valgkomite 
ble også valgt av årsmøtet med Kjetil Larsgård som leder. De to øvrige medlemmene 
i valgkomiteen ble Barbro Stordalen og Ragnhild Nordbø. Svein Løken fortsetter som 
kasserer og Jostein Sande, blad- og web-redaktør. Disse var begge til stede på 
årsmøtet.  På møtet deltok også den svenske lederen av Fäbodforeningen som også 
overbrakte en hilsen. Årsplan vedtatt av årsmøtet 2012 
 
Styre 2012-2013 
 
Styret har vært: 
Katharina Sparstad, leder 
Siv Beate Eggen, nestleder 
Odd Arne Espeland 
Bjørn Karsten Ulberg 
Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke 
 

 
Styret 2011-2012. F.v. Marit Skjelstad, Bjørn Karsten Ulberg, Katharina Sparstad, Odd Arne Espeland og 
Siv Beate Eggen. 
 
Varamedlemmer: 
Nanfrid Røysland 
Ingrid Arneng 
Jorun Hagen 
 
Valgkommite har vært: 
Kjetil Larsgård    
Ragnhild Nordbø 
Barbro Stordalen 
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Årsmøteprotokoll 

Årsmøte Norsk Seterkultur 2012 
 
Sted:   Quality hotell, Fagernes hotell 
Tid:  12. mai 2011 14.00 – 16.00 
 
 
Sak 1. Konstituering av møtet –  
 Skriver: Siv Beate Eggen 
 Møteleder: Katharina Sparstad,  
 Skrive under protokoll : Ingrid Arneng og Kathrin Hofmann  Aslaksby 
 
Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling - Ok 
  
 
Sak 3 Årsmelding 
 Fyll inn leder i oversikt over styret ☺ 
 Veldig fyldig og fin. Årsmelding godkjent. 
 
Sak 4: Regnskap 
 Revidert regnskap gjennomgått av Svein Løken. Anbefaler styrets underskrift på 
 balanseoppgjøret på neste års regnskap og årsmelding. 
 Regnskap enstemmig godkjent. 
  
 
Sak 5: Forslag til kontingent og kontingentklasser 
 Styret foreslår ingen endringer. Vedtak ingen endringer. 
 
Sak 6 Sekretariat og sekretæroppgaver. 
 Informasjon om forslag til prøveordning ang sekretæroppgaver og 
 arbeidsfordeling av leder (jfr vedlegg sak 6 ) 
  
   
 Sum sekretariat: 
 Redaktør:     75 000,- 
 Sekretær/kontor:    60 000,- (20 000 sekretær og 40000 

kontorutgifter) 
 Regnskap og medlemsoppfølging:  25 000,- 
 Sum:      160 000,- 
 
Det foreslås også å gi kr 1000,- til hver av revisorene. 
 
Forslaget støttes av årsmøtet. 
 
 
Sak 7 Vedtekter 
Justering og endringer av vedtekter godkjent etter forslag i sak 7. 
Jfr. pkt 3.2 får styret fullmakt til å arbeide videre med dette punktet og utarbeide  et forslag til 
organisering av lokallag og kontingenter 



5 
 

 
Sak 8 Kriterier for tilskudd fra Norsk seterkultur. 
 Vedtak: Kriteriene for tilskudd bør gjelde også enkeltmedlemmer som fremmer 
 Norsk seterkulturs kriterier. Styret bør søke ekstra midler til ønska tiltak fra  våre 
 medlemmer. Styret jobber videre med saken. Fremlegge et nytt forslag til neste 
 årsmøte. 
 
Sak 9 Aktivitetsplan for 2012/2013 
 Aktivitetsplan gjennomgått. Tilføyer ønske om mer kontakt med Norsk  Kulturarv, m 
bl a artikler i ”Kulturarven” og andre relevante medier, delta på fäbodsårsmøtet 21. september 
og følge opp europeisk samarbeid ang. Lokal foredling;  Kathrin Hofmann  Aslaksby er 
kontaktperson her. 
 
Sak 10 Årsmøte 2013   
 Vedtak: Styret bestemmer tid og sted og evt samarbeid med Svenska Fäbod, 
 Hanen og/eller Norsk gardsost om konferanse og tid for årsmøte. Om vi skal ha 
 konferanse hvert år må også vurderes. Innhold i konferanse ble diskutert og det  ytres 
ønsker om tema som tradisjonell stølsdrift, rovdyrproblematikk i svensk  seterdrift. Styret 
jobber videre med disse innspill. 
   
Sak 11 Budsjett 
 Gjennomgått og vedtatt. 
 
Sak 12 Valg 
 Valg av leder:   Katharina Sparstad 
 Valg styremedlem:  Siv Beate Eggen 
 Valg av varamedlem 1: Nanfrid Røysland  
 Valg av varamedlem 2: Ingrid Arneng Heggenes   
 
 Valg av revisor:  Silke Hansen, Berit Brun 
 
Regnskapsfører og kasserer:  Svein Løken 
 
 Valg av valgkomité: 
 
 Kjetil Larsgård, Ragnhild Nordbø– 2 år, Barbro 3 år Stordalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………      …………………………………………… 

Sign          Sign 
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Styremøter 
Norsk seterkultur har hatt 5 styremøter i 2012/2013. Ett av disse ble avholdt sammen 
med den svenske fäbodforeningen i Torsby kommune i Sverige. Temaene for 
møtene var blant annet medlemmer, markedsføring av organisasjonen, sekretariat, 
etablering av regionlag, stølskonferanse, medlemsavisa, samarbeid med andre 
organisasjoner i og utenfor Norge og seterveilederen  
 
Sekretariat  
Jostein Sande har fått utvidet sekretærfunksjon i forhold til media og kommunikasjon. 
Han har ansvar for medlemsbladet «Seterbrukaren» samt oppdatering av Internett. I 
2012 overtok Norsk seterkultur driftingen av den digitale seterveilederen på 
http://www.seterrettleiar.no/. Det er også opprettet en liten sekretærfunksjon hos 
Valdres Natur- og Kulturpark til løpende sekretæroppgaver ved Katharina Sparstad. 
 

 
Redaktør Jostein Sande 
 
Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret. 
 
 
 
Medlemmer 
Det har vært jobba med medlemsverving med aktiv deltakelse på møter og stands. 
Videre har vi forsøkt å være synlig i media. Pr 01.01.2012 hadde vi 448 medlemmer. 
Pr 1.1.2013 var tallet 445, altså tre mindre enn ett år tidligere. Det er registrert 38 nye 
og 41utmeldte. En del av de utmeldte var etter "ryddeaksjon" i medlemsregistret 
vinteren2012. Medlemstallet fordeler seg slik: 204 aktive, 231 støttemedlemmer og10 
Organisasjoner. 
 
Økonomi og årsregnskap 
Det økonomiske resultatet for 2012 ble et underskudd på kr 63837. Det var 
budsjettert med at vi skulle gå i null. Underskuddet i 2012 må sees i sammenheng 
med et forholdsvis stort overskudd i 2011. Vi fikk i 2011 ut tilskudd fra innovasjon 
Norge til organisasjonsutvikling. Kr 52000 av kostnadene med dette kom først i 2012. 
I tillegg var noen av styremedlemmene på etterskudd med å sende inn 
reiseregninger, slik at en del kostnader som skulle vært i 2011, først kom i 2012.  
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Årsresultat 
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Kommunikasjon media 
 
Seterbrukaren 
Det er utgitt 4 utgaver av medlemsbladet Seterbrukaren. Desemberutgaven var et 
landsnummer som ble sendt ut til ca 1500 adresser. 
 

           
      
 
 
Norsk seterkultur har vært synlige i offentlige media i flere sammenhenger. Følgende 
artikler og innlegg er trykket i lokale og nasjonale aviser: 
 
 
Seterveilederen på web 
Norsk seterkultur fikk i 2012 driftingsansvaret for www.seterrettleiaren.no 
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Facebook 
Norsk seterkultur opprettet november 2011 egen Facebook-side. 20. februar 2013 
passerte denne 340 «likes»: 
 

 
 
 
Stølskonferansen 2012 
Stølskonferansen ble arrangert i forkant av årsmøtet 11. og 12. mai 2012 og ble 
gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Valdres Natur- og 
Kulturpark. Fokus i 2012 var «muligheter og utfordringer for fjell-landbruket». 
 

 
Figur 1. Fra nettutgaven til avisaValdres 
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Figur 2. Fra Bondebladet mai 2012 
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Figur 3. Fra avisa Valdres etter stølskonferansen 
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Tale fra leder på stølskonferansen       
I dag har jeg vært leder i Norsk seterkultur i ett år. Jeg var ganske uforberedt da jeg gikk inn som leder i fjor, og 
det har nok tatt litt tid før jeg kom inn i sakene. Med god fra styre, regnskapsfører Svein Løken og redaktør og 
grunnlegger av Norsk seterkultur, Jostein Sande, har vi kommet oss ett år videre i organisasjonen. 
 
Norsk seterkultur ble stiftet i 1999, og etter ett år på ”innsiden” har jeg fått bekreftet at Norsk seterkultur er en 
viktig organisasjon som kan bidra mye for vilkårene for framtidig seterdrift. Vi er en organisasjon med rom for 
stor mangfold og stor takhøyde. For oss er alle som på en eller annen måte bidrar til å ta vare på seterkulturen 
aktuelle medlemmer. Det kan være gjennom formidling, turisme, skjøtsel og vedlikehold eller selvsagt også 
driver støl. Norsk seterkultur har i dag i underkant av 500 medlemmer. Bare 200 av disse driver støl. I dag er det 
ca 1200 stølsbrukere igjen her i landet. Det er klart at det aller viktigste for oss er å ta vare på den ”levende” 
kulturen. Men hvis vi virkelig skal få gjennomslag for stølsdrifta må vi stå sammen. Først da blir Norsk 
seterkultur en slagkraftig organisasjon. Arbeidet framover vil derfor være å bygge opp en organisasjon som er 
relevant for alle seterbrukere, også de som ikke driver lokal foredling eller turisme. De fleste seterbrukere driver 
ikke tilleggsnæring knytta til stølsdrifta, og det vil derfor være viktig å ta ekstra godt vare på den tradisjonelle 
stølsdrifta framover.  
 
Tittelen på dette innlegget er ”Norsk seterkultur inn i framtida”. Norsk seterkultur er organisasjonen som skal 
fremme alle tiltak som tar vare på stølskulturen. Norsk seterkultur gjør dette av egeninteresse – for stølsbrukere 
som kjemper for sin framtid. Men vi gjør det også fordi vi tror det er viktig for alle. Stølskulturen bærer med seg 
en rekke verdier som ikke bare der av interesse for den enkelte stølsbruker, men for alle som er opptatt av 
bærekraft, kulturarv, kulturminner, byggeskikk, tradisjon, folkemusikk, økologi, biologisk mangfold, dyrevelferd 
og matkvalitet. Og kvinnekultur. Stølsdrift er også langt på vei en livsstil. 
 
For ca 100 år siden var det ca 90000  støler i drift i Norge. Det er klart at det har skjedd dramatiske endringer, 
hovedsakelig til det bedre. Men i vår iver etter effektivitet og modernisering må vi sørge for at vi ikke kaster 
”babyen ut med badevannet”. Eller rett og slett sager av greina vi sitter på. Det er ikke bare stølsdrifta som har 
gjennomgått endringer, det er landbruket generelt. De minste brukene er nedlagt, garder er slått sammen og 
besetningene er minst 3 ganger så store som for 100 år siden. Alle matprodusenter kjenner pusten i nakken; vi 
må levere mat som er konkurransedyktige i pris. Da må effektiviteten opp og kostnadene ned. Det er klart at de 
fleste med økonomisk sans vil velge det billigste foret. I dag er importert kraftforet billigere enn grovfor (høy). 
Samtidig som kraftfôrandelen går opp forsvinner husdyra fra utmarksbeitene. Dette er ikke bra for verken 
kulturlandskapet, reiselivet eller framtidig matvaresikkerhet. Det store spørsmålet er om vi i fjellbygdene noen 
gang vil klare å ”hamle opp” med flatbygdene når det gjelder effektivitet. Alle oddsene er dårligere. Det står å 
faller på fjellbondens stahet. Eller utholdenhet.  
Kanskje vi bør se på andre konkurransefordeler? Vi hørte i går om de spesielle kvalitetene ved mat fra fjellet. 
Samtidig roper gourmetkokkene etter kvalitetsprodukter. Sist lørdag hadde Dagens næringsliv et tosiders oppslag 
der Norges mest renommerte kokk ikke torde ha norsk storfekjøtt på menyen. Denne gangen var det Charles 
Tjessem som reagerte. Han mener at det norske kjøttet er blitt for magert. Som sikkert mange vet er mange av 
smaksaromaene knyttet til fettet.  
I disse dager forhandles det om målpriser og tilskudd. Bonden er tilbudt 1400 mer for hvert dyr, men Nortura 
stiller krav til fettprosent. Det er her gourmetkokken fortviler. Han er lei av å servere det han kaller ”skosåler”. 
Som velrenommert kokk velger han selvfølgelig marmorert kjøtt. Det betyr at han må kjøpe kjøtte sitt andre 
steder. Dette er VELDIG synd fordi det går ut over oss som faktisk kan levere nettopp den varen 
gourmetkokkene etterspør. Vi slipper bare ikke til konkurransen. Noen har ”matvett” og ”tatt i egen hånd” og 
leverer direkte til de kravstore restaurantene. I denne nisjen finner vi også mange ”solskinnshistorier”. Men 
mange sliter også. Kampen om hylleplass er tøff. Og det kan bli kostbart å bygge opp sin egen foredlingsbedrift. 
Men noe av det viktigste er vel for å lykkes er vel at vi har en matpolitikk som ikke bygger barrierer til 
forbrukerne. Mat med spesielle kvaliteter må enkelt kunne nå forbrukeren. Og bonden skal ikke straffes når han 
/hun leverer mat som forbrukerne etterspør.  
Dette handler om matkultur. For vi har da matkultur i Norge? Og det burde være fullt mulig å handtere spesielle 
kvaliteter fra fjellbeiter og årstidsbaserte produkter også innenfor store konsern? I dag øker andelen importerte 
melkebaserte spesialprodukter, det vil si ost. Jada, franskmennene er verdens beste på ost, men mange norske 
produsenter har også vist meget konkurransedyktige. Hvorfor er det så vanskelig å finne disse ostene i hyllene? 
Vel, det var konkurransekraften til kvalitetsmat fra landbruket. Råvarer fra stølsområdene går inn under denne 
kategorien. Men å satse på dette er i alle fall ikke nok for å stoppe avviklingen av stølsdrifta i første omgang. 
Antall melkeprodusenter i Valdres går dramatisk ned. Statistikken for Valdres viser også at antall stølsbrukere pr 
melkeprodusent er stabil eller økende. Det kan tolkes slik at det i alle fall ikke er pga stølsdrifta at de trekker inn 
årene. Derfor er et viktig å satse på melkeproduksjon i fjellbygdene generelt. Lars Peder Brekk utalte i Nationen 
nå i påska at LMD ville satse 40 millioner på stølsdrift. Denne meldingen kom etter et utspill fra Fylkesordfører 
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Gro Lundby som ber regjeringen bla opp mer penger til modernisering av fjøs for å stoppe den store nedgangen i 
mjølkebruk.  
For å sikre sjølforsyningsgraden over hele landet er det viktig med nye tiltak som hindrer ytterligere reduksjon i 
jordbruket, og da særlig antall mjølkebønder, uttaler Gro Lundby til Nationen. Uttalelsen kommer fra et foredrag 
hun holdt  om  temaet "Landbruks- og matproduksjon som ressurs for regional og lokal utvikling"   på 
regjeringens kontaktkonferanse på Klækken hotell på Ringerike i Buskerud, der hun tok opp Problemstillingen 
om den store reduksjonen av mjølkebønder over hele landet. Bare i Oppland er søknadene til produksjonstillegg 
redusert med 2000 de siste 15 årene, samtidig som antall mjølkebruk i fylket er halvert, sier Lundby.  
Ja – dette ER dramatisk – også for norsk seterdrift. 
Lars Peder Brekk følger opp Lundbys utspill med: Jeg er bekymret over at setring er i tilbakegang. Regjeringen 
vil framover bruke rundt 40 millioner kroner per år spesifikt på å holde setre i drift gjennom de regionale 
miljøprogrammene, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til Nationen 3. april i år. Beitebruk er i følge Brekk 
en økologisk og økonomisk bærekraftig måte å bruke norske arealressurser til å produsere mat. — 
Matproduksjon og matvaresikkerhet er fundamentalt, og vi får håpe statens forhandlingspart i årets 
jordbruksforhandlinger også viser at de tar dette på alvor. Ellers blir slike utsagn fort til tomme floskler. I tillegg 
til å bidra til økt matproduksjon, er beitebruk viktig for å nå mål om pleie av kulturlandskap og ivaretakelse av 
biologisk mangfold. Beitebruk er også en viktig kulturbærer i norsk landbruk, sier Brekk. Dette burde love bra. 
Både for seterbrukerne og for norsk landbrukspolitikk. Desto viktigere er det for regionene å følge opp dett som i 
dag forvalter de regionale miljøprogrammene. De regionale miljøprogrammene revideres jevnlig, og da er det 
demokratiske prosesser som avgjør hvor mye som skal gå til kompensasjon for miljøtiltak som forebygger 
avrenning, tar vare på biologisk mangfold, tar vare på brattlendt areal eller stølsdrift.  Alt dette er viktig – og 
burde ikke konkurrere mot hverandre. Som leder av Norsk seterkultur mener jeg likevel stølsdrift bør opp på et 
nasjonalt nivå, der alle stølsbrukere stiler likt. I dag er det slik at noen fylker ikke har stølstilskudd i det hele tatt, 
og noen gir opp til 50 000,-. Stølstilskuddet bør være uavhengig av hvor det er – for Norsk seterkultur er alle 
1160 er like viktige! Derfor har også Norsk seterkultur spilt inn stølstilskudd til jordbruksforhandlingene 2012. 
 
Andre praktiske og konkrete utfordringer er elektrisitet. For mange stølsbrukere er nettopp dette en utfordring. 
Mange driver i dag med aggregat i dag, og mange steder er det nødvendig med oppgradering til mer stabile, mer 
miljø- og støyvennlige energikilder. Dette burde oljenasjonen Norge ha råd til å prioritere, og ikke overlate til 
den enkelte stølsbruker. Her handler det faktisk om nasjonale verdier! 
Praktisk hjelp tror vi er viktig. Det skal i alle fall ikke være barrieren som hindrer for å drive støl. Derfor har 
Norsk seterkultur vært involvert i produksjonen av seterveilederen. Denne er nettbasert og gir deg de fleste 
relevante linkene vi i arbeidsgruppa kjenner til. Prosjektet er gjennomført av Oppdal kommune med støtte fra 
Fylkeskommunene i Oppland, Hedmark og Trøndelag. Veldig bra og prisverdig av Oppdal som har dratt i gang 
dett. Sjekk ut brosjyra – den ligger i foajeen. Her finner du også nettadressa. 
Norsk seterkultur er også opptatt av naturmangfoldet. Det unike stølslandskapet har utviklet seg gjennom flere 
tusen år, og i løpet av denne perioden har det også utviklet seg økologiske nisjer (det er altså ikke bare 
mennesker som er markedsorientert). Vi har også sammen med Bioforsk Midt-Norge kommet i gang med et 
Interregnprosjekt sammen med Sverige som skal se nærmere på det biologiske mangfoldet knytte til 
utmarksbeitene. Hovedprosjektet har akkurat satt i gang, og vi er spente på resultatene. De fleste som har fulgt 
dyra sine på beitene har sikkert lagt merke til hvor dyra liker å beite. I disse ”oasene” kan vi mange steder finne 
planter som er i sterk tilbakegang. Her i Nord-Aurdal har stølsviddprosjektet dokumentert nettopp dette. I 
beiteoasene finner vi ofte rikelig med rødlistede arter som bakkesøte, snøsøte og marinøkler. Dette kan tyde på at 
det ikke bare er innagjerdes at vi finner det spesielle artsmangfoldet. Men det betyr heller ikke at alle 
beiteområder har det samme, rike mangfoldet. På stølen jeg driver i Sandalen i Vang har vi funnet veldig få, 
spesielle arter. Som navnet sier (Sandalen) er det ikke spesielt næringsrikt, og de mest krevende artene er 
fraværende. Men det betyr ikke at området ikke er verdifullt som stølsområde. Men den næringsfattige grunnen 
gjør det kanskje mindre attraktivt i ”terroir - sammenheng”.  
Norsk seterkultur har også andre samarbeidsrelasjoner til Europa. Nylig var vi invitert til Paris i forbindelse med 
40-års jubileet for den franske utmarksbeiteloven. Denne har i følge foredragsholderne bidratt til å ta vare på 
mange stølsområder i Frankrike. I denne sammenheng betyr selvsagt ” å ta vare på” levende drift, ikke bare 
konservering. De fleste med et minimum av økologisk innsikt vet at kulturlandskap ikke kan vernes, eller 
konserveres. Det må holdes i hevd gjennom aktiv bruk. På samlingen var alle Europas fjellregioner representert 
og fikk presentere seg. 
Vi så problemstillingen med avvikling av fjellregionene ikke er typisk norsk, men et gjennomgående fenomen i 
hele Europa. I noen regioner var det imidlertid gjort tiltak for å hindre avvikling – og i mange tilfeller viste det 
seg at det nyttet!  
Men en ting ble i alle fall klart, ingen fjellregioner kan eller bør prøve å konkurrere med flatbygdene på volum 
og effektivitet. På de 3 dagene vi var der lærte vi også noe om matkultur, stolthet og regionale forskjeller. 40-
årsjubileet var lagt sammen med en årlig landbruksmesse – som symptomatisk nok var lagt midt i Paris. 
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Matkulturen i Frankrike eies av nemlig av hele folket. Og matkulturen er intakt. Landbruksmessen var preget av 
regional matkultur, husdyrraser, biologisk mangfold og reiseliv. Disse så ut til å være uatskillelig knyttet til 
hverandre.  
Vi også vil jo selvsagt være attraktive – både for våre egne konsumenter og for gjestene våre. Matkulturen har 
veldig stor innvirkning på attraksjonsbarometeret, og her har også stølskulturen noe å bidra med. At dette er 
attraktivt fikk vi jo også bekreftet av produsentene som har presentert seg her på konferansen. 
Det som også gjorde inntrykk var at for å bli gjeter i Frankrike kreves det 2-3 års høyere utdannelse. Du skal 
ikke bare kunne noe om husdyrhold, grasutnytting og beitekvalitet, men du må også lære om kulturlandskap, 
økologi, biologisk mangfold og skjøtsel. 
Simen Bjørgen var i dag inne på om Norsk stølsdrift bør komme på verdensarvlista. Noen Europeiske 
seterområder har klart det. De hadde klart å dokumentere mange spesielle verdier som var viktig for fellesskapet. 
Jeg tror ikke det norske stølslandskapet er mindre verdifullt. 
Styret i Norske seterkultur har også diskutert muligheten om å søke. Ja, vi mener norsk seterkultur absolutt burde 
komme på UNESCOS verdensarvliste. UNESCO inkluderer også immateriell kulturarv, og vi mener det er der 
norsk seterkultur hører hjemme. Det er viktig at stølsdrifta ikke skal få lov å utvikle seg eller båndlegges i 
formelle vern. Ved å få stølsarven på verdensarvlista vil Norge forplikte seg til å ta vare på denne driftsformen. 
Dette bør være et nasjonalt ansvar og ikke overlatt til tilfeldighetene og den enkelte stølsbruker. 
Sett i lys av dette har Norge også ratifisert en internasjonal landskapskonvensjon. Konvensjonen ble vedtatt av 
Europarådets ministerkomité i juli 2000 og Norge godkjente konvensjonen den 23. oktober 2001. Konvensjonen 
trådte i kraft i 1.3.2004. Per mars 2011 har 33 land godkjent den og forpliktet seg til å vurdere om landskap er 
godt nok ivaretatt i lovverket integrere landskap i politikk på områder som kan ha direkte eller indirekte 
innvirkning på landskap forbedre de faktiske kunnskapene om egne landskap utdanne fagfolk og fremme 
undervisningsopplegg i skoler og universiteter bidra til å bevisstgjøre folk i det sivile samfunnet, private 
organisasjoner og offentlige etater gi befolkningen, lokale og regionale myndigheter og andre mulighet for å 
medvirke i landskapspolitikken  legge til rette for samarbeid over landegrensene på lokalt og regionalt nivå 
Landene skal rapportere om framdrift og resultater til Europarådet ved konvensjonsmøtene en gang i året. 
Som det står i konvensjonen er formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og 
planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene. 33 land har ratifisert konvensjonen til 
nå.  Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om 
verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon. Landskapet er i stadig 
endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer men å påvirke endringene i en retning som folk 
ønsker. 

Så da er det vel bare spørsmål om folk ønsker stølslandskapet? Stølsdrift og stølslandskap ble aktivt brukt i 
nasjonsbyggingen etter unionsoppløsningen. Fremdeles blir bilde av frittgående dyr i fjellandskap bruk som noe 
typisk norsk. Bare noen få prosent av oss er matprodusenter. Vår jobb er bandt annet å kommunisere 
matproduksjon på en forståelig måte. Da blir det vanskelig å koble landskap, ressursgrunnlag, kulturarv, 
matkultur, dyreetikk og produksjon fra hverandre. For mange er stølsdrift et veldig positivt  et vindu inn til 
landbruket dette ligger det en bærekraftig linje fra jord til bord, dyreetikk og kvalitet. Er ikke dette viktig lenger?  
Mange av oss har forstått at nettopp denne produksjonslinja er interessant for mange. Vi har  etter hvert fått en 
rekke sterke ”budeienettverk” av stølsbedrifter som tjener tilleggskroner på stølsdrifta. Noen av disse har vi 
truffet her. Nettverksarbeidet er svært nyttig både for inspirasjon, erfaringsutveksling, kvalitetssikring og 
markedsføring. Nettverkene bidrar til å gjøre stølsdrifta kjent på en veldig positiv måte. 
Men, altså, stølsdrift er, når alt kommer til alt, matproduksjon. Det handler om å utnytte de lokale ressursene. 
Potensialet er rundt 900 millioner fôrenheter i utmarka, som Yngve Rekdal fra Skog og Landskap sa under den 
nasjonale Beitekonferansen i februar i år. Og det samla beitepotensialet er på en milliard kroner per år. Vi må jo 
være dumme hvis vi ikke er i stand tim å utnytte det! 
På mange måter kan vi si at stølsdrift er et vindu inn for folk utenfor landbruket. Det er ikke for ”ingenting” at 
TINE bruker bilder av frittgående kyr i naturskjønne omgivelser i de fleste reklamene sine. Folk liker å se at dyra 
har det godt. Og folk flest liker at kulturarven blir ivaretatt. 
Og nettopp det har vi tenkt å fortsette med! 
Så hvor går veien inn i framtida? Veien er både politikk, økt kunnskap og forståelse for verdiutnytting –og 
utvikling. Eller rett og slett trivsel. Men ingen kan vel for alvor mene at en fjellregion som Valdres skal basere 
framtida si på importerte forenheter nå det ligger uendelige ressurser lett tilgjengelig? Hvor framtidsretta er det? 
Og hvordan er det egentlig med de som produserer disse forenhetene i landene vi importerer fra? Hvordan kan 
det være så billig? Er det eksporttilskuddet som gjør det mulig? Eller det fordi regelverket ikke tar samme, 
kompliserende og fordyrende miljøhensyn som her? Eller er det lave lønningene til jordarbeideren? Får de en 
anstendig lønn så de kan brødfø sin familie? Og hvordan er det med jorda og økologien? Vi vil jo selvsagt ikke 
bli utkonkurrert, men hvor mye ville kraftforet koste om alle ledd fikk en anstendig lønn? Eller produsenten 
måtte følge samme arbeids- og miljøregelverk som her? 



18 
 

Norsk seterkultur er, enten vi vil eller ikke, en del av en globalisert verden. For mange av oss handler stølsdrift 
om nødvendighet. Jordveien på garden er liten og dyra MÅ til fjels fjells for å spare jorda hjemme. Men jeg vil 
med dette ikke undergrave for at for meg kan ingen opplevelse måle seg med dyr som kommer fornøyde hjem til 
melking etter en lang dag helt fritt. Det er underlig, for det er så enkelt og så selvfølgelig. Det er en av disse 
tingene vi ikke ser verdien av før det er borte. Det tar tid å lære opp en stølsflokk. Det vet jeg alt om siden jeg 
har drevet en støle med leiekyr i 15 år. Jeg har også lært at gamle dyr og deres kunnskap og kompetanse er 
veldig viktig dersom KOSMOS på stølen skal fungere.  
Dette handler om mer. Det handler om verdier. Hvordan vi vil ha det i framtida. Hva som er viktig for oss. Og 
hva slags mat synes vi det er ok å spise. Og hvordan maten er produsert. Og hvordan vi utnytter ressursene våre. 
Og hvordan vi bygger opp matberedskapen. Og hvordan vil vi at jordarbeidere i andre land skal ha det.  
Men – for å si det som det er, det beste for meg med stølsdrifta er å koble av verden for en liten stund. Det er 
dette her og nå som er viktig. Meg, dyra og naturen. Når samspillet fungerer. Da er alt som det skal være. Vi 
trenger ikke gjøre det mer komplisert enn det er.   
Leder 
Katharina Sparstad 
 
 
Pressemelding etter stølskonferansen: 
Nasjonal stølskonferanse på Fagernes 
11.- og 12. mai gjesta om lag 90 stølsbrukarar, folk innan forsking, landbruksforvaltninga og andre interesserte 
frå heile landet Fagernes Hotell for å samlast kring temaet stølsdrift. Konferansen var arrangert av 
Fylkesmannen i Oppland, Norsk seterkultur og Valdres Natur- og Kulturpark. 
 
Vi er svært nøgd med responsen på konferansen, seier både Guri Grønolen og Katharina Sparstad frå Norsk 
seterkultur/Valdres Natur- og Kulturpark. Dag ein var lagt opp til meir overordna tema og strategiar, med 
diskusjon og gruppearbeid. Bland innleiarane var leiaren i HANEN, Bernt Bucher, Eivind Haalien, sjef for 
lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen, Hege Homlong, direktør for vekst og utvikling frå TINE, Hanne 
Sickel frå Bioforsk og stølsbrukar Geir Harald Fodnes frå Strandmo gardsysteri i Valdres.  
 
Forkar Christain Anton Smedshaug la også fram ein interessant analyse av utviklinga i Norsk landbruk og 
korleis vi utnytter forvaltar og utnyttar norske landbruksressursar sett i både nasjonal og global samanheng. Han 
påpeikar at det kjem til å bli auka behov for matproduksjon i verda etter kvart som befolkninga aukar. Det bør 
derfor være eit nasjonalt ansvar for å ta vare på og nytte landbruks- og beiteareal som ikkje vært utnytta. 
 
Hanne Sickel viste til resultat frå undersøking av stølsmjølk som viser at kjøt og mjølk frå fjellet inneheld 
spesielle verdiar innan umetta feitsyrar, antioksydantar og betakaroten. Dette gjør mellom anna smøret gulare, 
mjukare og meir lagringsdyktig. Som ein raud tråd både frå TINE, NorgesGruppen og Hanen var ein klar 
endring i marknaden for spesialprodukt. TINE er no i i gang med prosjekt som skal fylje opp dette behovet i 
marknaden. Det har også blitt meir aktuelt med sesongprodukt i hyllane. Hålien frå NorgesGruppen viste til 
butikkane som har sett av ekstra hylleplass til lokal mat. Samstundes er det ei utfordring å få selt produkta, og 
ofte er det manglande marknadsføring av nye produkt. 60% av dei nye spesialprodukta går dukken i løpet av dei 
første tre åra.  
 
Dag to var det meir fokus på praktiske løysingar. Her fekk mellom anna stølsbrukar frå Grøset seter, Bjørn 
Karsten Ulberg, fekk presentere stølen sin. Han fortalde at utfordringane hadde vode mange, og at det er ekstra 
tungt når kommune og forvaltning er negative. Stølsbrukar Sigmund Røysland i Tinn driv utan straumnett og 
fortalde korleis han fekk stølen til å fungere med ein kombinasjon av aggregat, vindmøtte og solselle. Han driv 
stølen Selstasli med 10 mjølkekyr og lokalforedling fordi tankbilen ikkje kjem fram. Siv Beate Eggen frå Snåsa 
stølslag fortalte om korleis de hadde bygd opp seternettverket der oppe. Stølslaget i Snåsa er nominert til 
Kulturlandskapsprisen 2012.  
Interessant var det også då sosialantropolog Anne Katrine Norbye fortalde om studia sine i Hemsedal og Nord 
Trøndelag. I Leksvik og Mosvik seterlag i Trøndelag hadde fleire unge starta opp stølsdrift med nokre kyr som 
turistattraksjon. Stølane ligg utan veg og kan soleis ikkje lever stølsmjølka til meieriet. Medan stølar Hemsedal 
no berre er på 16, har stølane i stølsgrenda i Trøndelag auka til 11.  
 
Også Norsk Kultarv ved Simen Bjørgen fekk også presentere seg på konferansen. Nokre stølar har også fått 
Olavsrosa, mellom anna Herdalsetra som har take vare på både bygg og kulturlandskap. Feltbiologen Tanaquil 
Enzensberger tok oss også med på ein vandring i det biologiske mangfaldet der vi vart kjend med ei rekkje 
utrydningstruga arter som treng beiting og lys for å overleve.  
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Herdalssetra i Ut i naturen på NRK 1 

 
 
 
Deltakelse i fakta innslag på Farmen,TV2  
NRK2 har høsten 2012 sendt farmen fra Valdres. Konseptet denne gangen har vært 
en utførlig historisk faktadel en gang u uken, og november ble det vist et innslag med 
leder om tema stølsdrift. 
 
Stand på Dyrskún og Mersmak i Skien 
 
Mersmak i Skien 
Budeieveven hadde ein flott stand på Mersmak arrangementet vara i 2 dagar. Me sto 
i eit inngjerda grønt område saman med Telemarksreiser, Slow Food og Vinje 
Slakteri. Her hadde me med oss produkt for sal og demonstrerte kinning og brunost-
koking. Me delte ut smaksprøver og fortalde om produkta og seterlivet. Fire setre var 
representert Lega, Bergstaulen, 8 potter rømme og Håvardsrud Seterliv. 
 
Dyrskun i Seljord 
Arrangementet vara i 3 dagar og Budeieveven fordelte arbeidet på 6 staular, nokre 
var med fleire dagar og stilte med fleire generasjonar frå kvart bruk. Hovudsaken her 
er demonstrasjon og formidling av mjølkestellet frå separering til primkoking og 
seterliv generelt. Me delte ut mengder med smaksprøver og opninga i ystebui var 
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jamt fult av folk i alle aldrar. Me separera, kinna smør, tok ut kvitost og koka prim. Me 
hadde to primkjelar og kvar budeie har sitt prim. Me hengde opp plakatar frå Norsk 
Seterkultur på dei kvite veggane. Sal av våre eksklusive produkt var også svært 
populært. Me delte ut blad og brosjyrar, saman med svar på spørsmål, 
demonstrasjon og smaksprøver er dette ein god måte å få ut informasjon om 
Budeieveven og Norsk Seterkultur. 
Ingebjørg Håvardsrud, Budeieveven 
 
 
Politikk 
 
Deltakelse i markering mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene 2012 
Den 21. mai deltok et fulltallig styre med kasserer i en stor markering mot statens 
tilbud ved jordbruksforhandlingene 2012.  
 

 
Figur 4. Foto Siv Beate Eggen 
 
 
Innspill til Jordbruksforhandlingene 2013 
Norsk seterkultur har kommet med følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2013: 
(Innspillet er sendt til Landbruks og Matdepartementet og begge faglagene i 
landbruket) 
 
Til Landbruks- og Matdepartementet 
Postboks 8007, Dep.  
0030 Oslo          21.02.2013 
 
Norsk seterkultur  og jordbruksforhandlingene 2013 
Norsk seterkultur er en organisasjon som kjemper for stølsdriftas eksistens. Vi arbeider for å ta vare på 
mangfoldet, og for å gjøre driftsformen bedre kjent for samfunnsgrupper utenfor landbruket. Stølsdrift i Norge er 
en mange hundre år gammel høstingskultur basert på lokale ressurser. Som ekstra bonus får vi et vakkert 
kulturlandskap. Stølsdrifta er også en viktig del av nasjonens identitet som ofte blir brukt for å markedsføre 
Norge. Industrialisering. 
Kvotesalg og sammenslåing av produksjonsenheter har ført til en dramatisk reduksjon av støler i drift. Norsk 
seterkultur ser derfor med stor bekymring på avviklingen av norske mjølkebruk med tilhørende stølsdrift. 
 
Ingen andre land i Nord-Europa har like mange aktive støler. Norge har derfor visse forpliktelser til å føre denne 
kulturarven videre. Videreføringa av stølsdrifta er ikke bare den enkelte stølsbruker sitt ansvar. Vi forventer at 
stølsdrift også er et tema for begge faglagene i årets jordbruksforhandlinger. 
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Innspill til årets forhandlinger 

For 2013 har vi valgt ut 3 konkete utfordringer: 

1. Elektrisitet på stølen. Mange støler er uten innlagt strøm. Melkeproduksjon med aggregat krever mange 
steder oppgradering for å sikre miljøhensyn og bedre nedkjøling av melka. Mange støler ligger også i 
nærheten av hyttebebyggelse, og for disse kan støy også være et problem. Norsk seterkultur ønsker derfor 
en støtteordning for miljøvennlige energiformer på strømløse støler.  

2. Stølstilskudd gjennom RMP. Det er i dag store fylkesvise forskjeller på tilskuddene. Tilskuddet må 
innføres i fylker som ikke har denne ordningen, og økes til et felles nivå som gir faktisk effekt for 
stølsdrifta. For fylker med mange støler i drift betyr det at disse får en større andel til disposisjon til 
stølsdrift enn fylker med færre støler.  

3. Gamle husdyrraser. Stølsdrift er en driftsform som ligger godt til rette for de bevaringsverdige 
husdyrrasene. Derfor finner vi også en stor andel av de gamle rasene på blant stølsbrukerne. Disse kyrne 
tar seg godt fram i terrenget og er gode til å utnytte fjellbeitene. På den måten gjør de en spesielt god jobb 
som kulturlandskapspleiere. De er også mer nøysomme og mindre sårbare for svingninger i vær og 
beitekvalitet. Samtidig vet vi også at de gamle rasene produserer mindre melk, og det er nettopp derfor 
alle de gamle kurasene er utrydningstruede. Mange av disse rasene har også melk med spesielt gode 
ysteegenskaper som i sterkere grad bør nyttes til å underbygge norsk matkultur på samme måte som 
andre, sammenlignbare land bruker sine lokale raser til ulike matspesialiteter. Tap av disse rasene vil 
derfor være et stort tap, både avlsmessing og kulturelt. Norsk seterkultur mener derfor at det må til 
betydelige tiltak for å sikre de bevaringsverdige rasene. Følgende tiltak foreslås: 

• Kraftig styrking av tilskudd for de bevaringsverdige rasene til kr 5000 pr dyr. 
• Rekruttere flere melkebønder med bevaringsverdige raser, ved tildeling av gratis melkekvote.  
• Gratis inseminering og GENO-medlemskap for å styrke avlsarbeidet  
For øvrig mener vi at tilskuddet skal følge individet uavhengig om eier har krav på øvrige 
produksjonstilskudd.  
 
Mvh 
Norsk seterkultur 
Katharina Sparstad 
 

Hørings uttalelser 
Det er sendt høringsuttalelse i forbindelse med regionalt Bygdeutviklingsprogram i 
Hedmark: 
 
Norsk Seterkultur  
v leder 
Katharina Sparstad 
seter@seterkultur.no 
Norsk Seterkultur: org nr. 879 27 0642  
 
 
Til Fylkesmannen i Hedmark       26.02.2013 
Statens hus            
Parkgate 36 
Hamar 
 
Høringsuttalelse vedrørende regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 
Norsk seterkultur har fått dokumentene Regionalt næringsprogram (del 1), Regionalt miljøprogram (del 2) og 
regionalt klimaprogram (del 3). I denne utalelsen har vi kun forholdt oss til del 1 og 2 da skog ligger tematisk 
utenfor Norsk seterkultur sitt virkeområde. 
 
Generell del 
Først og fremst virker dokumentene oversiktlige og godt gjennomarbeidet. Det er positivt at de tre programmene 
i del 1, 2 og 3 forholder seg aktivt til hverandres målsettinger.  
I den innledende delen omtales setring under «Kulturminner og kulturmiljøer», og Hedmark omtales som Norges 
nest største seterfylke. Det blir her påpekt at Nord-Østerdalen peker seg ut med spesielt stort artsmangfold. Her 
er også seterdrifta fremdeles viktig som ressursgrunnlag for gården. Sånn sett kunne teksten om seterdrifta like 
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godt passe inn under kapittelet om biologisk mangfold. Flere av de viktigste seterområdene ligger også innenfor 
eller i randsonen av områder med ulike verneformål.  
 
Kommentarer til Del 1, Regionalt næringsprogram 2014-2017 
Her er det nevnt en del eksempler på nåværende bygdeutviklingsområder. Det er i den generelle delen nevnt at 
flere av de viktigste stølsområdene ligger i randsoner eller innenfor verneområder. Dette burde ligge godt til rette 
for flere opplevelsesbaserte næringer! Samtidig er både bygdenæringer og mat de to hovedsatsingsområdene i 
næringsprogrammet. Stølsdrift passer også godt både innenfor landbruksbasert reiseliv og lokal mat (s 7). Ut i 
fra det kunne det være naturlig at seterdrift ble tatt inn i næringsprogrammet som et satsingsområde. Det vises til 
en egen plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, og forhåpentligvis er seterbedrifter tatt med inn der.  
 
Kommentarer til Del 2, Regionalt miljøprogram 2013-2016 
I denne delen er det foreslått en del endringer. Tilskudd til seterdrift foreslås derimot videreført uten endringer 
med kr 36000. Det er selvsagt positivt. Antall seterbruk har gått ned med 10 bruk, og dette forklares med de 
generelle betingelser for melkeproduksjon, og må derfor ikke belastes seterbrukere ved å konkludere med at 
tilskuddet ikke har noen effekt.  
Tilskuddet til skjøtsel av setervoller og seterlandskap videreføres også. Videre er det positivt at det opprettes et 
regionalt tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser! 
Tilskuddet til artsrike slåtteenger foreslås avviklet. Dette er kun akseptabelt dersom tilsvarende tilskudd følges 
opp fra MD. Dette forutsetter at ordningen blir varig og forutsigbar slik at man kan legge opp til en langsiktig og 
målretta skjøtsel av slåtteenglokalitetene.  
Med vennlig hilsen 
Norsk Seterkultur 
Katharina Sparstad/s/ leder i Norsk seterkultur  
 
 

 
Internasjonalt samarbeid 
 
Medlemskap i EFNCP 
Norsk seterkultur har nå søkt om medlemskap 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». De organiserer årlige samlinger rundt om i Europa og  deltar i ulike 
rådgivningsgrupper og utvalg. Medlemskapet kan betinge en mindre avgift på 1 
pund. Vi i Norsk seterkultur ser at de fleste fjellregionene i Europa er i samme 
situasjon som Norsk seterkultur. Den utmarksbaserte fjell-landbruket står blir 
utkonkurrert av et stadig mer industrialisert landbruk i lettdrevne områdene. Det er 
nyttig for oss med et felles Europeisk forum der vi kan sammenligne der vi både kan 
lære og dele erfaringer med hverandre. 
 
Samarbeid med den svenske Fäbodforening 
Hele styret i Norsk seterkultur deltok på Fäbodriksdag i Thorsby i Sverige. Gjennomgående tema for samlingen 
var kulturlandskap og det biologiske mangfoldet som knytter seg til beitelandskapet.  Sverige har kun få støler i 
drift, og det finnes ingen offisielle tall  på hvor mange støler som faktisk er i drift. Tall som blir brukt er fra 50 – 
200.  I Sverige gis det også stølstilskudd for beiting med ammekyr, slik at disse også blir telt som aktive støler. 
 
Sverige og Norge har allerede etablert  samarbeid  gjennom et Interregprosjekt som tar for seg det biologiske 
mangfoldet knytta til beitelandskapet.  Forprosjekt er nå avsluttet, og det er søkt om hovedprosjekt. På norsk side 
går prosjektet gjennom Biofoisk  Midt Norge.  Prosjektet legger også vekt på biologisk mangfold som kulturarv 
og  tradisjonell kunnskap som ressurs for bærekraftig utvikling. 
 Svenskene var også opptatt av klassifiseringsmetoder av beitemark som er utarbeida av Ynge Rekdal ved 
Institutt for Jords- og Landskap på Ås. I følge svenske seterbrukerne mangler landbruksforvaltningen i Sverige 
gode redskap for bruk og forvaltning at utmark som beiteressurs.  
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Som her i Norge er de også kjent med sammenhengen mellom fjellbeite og melkekvalitet.  
Samtidig har svenskene undersøkt hvordan ulike storferaser utnytter utmarksbeitene. Her  viser svenske 
undersøkelser at den svenske fjellkoen hadde høyere verdier av polyfenoler, karoteniner, C-vitaminer og umetta 
fettsyrer en melk fra Holsteinku på samme beite. Den svenske fjellkoen kan sammenlignes med vår norske sidet 
trønder- nordlandsfe.  
 
Også den svenske Riksantikvaren ved Fabian Membus var representert. Han er opptatt å ta vare på det som er 
igjen av den svenske stølskulturen, og forsøkte å definere ulike, truede natureng- og beitemarskstyper. Han var 
også opptatt av at vern av verdifulle områder ofte har virket negativt fordi  dette ikke har vært fulgt opp med 
skjøtsel og aktiv bruk som er en forutsetning for å ta vare på den særegne økologien  som er knytta til ekstensivt 
beite og slått. Det ble også utrykt frustrasjon fra salen over at forskning på dette området ofte er vanskelig 
tilgjengelig for beitebrukerne. Dersom målet er å ta vare på mangfoldet bør det også være et mål at relevant 
kunnskap må gjøres tilgjengelig for brukerne. Samtidig er det store arealer hvor de biologiske verdiene i Sverige 
ennå ikke er undersøkt. 
 
Noen av seterbrukerne påpekte også at matproduksjon fremdeles må stå i fokus, og at kulturlandskap og 
biologisk mangfold er en positiv konsekvens av dette. 
 
Rovdyr truer svensk fäbodbruk 
Et annet tema som kom opp i mange sammenhenger var rovdyr i stølsområdene.  Som kjent har Sverige et mye 
større antall ulv i sin forvaltning, og dette går svært hardt ut over stølsbrukerne. Det er også et stort problem at 
det ikke gis fellingstillatelse i nødverge. Mange har vært viten til at dyr er revet i hjel uten å kunne foreta seg noe 
som helst. I tillegg til direkte tap av dyr, blir dyra også stresset slik at de går ned i melkeytelse.  
 
”Mann av huse” for lokal mat 
Et mer hyggelig tema for samlingen ble tatt opp av Cristina Wickstrøm fra Mat i Värmland. Hun kom fra 
länstyrelsen i Värmland der de er i gang med å etablere et matnettverk. Antall deltakere er nå oppe i 80 
produsenter.  Hun mente at Sverige ligger godt an til å bli det nye, nordiske matlandet og viste  til at nordiske 
kokker har markert seg sterkt i Europeisk sammenheng de senere årene. Etterspørselen etter lokalmat er uansett 
sterkt økende i Sverige. Dette ble bekreftet til fulle da de i  2011 arrangerte en regional matmesse som et 
prøveprosjekt. Interessen var overveldende;  hele 7300 besøkende skapte trafikk-kork på innfartsveiene .  De har 
også opplevd  mange positive ”spinn-off”- effekter av arbeidet. Hun fortalte at fire investorer nå har kjøpt opp 
det nedlagte Karlstad Meieri som mathall for matbedrifter som vil videreutvikle seg.  
 
Bransjekriterier er også viktig for svenskene 
Også Ida Olufson  fra organisasjonen Eldrimner var opptatt av mat. Hun arbeider sammen med Dalarnas 
fäbodforeinng om om utarbeide bransjekriterier for lokal foredling av stølsmelk. Dette har hittil blitt et 
omfattende dokument på 70 sider! Hun understreket at det er unntak i kriterier for foredling av melk for 
seterbruk der det ikke er et bastant krav om et fult utrustet meieri. ((EG) nr 852/2004, II kapittel 2b, 3 og 4). 
Olufson hadde som visjon å komme opp i 10000 matprodusenter i løpet av ti år. Eldrimnir gir ut et eget tidsskrift 
og arrangerer kurs og studieturer. Hun viste også en flott og informativ mat-App de har utarbeida.   
Lokal mat med elg som hovedrett var også på menyen under festmiddagen lørdag kveld. Middagen var bekostet 
av Torsby kommune. 
På lørdagen fikk også leder Katharina Sparstad tid til å orientere litt om norsk landbruk og stølsdrift.  
 
 Paneldebatt søndag morgen 
Søndag morgen var samlingen klare for paneldebatt.  Tema for debatten var hvordan kan ha en energieffektiv, 
globalt bærekraftig  og klimavennlig matproduksjon fra utmarksbeiter. Innleder var Martin Moraeus, LRF 
Dalarna. 
I panelet satt   

• Håkan Tunon fra CBM-naptek. Han var opptatt av biologisk mangfold, og hvor viktig det var å øke 
forståelsen av dette blant politikerne. 

• Paulina Palmkanz, leder i den svenske fäbodriksforeningen siden 2008. Hun orienterte om at 
organisasjonen arbeider for å få innpass i fora der de kan påvirke politisk. De har også arbeidet med å 
kartlegge faktisk antall fäboder, men strever med å få aksept for sine tall.  

Hun understreket at de svenske seterbrukerne er tjent med en nyansert rovdyrdebatt for å få politisk gehør. 
Videre la hun vekt på landbruksutdanningen, og hvor mye den har å si for valg av driftsform. Utmark regnes 
heller ikke som landbruksareal i Sverige, og da er det veldig bra med Interreg-samarbeid i samarbeid med CBM 
gir økt fokus på kulturlandskapsressurser i utmarka. 
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• Bertil Johanson fra Dalarna Fäbodforening mente det var viktig å ha kontakt med alle grupper innen 
for landbruket. Han etterlyste en rovdyrforvaltning som også forholdt seg til beiteverdi, og mente 
Sverige burde ha et nasjonalt ressurssenter for utmarksforvaltning tilsvarende Norsk Institutt for Skog 
og Landskap. 

• Siv Beate Eggen fra styret i Norsk seterkulltur rakk så vidt å orientere om virkemidler som er brukt i 
Trøndelag for å få flere til å ta opp igjen stølsdrifta si. I Snåsa ble stølsdrifta avviklet på 1960-tallet, og 
utmarka ble bare utnyttet av sau og ungdyr. .Gjennom RMP har stølstilskuddet økt, og i dag er det 20 
setrer i drift i samme området. En av betingelsene der er at det skal være minst to kyr i min. fire uker. 
Det er heller ikke lov å bruke kunstgjødsel eller sprøytemidler. Stølsbrukerne er også pålagt å være 
besøks-seter. Hun kom også med betraktninger på inntrykk fra samlingen og ulikheter på svensk og 
norsk side; i Norge diskuterer man stølsdrift i forbindelse selvforsyningsgraden. I Sverige har hun 
inntrykk av at diskusjonen handler diskusjonen om hvordan å holde ut. 

•  

   
Figur 5. Styremedlem Siv Beate Eggen i panelet til høyre på bildet. Til høyre: Kreativ utegrill på fäbodsvollen 
 
Besøk på fäboder 
Etter debatten dro deltakerne på stølsbesøk. I Sverige som i Norge består en fäbod er det som regel flere støler 
som kan sammenlignes med stølslag. Ingen av stølene vi besøkte hadde mjølkeproduksjon lenger, men noen 
hadde ammeku eller beitedyr fra nabosetra som beitet i området. Slåttejorder og bygninger var imidlertid godt 
hevdet.  
 
Felles styremøte mellom Norge og Sverige 
Under samlingen rakk også Norsk seterkultur  og Svensk Fäbodforening å ha et felles styremøte. For Sveriges 
del består styret av lederne for hvert av de regionale lagene samt leder for landsorganisasjonen.  For Sverige var  
Dalerna representert av Roger Beronius, Gävleborg av Stefan Olander og Värmland av Bertil Johanson. Leder av 
landsforeningen er Paulina Palmkranz. Styrene var samstemte om at vi kan bli enda mer slagkraftig om vi jobber 
sammen, og knytter arbeidet til internasjonale aspekter.  I Sverige sliter stølsbrukerne med å få aksept fra 
myndighetene for den historiske beitebruken, og de anser den norske landbrukspolitikken er mye mer  tilpasset et 
beitebasert landbruk. Det svenske styret var også klare på at rovdyrpolitikken er avgjørende for deres eksistens. 
Rovdyrpolitikken kan endres – til nå her det vært til rovdyrenes fordel.  Unntak i den svenske  
rovdyrforvaltningen blir kun gjort i samiske områder med reinsdyrbeitelag. I tillegg er også tilskuddet til 
stølsbrukere i Sverige halvert fra 2007. Årsaken til dette er at det da også ble åpnet for stølstilskudd for 
ammekyr. På den måten ble samme sum fordelt på fler og mindre penger til de aktive stølsbrukerne. I følge det 
svenske styret er antall seterbrukere redusert med 50% etter 2007.  
Det norske styre viste til en tilsvarende utvikling på norsk side, med stort frafall både fra stølsdrift og 
melkeproduksjon generelt. Styret viste til at selv om det er lett å få melkekvote, er utgiftene økt uforholdsmessig 
mye i forhold til inntektene, slik at mange vegrer seg for å overta.  Styret konkluderte med at vi har mange felles 
samarbeidsområder både politisk og faglig, og ble enige om å arrangere en felles Norsk – Svensk konferanse i 
grensetraktene høsten 2013. Nærmere dato og program kommer vi tilbake til i senere utgaver av seterbrukeren. 
 
 
Deltakelse i Europeisk fagnettverk for lokal foredling 
Rapport fra samlinga i Spania 
Kathrin Hofmann Aslaksby deltok for Norsk Seterkultur på det fjerde møtet i 
nettverksorganisasjonen for europeiske gardsmeieri. Nettverket ble formeldt stiftet i 
oktober  og organisasjonen fikk namnet Nettverket for gards- og handtverksystarar i 
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Europa (European Farmhouse and Artisan Cheesemakers Network FACE). 
Bakgrunnen for organisasjonen er at en ser et stort behov for et felles talerør mot 
Brussel, hvor mye av regelverket og premissene kommer fra. Formålet med 
organisasjonen er å samordne gardsysteorganisasjoner, veiledningssenter og andre 
organisasjoner  og personer som er opptatt av emne. 
Nettverkssamlinga ble holdt i Zafra i Extremadura, Spania 2.-5. Mai 2012. Tema for 
årets nettverkskonferanse var hygieneregelverk og tilpasninger av dette til små 
ysterier. De ulike deltagerlanda bidrog med presentasjoner av produsenter og 
næringsmiddeltilsyn fra de ulike deltagerlanda. Deltagerne fikk være med 
gardsbesøk, ysteribesøk, og deltok i ulike arbeidsgrupper. Kathrin deltok i 
arbeidsgruppe som jobber med teknologi, hvor mål for videre arbeid var å se 
nærmere på næringsinnhold og helseeffekter av rå (upastaurisert) melk og ost 
produsert av rå melk.  
Sammen med Julia Antrag fra Tyskland, tok Kathrin på seg videre arbeidet med å 
samle inn artikler skrevet om helsemessig effekt av rå (upastaurisert) melk og ost 
produsert av rå melk fra de ulike medlemslandene. Arbeidet skal presenteres for 
arbeidsgruppa på neste nettverksmøte 25. – 28. April 2013 i Irland. 
 
Interregsamarbeid 
Odd Arne Espeland har deltatt for Norsk seterkultur i Svensk-Norsk 
Interregsamarbeid. Forprosjektet «Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for 
en bærekraftig framtid» har hatt som hovedmålsetting å undersøke behovet og legge 
grunnlaget for et hovedprosjekt med fokus på biologisk kulturarv som ressurs, for en 
bærekraftig bruk og utvikling av utmarksbeiter på norsk og svensk side. Prosjektet 
har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Bioforsk Midt-Norge, Centrum för 
biologisk mångfald, Föreningen Sveriges fäbodbrukare, Norsk Seterkultur, Nordisk 
kulturlandskapsforbund og Länsstyrelsen i Jämtlands län. Forprosjektet har mottatt 
støtte fra Interreg Sverige-Norge 2007-2013, delområde Nordens Grønne Belte, 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 
Naturbeitene i skogs- og fjelltraktene er et produkt av lang tids beiting og er ofte 
svært artsrike. Hvis beitingen opphører, vil disse arealene gro igjen med tap av 
biologisk mangfold som følge. Fortsatt beiting av artsrike naturbeiter er derfor viktig, 
og i Rio-konvensjonen (1992) understrekes det at for å ivareta det biologiske 
mangfoldet trenger man i tillegg å ivareta kunnskapen om de tradisjonelle 
driftssystemene. Odd Arne har deltatt på i alt 2 samlinger, på Kvithamar og i Budalen 
i 2012. !5 november var det workshop i Budalen. Da ble det blant annet satt fokus på 
følgende tema (tekst fra Seterbrukaren:): 

1. Hvilke beiteområder som ble brukt i Budalen fra gammelt av, og hvilke endringer har foregått fram til i 
dag? Hvilke konsekvenser har denne utviklinga hatt? 

2. Lokale ord/begreper knytta til utmarksbeitet og seterbruket i Budalen, som skal inngå i den felles 
ordlista som utarbeides både på svensk og norsk side. 

3. Hvilke utfordringer finnes i forhold til å utnytte beiteressursene på en god måte i Budalen i dag? 
Hvordan kan disse overvinnes? 
 

Utfordringer i forhold til å utnytte beiteressursene i Budalen ble diskutert i fellesskap. Landbrukspolitikken ble 
tatt opp som ei av utfordringene, siden brukerne sitter med følelsen av at dagens landbrukspolitikk støtter opp 
om og verdsetter selve setringa, men ikke landbruksproduksjonen forøvrig. Den generelle økonomien i 
landbruket må derfor kunne sies å være den største hovedutfordringa i dag. Det er behov for ei sterkere 
differensiering mellom i næringspolitikken, der det skilles mellom flatbygdene og fjellbygdene i sterkere grad. 
Fjellbygdene kan aldri bli store innenfor volumproduksjonen, men bønder her må også ha betalt for det arbeidet 
som legges ned og som er avgjørende for å opprettholde bosetninga i disse områdene. For å kunne opprettholde 



26 
 

utmarksbruken og setringa framover, er det viktig å holde bygninger, veier, stikkrenner og bruer i god stand. 
Restriksjoner i forhold til landskapsvernområdet kan også gi utfordringer. 
For de som driver med setring har «løsgjengerkrøtter» blitt et stort problem de senere årene. Dette er ungdyr og 
sinkyr som er sluppet på fri beite, og som søker mot folk og setre som drives aktivt. Slike «løsgjengerkrøtter» 
skaper uro hos melkekubesetningene og de tar seg også i fjøset sammen med melkekyrne som hører til der. Den 
utstrakte bruken av «skrammelbjeller» på slike dyr, gjør det også vanskelig å høre hvor melkekyrne holde til, i 
de tilfellene de må hentes inn til melking.  
 

                       
Figur 6. Fra arbeidsmøte i Budalen 
 

 
Andre organisasjoner 
 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Helgen 3. og 4. november fikk Norsk seterkultur delta som gjest på Landsmøtet i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag på Lillehammer. Mange av hovedsakene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svær relevante for 
framtidig seterdrift. Norsk mat på norske ressurser over hele landet var en gjenganger. 
Lørdagen startet med hilsener fra ordfører og Fylkeslandbrukssjefen i Oppland, Anders Prestegården. Leders tale 
var et glødende engasjert høydepunkt, med en klart profilert holdning i forhold til å styre det grasbaserte 
landbruket.  

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum var også svært engasjert, og viste til hvor viktig det er å ha 
nødvendige tollmurer på varer som vil utkonkurrere tilsvarende norske varer på pris. Han var også opptatt av at 
vi har en rovdyrforvaltning i Norge som ikke tar knekken på beitenæringen. Dette er kanskje de to 
hovedpunktene der ministeren har rukket å markere seg sterkest etter at han ble minister. Han påpekte også til 
hvor viktig det var med et godt samarbeid om disse spørsmålene på departementsnivå. Det var selvsagt også 
viktig for han som SP-mann å fokusere på kommende valg, og at største opposisjonspartiene ikke akkurat har 
«flagget» et styrket landbruk i sin partipolitikk. 
Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet satte norsk matproduksjon i en global sammenheng, og gjorde det klart at 
det på ingen måte vil gnagne utviklingslandene om norsk landbruk avvikles ved å bygge ned tollmurene. I dag er 
det subsidierte EU-landbruket en større trussel for utviklingslandene fordi deres egne produkter blir utkonkurrert 
subsidierte landbruksvarer fra industrilandene. Derfor er det vel så viktig å sørge for at alle land har 
matsuverenitet.  
 

 

I 2013 feirer Norsk Bonde- og Småbrukarlag 100 år. I den forbindelse er 
det etablert en egen Norsk mat- og kulturpris i samarbeid med Yara.  På 
landsmøtet var det også rik presentasjon av småskala mat fra hele landet 
under "Smaken av hele Norge".   
 
(Fra Seterbrukaren) 
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Norsk Bufe  (Tekst frå Seterbrukaren) 
Søndag 5. august arrangerte Norrønt bufe en stølssamling på Liestølen i Øystre Slidre. Stølslaget Lie ligger bak 
Rundemellen (sett fra hoveddalføret) med ca. 46 støler der 11 av disse fortsatt er i drift. Trolig er dette Norges 
største, aktive stølslag. I tillegg til melkekyr har noen også geiter og foringskalver. 
 
Samlingen var hos Kjell Trandokken som i sommer tok opp igjen stølsdrifta på garden.  Fram til nå har stølen 
ligget ute av drift siden 1964. Han har nå fem kyr, fire telemarkskyr og en er ¾ NRF, og har innredet et mobilt 
fordelingsrom i ei brakke som er godkjent for rømmeproduksjon. Daglig separer hver dag ca. 70 l melk. Nå er 
han i full gang med å levere rømme til Bitibua der det går som varm hvetebrød. Skummamelka går blant annet til 
kalvedrikke og pultost. Kjell har nå fått foredlingskvote på 400 tonn melk, så da er det bare å dra i gang 
separatoren! For å opprettholde kvota må han rapportere årlig omsetning. 
Kjell har også en heimstøl som han vil bruke vår og høst. Fjøset på garden skal bygges om fra sauefjøs til 
kaldfjøs for ku. Forløperen til organisasjonen ble startet i 1997, da som Vestoppland Feavlslag. Senere brukte de 
navnet «Gammelraselaget», til de nylig skifta navn til Norrønt bufe. Norrønt bufe Laget har ca. 45 medlemmer, 
der de aller fleste er fra Valdres, mens 17 av medlemmene er fra Land. Organisasjonen har ellers ingen 
geografisk avgrensning og er organisert som et samvirke. Norrønt bufe har som formål å omsette kjøtt fra gamle, 
norske husdyrraser. I dag blir kjøttet levert til hoteller, restauranter og butikken Jacobs i Oslo. 
«Det jobbes i dag med kritereien på kjøttet», forteller daglig leder Peter Torp. Målet er å få mest mulig kjøtt rett 
fra fjellbeite slik at vi tar vare på alle ekstra kvalitetene som dette gir. Det er gjort undersøkelser på 
kjøttkvaliteten på noen av de gamle ku-rasene som viser at denne er svært god. Kjøttproduksjon er derfor en 
matnyttig måte å ta vare på de gamle storferasene på. Noe av formålet med samlinga var å utveksle erfaringer, og 
melkeprodusent Roger Jøranli fra Torpa fortalte blant annet om hvor mye det betyr å ha en god bjelleku. Han er 
på seter på Svillåsen i Etnedal med to besetninger på til sammen 36 dyr. De fleste er NRF-kuer, men for å lede 
flokken har han ei telemarksku som bjølleku. Bjøllekua har spart stølsbrukeren for mye ekstra arbeid og 
bekymringer med å sanke kyrne hjem til melking til rett tid. Gammelrasene er gode til å utnytte beitene, forteller 
han, men både melkemengde og laktasjonsperioden varierer mye fra dyr til dyr. Astrid Lien og Thorleif 
Haugland driver Liengården i Vest-Torpa. Thorleif har drevet med melkekyr i 40 år. I dag har de 23 melkekyr av 
ulike raser, deriblant seks individer av vestlandsk raudkolle og to jarlsberfe. Selv om denne ikke er godkjent som 
rase, har GENO har avlsokser tilgjengelig. 
 
 
Norsk Kulturarv 
Norsk seterkultur har inngått avtale om å bytte annonse med Norsk kulturarv i 2012. 
 

 
 
 
Fjellstyresambandet 
Norsk seterkultur deltok med egen stand 14. juni på en samling for Norsk 
Fjellstyresamband.  En av hovedsakene på samlinga var endring av fjellova, 
definisjon av stølsdrift og frafall av stølsretten. 
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Andre aktiviteter 
 
Møte med Landbruks- og Matdepartementet 
Hovedtema for møtet var Norsk seterkultur sin rolle på nasjonalt nivå, og hvordan 
LMD kan følge opp dette. Norsk seterkultur orienterte organisasjonen med historikk 
og dagens aktiviteter. Det ble også tatt opp Norsk seterkultur sin rolle som Nasjonal 
plattform for seterkultur med blant annet billedbank, et eventuelt UNESCO –
medlemskap og Internasjonalt samarbeid.  Mulige støtteordninger innenfor LMD og 
SLF ble også drøftet. 
 
Stølsseminar i Luster (Frå Seterbrukaren) 
2 mai arrangera Luster kommune temadag om stølsdrift. Anledninga var at Luster har blitt ein del av 
Verdiskapingsprogrammet under prosjektnamnet for natur- og kulturarven «Mellom fjell, fjord og 
folk". Torkjel Solbraa er prosjektleiar for "Mellom fjell, fjord og folk" i Luster.  Han heldt også ein 
kort innleiing om stølsnatt-ordninga, som tilbyr rådgjeving dersom du går med restaureringsplanar 
for stølen din og etableringshjelp til aktørar som ønskjer å etablere eit nettverksamarbeid mellom 
stølstilbydarar. 

Leiar av Norsk seterkultur Katharina Sparstad var også ti stades og orienterte om drifta si arbeidet i 
Norsk seterkultur. Andre innleiearar var Guri Grønolen frå Fylkesmannen i Oppland om stølssatsinga i 
Valdres og om seterrettleiaren Guri Grønolen frå har jobba mykje med stølsutvikling i Valdres og 
Oppland og vore sentral i Landbruk- og matdepartementet sitt stølsprosjekt i Oppland, Hedemark og 
Møre og Romsdal.  Sigmund Vereide delte erfaringar frå eit stølsnettverk i Nordfjord.  Han er ein 
sentral aktør i etableringa av nettverket "Stølsfeire i Nordfjord". Førebelse erfaringar viser at mange 
førebels ikkje ser potensial i å leige ut stølen. Dette kan verke som eit paradoks i høve til at det er 
mange som ynskjer å leige ein stølsbu. Inger Moe frå Luster kommune orienterte om tilskotsordningar 
innan kommunen. I den samband kom det fram at stølsbrukarar i Luster får mindre stølstilskot enn i 
andre fylker, og at dette kan få negative verknader for stølsdrifta der. Det var også særleg spanande å 
høyre forfattar Kåre Øvregårds fortelje om stølsdrifta i tidlegare tider i Luster. Han har samla stoff og 
forfatta boka «stølar og stølsliv i Luster kommune". 

 
Figur 7. Foto Katharina Sparstad 
 
 
Møte om stølsdrift på UNESCOs verdensarvliste 
Det er avholdt et møte 22. januar med Ål kommune og Kjetil Larsgård for å se 
nærmere på mullingene for at Ål og Hallingdal kan bli en utprøvingsregion for å 
forankre idegrunnlaget for et medlemskap på UNSCOS verdensarvliste. Ideen skal 
legge fram for Regionrådet i Hallingdal. 
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Takk for et godt samarbeidsår! 
 
 
 
 

 


