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OPPSUMMERING AV SISTE PERIODE 

 

Så er ent nytt organisasjonsår forbi for Norsk seterkultur. Nytt år med ny leder har videreført 

det gode arbeidet med god innsats fra styremedlemmene og et etter sekretariat som etterhvert 

har rukket å opparbeide nyttig erfaring. Sekretariatet har fremdeles vært tredelt i web- og 

medlemsbladredaktør, organisatorisk sekretær og medlem/økonomiavdeling. Arbeidet krever 

god kommunikasjon og har fungert bra med mulighetene som ligger i den digitale verden. 

 

 Spesielt for i år har vel vært at vi har vært involvert i både Klimaprogrammet under Statens 

Landbruksforvaltning og FAO-året med støtte fra nasjonale midler fra LMD. 

Norsk seterkultur har hatt både foredrag, fagsamling i felt og artikler i både seterbrukeren og 

på nett  med tema om klima og beiting. I FAO-året med tema Fjell-landbruk = 

familielandbruk har vi hatt to temasamlinger på setrene i sommer med oppfølgingsartikler i 

seterbrukeren og på www.seterkultur.no. 

 

Året som har gått har også vært en internasjonalt år for Norsk seterkultur. Organisasjonen var 

i oktober invitert til Euromontanakonferanse for fjellregionene i Bilbao for å presentere 

merkeprosjekt for merking av seterprodukter. Norsk seterkultur fikk dekket reisen for to 

personer av EU og Fjellregionsamarbeidet. 

 

Merking av seterprodukter kan kanskje i dag virke uvesentlig, men med økende etterspørsel 

etter lokal kvalitetsmat mener vi det er viktig å være i forkant og sørge for en god 

merkeordning for ekte produkter før falske seterprodukter rekker å etablere seg og skape 

mistillit i markedet.  Vi oppdaget fort at merking for fjellmat er et av hovedtemaene i de 

øvrige landene i Europa, og normalt følger for Europeiske trender Norge også – over tid. 

Tendensen til mistillit til gardsmat er til stede med stadig flere industriprodukter som bruker 

betegnelser som gir assosiasjoner til gardsmat. 

 

Hvor det bærer vet vi ikke, men vi føler i alle fall at vi er på god vei til å ta noen riktige grep 

for å ta vare på og videreutvikle norsk seterkultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær 

Katharina Sparstad 

 

 

 

 

http://www.seterkultur.no/
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ÅRSMELDING NORSK SETERKULTUR 2014 – 2015 
 

Årsmøte 2014 
Årsmøtet 2014 ble avhold på Skjelten i Sør-Trøndelag den 11. mars. Årsmøtet ble holdt i 

samarbeid med  Norsk Gardsost og Mat fra Mære. Det var ca 14 frammøtte. Hans Bondal fra 

Sollia i Hedmark  ble valgt som leder. Han fikk også med seg hele det gamle styret fra forrige 

periode, Siv Beate Eggen, Snåsa, Jondal, Bjørn Karsten Ulberg, Nedre Eggedal, Per Sæther 

fra Batnfjordsøra og Marit Skjelstad (fra Tine). Leder fra forrige periode Katharina Sparstad, 

Vang i Valdres ble valgt til 1. vara, Erik Fleisher 2. vara fra Braskereidfoss og Ingrid Arneng 

3. vara fra Øystre Slidre ble gjenvalgt fra forrige periode. Katharina Sparstad gikk inn for Odd 

Arne Espeland.  

Revisorer ble gjenvalgt; Silke Hansen fra Lom og Berit Brun fra Vågå. Valgkomite i perioden 

har vært Barbro Stordalen, Nanfrid Røysland og Odd Arne Espeland. Svein Løken har vært 

regnskapsfører og behandlet medlemsregisteret, Jostein Sande har vært blad- og web-

redaktør. Katharina Sparstad har opprettholder utvidet sekretærfunksjon i administrasjonen til 

Valdres Natur- og Kulturpark med merkeprosjektet som en av hovedoppgave. 

 Årsplan vedtatt av årsmøtet 2014. 

 
Styret 2014-2015 
Styret har vært: 

Hans Bondal, leder 

 
Figur 1. Hans Bondal 

 

Siv Beate Eggen, nestleder 

 
Figur 2. Siv Beate Eggen 

 

Bjørn Karsten Ulberg 

 
Figur 3. Bjørn Karsten Ulberg 
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Per Sæter 

 
Figur 4. Per Sæter 

 

Marit Skjelstad 

 
Figur 5. Marit Skjelstad, Landbrukssamvirke 

 

 

Varamedlemmer: 

1. Vara: Katharina Sparstad 

 
Figur 6. Katharina Sparstad 

 

2. Vara: Erik Fleisher 

 
Figur 7. Erik Fleisher 
 

3. Vara : Ingrid Arneng  

 
Figur 8. Ingrid Arneng  
 

Valgkommite har vært:  

4. Barbro Stordalen 

5. Nanfrid Røysland 

6. Odd Arne Espeland 
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Årsmøte i Norsk Seterkultur 

 
Protokoll 2014 

 

 

 

 

Tid:  11.mars 2014  

Sted:   Skjetlein videregående skole 

 

 

 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling 

Årsmøte er bekjentgjort gjennom Seterbrukeren og vårt nettsted. Saksliste og 

innkalling godkjent.  

 

 

2. Konstituering av møtet  

 Valg av møteleder:   Siv Beate Eggen 

 To til å skrive under protokollen: Ingrid Arneng og Katharina Sparstad 

 Protokollfører:   Marit Skjelstad 

 Tilstede ved møtestart:   9 stemmeberettigede 

 

 

3. Årsmelding 

Gjennomgang av Årsmelding for Norsk Seterkultur ved leder Katharina Sparstad. 

Kommentar til budsjett for 2014 som ble godkjent i 2013. På grunn av store 

endringer i budsjettforutsetningene fremlegges nå et nytt budsjett for 2014 til 

godkjenning. Se egen sak.  

 

Inntekts- og kostnadssiden i regnskapet lagt fram og kommentert. Regnskapet 

viser et samlet resultat på rund kr 20.000. Se egen sak.  

 

Sparstad gikk videre en gjennomgang av hvilke aktiviteter Norsk Seterkultur har 

hatt siste meldingsår. Norsk seterkultur har vært representert på Dyrskun i 

Seljord, Dyregoddagene i Batnfjordsøra, Liv-dagene, Norsk Rakfiskfestival samt 

Sommarkauk og Bygdedag i Snåsa.  

 

Kommunikasjon med medlemmer, media og omverden for øvrig skjer i dag via et 

Seterbrukeren, et eget nettsted og facebook. Norsk seterkultur har videreført og 

oppdatert www.seterveilederen.no.  

 

Stølskonferansen ble arrangert i forkant av fjorårets årsmøte. Konferansen var et 

samarbeid med Budeieveven og Fylkesmannen i Telemark og Buskerud. Boka 

«Ysting i Valdres» av Helge Gudheim ble presentert på konferansen.  

 

Norsk Seterkultur var også med da boka «Vern og virke» av Elsa «sprossa» 

Rønnevig ble lansert.  

 

Norsk-svensk fagsamling ble arrangert på Røros i november. Dette var et 

samarbeid mellom Norsk seterkultur, Hanen, Seterlandet.no og foreningen 

Sveriges Fäbodbrukare.  

 

Norsk seterkultur har i meldingsåret hatt flere politiske utspill, bla.a innspill til 

jordbruksforhandlingene.  3 temaer er spesielt tatt opp; stølstilskudd gjennom 

RMP, virkemidler innenfor Innovasjon Norge og elektrisitet på stølen.  

 

http://www.seterveilederen.no/
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Styreleder gikk gjennom styrets representasjon i diverse utvalg og fora. Merknad 

til at Jostein Sande deltar i et rådgivende organ knyttet til verdensarvområdet 

rundt Geiranger.  

  

Vedtak:  Årsmeldinga ble lagt fram og godkjent med de kommentarer som 

kom i debatten.  

 

 

4. Regnskap 

Regnskapet lagt fra av leder Katharina Sparstad. Regnskapet for 2013 viser et 

overskudd på vel 20.000 kr. Revisors rapport er ikke klar. Det forslås at 

regnskapet godkjennes med forbehold om godkjenning av regnskapet.  

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om godkjenning fra revisor. 

 

 

5. Medlemskontingent 

Styret har overfor Årsmøtet fremmet forslag om en økning av kontingentsatsen 

med kr 50 for støttemedlemmer og aktive seterbrukere. Dette vil gi en ny 

kontingent på kr 350 for støttemedlemmer og kr 450 for aktive seterbrukere.  

 

Vedtak: Kontingentsatsen øker med kr 50 for støttemedlemmer og aktive 

seterbrukere til hhv kr 350 for støttemedlemmer og 450 for aktive 

seterbrukere. Satsene gjelder for 2015. Satsen for 

bedrift/institusjoner beholdes på kr 600.  

 

 

6. Budsjett  

Budsjettforutsetningene ble vesentlig endret etter vedtak i Årsmøtet 2013. Nytt 

budsjett framlegges derfor nå. Styret har et ønske om å få et budsjett mer i 

samsvar med hvilket kalenderår vi er inne i. Det innebærer at et endelig budsjett 

for 2014 nå legges fram til godkjenning.  

 

Katharina Sparstad orienterte om en korrigering på kr 50.000 som ikke er med i 

budsjettet. Dette er midler til Bioforsk i forbindelse med merkeordningen. 

Kostnadene søkes dekt inn gjennom en tilsvarende økning på inntektssiden.   

 

Vedtak:  Budsjettet for 2014 med godkjennes med en økt kostnadsramme på kr 

50.000. Kostnadene er knyttet til innkjøp av kompetanse for Bioforsk. Det 

forutsettes at styret gjør en tilsvarende justering av budsjettet slik at dette 

samlet sett går i balanse.   

  

 

7. Merkeordning for seterprodukter 

I forbindelse med deltakelse i «Verdiskapning og næringsutvikling i fjellregionen» 

har styret i Norsk Seterkultur signalisert ønske om en juridisk beskyttelse av ordet 

seter til produkter som kun gjelder melk fra kyr som har høstet dagbeite i 

utmarka. Dette ønsket ble lagt for Årsmøtet.  

 

Diskusjon med erfaringer bl.a. fra Svensk seterbruk.  

 

Årsmøtet ga sin tilslutning til at styrets arbeider videre med å få til en 

merkeordning for bruk av benevnelsen seter på plass. Søknad i tilknytning til 

prosjektet er oversendt Matmerk.  
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Vedtak:  Årsmøtet i Norsk seterkultur støtter forslaget om å søke juridisk 

sikring av bruken av seter på meieriprodukter. 

 

 

8. Årsmøte 2015 

Styret la fram alternativer for både tidspunkt og sted for neste års årsmøte. 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å arbeide videre med saken.  

 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og sted for årsmøte i 

2015. 

 

 

9. Aktivitetsplan for 2014/2015 

Katharina Sparstad gikk gjennom forslag til aktivitetsplan for 2014. 

Nye aktiviteter vil legges inn forløpende.  

 

Vedtak: Årsmøtet tok aktivitetsplanen til orientering.  

 

 

10. Valg av styre 

 

Valgkomiteens forslag lagt fram av møteleder Siv Beate Eggen.  

 

Katarina Sparstad På valg som leder. Katharina 
Sparstad har frasagt seg gjenvalg 

Hans Bondal, valt ved 
akklamasjon 

Siv Beate Eggen På valg som styremedlem Siv Beate Eggen, attval ved 
akklamasjon  

Per Sæter ikkje på valg  

Bjørn Karstein 
Ulberg 

ikkje på valg  

Marit Skjelstad Ikkje på val  

Odd Arne Espeland på val som 1.vara. Forslag: Erik 
Fleischer 

Katharina Sparstad, valt som 1. 
vara   

Ingrid Arneng på val som 2. vara. Forslag: 
Katharina Sparstad 

Erik Fleischer, valt som 2. vara  

Erik Fleischer på val som 3. vara. Forslag: Ingrid 
Arneng 

Ingrid Arneng, valt som 3. vara  

Per Sigve Lien Personleg vara for Marit 
Skjelstad, ikkje på val 

 

Silke Hansen  Revisor 
 

Silke Hansen, valt som revisor 

Berit Brun Revisor Berit Brun, valt som revisor 

Ragnhild Nordbø  går ut 
 

Odd Arne Espeland, valt som 
nytt medlem av valkomiteen. 
Virketid 3 år. 

Barbro Stordalen  Ikkje på val, har att 1 år  

Nannfrid Røysland Ikkje på val, har att 2 år  
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Styremøter 2014 - 2015 

Norsk seterkultur har hatt 5 styremøter i 2014/2015. Ett av disse har vært telefonmøte. 

Temaene for møtene var blant annet FAO-året, Merkeprosjektet og kriterier, 

medlemmer,økonomi,  jordbruksoppgjøret, aktiviteter og deltakelse på store arrangement,  

fagdag om m klima, gamle husdyrraser mm.  Styremøte i februar 2015 var et utdypende 

styremøte på to dager med hovedfokus på merking av seterprodukter.  Alle møtene er avholdt 

i TINEs lokaler i Lakkergata 23 i Oslo.  

 

 
Figur 9. Fra styremøte i TINEs lokaler i Oslo 

 

 

 

 

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/. 

En sekretærfunksjon hos Valdres Natur- og Kulturpark til sekretæroppgaver er utført av 

Katharina Sparstad. Svein Løken har vært regnskapsfører og handtert medlemsregisteret. 

 

 

 

http://www.seterrettleiar.no/
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Figur 10. Redaktør Jostein Sande 

 

 

 

Medlemmer 
Det har vært jobba med medlemsverving med aktiv deltakelse på møter og stands. 

Pr 01.01.2015 var det 456 medlemmer i Norsk seterkultur. Pr 1.1.13 var det 454, så vi har 

netto økning på to i 2014.  

 

 

Økonomi og årsregnskap 
Det økonomiske resultatet for 2013 ble et underskudd  på kr 143 170,-  Dette kan forklares 

med økt aktivitet og at en del av omsøkte tilskudd for aktivitetene utbetales i 2015.  

 

 
Figur 11. Regnskapsfører og stølsbruker Svein Løken 
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Årsresultat 
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Media 
Seterbrukaren 
Seterbrukaren har kome ut med fire nummer også i 2014, som før i mars, juni, oktober og 

desember. Jostein Sande har vore redaktør for bladet og nettsida www.seterkultur.no Bladet 

har publisert eit mangfald av stoff med relevans og aktualitet for ”seterlandet” og 

seterinteresserte. Redaktøren oppmodar stadig om å sende stoff og foto, og i 2014 har mange 

levert gode bidrag til bladet. Stor takk for det – og fortsett gjerne slik! Nettsida har også vore 

oppdatert jamt, og den har vore gjennom mindre omleggingar. Seterveilederen, som ligger på 

denne nettsida, har også vore oppdatert. 

 
Desemberutgaven ble trykket i utvidet opplag og sendt ut til alle landets seterbrukere. 
 

 

Seterveilederen på web 

Norsk seterkultur har videreført vedlikehold og oppdatering av  www.seterrettleiaren.no 

 

Facebook 

Norsk seterkultur opprettet november 2011 egen Facebook-side. 1. maars 2014 passerte denne 

2160 «likes!  

 

http://www.seterkultur.no/
http://www.seterrettleiaren.no/
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Politikk 
Innspill til Jordbruksforhandlingene 2015 
Norsk seterkultur har kommet med følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 

(Innspillet er sendt til Landbruks og Matdepartementet og begge faglagene i landbruket) 
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Frivillige organisasjoner og Statsbudsjettet 
Erik Fleisher har deltatt på møter med frivillige organisasjoner i landbruket. Formål har vært å 

justere opp kutt tilo frivillige organisasjoner i som lå i forslag til Statsbudsjett, samt å trygge 

ordninga for framtida. Initiativet kom frå Norsk Bygdekvinnelag ved Cecilie Aurbakken og 

Norsk Hageselskap. Leder for gruppa er Tove Berg frå Norsk Hageselskap 

 

 

Deltakelse i diverse utvalg og fora 
Setersamling i Sunndalen 
Sist i november hadde Fylkesmannen i Møre-og Romsdal i samarbeid med Landbruk 

Nordvest invitert til Setersamling i Trædalsstuene i Sunndal. Romsdal Dette som en delvis 

avslutning på et tre-årig seterprosjekt i samarbeid mellom Møre-og Romsdal, Oppland og 

Hedmark. Rundt tjue deltakere fra seterbrukere og forvaltning var med på samlingen. 

Her var det spennende innledninger på flere tema. Stein Brubæk fortalte fra studietur til Tyrol, 

hvor de besøkte lokale setrer, og fortalte litt om jordbruks – og setersatsingen der, og 

sammenhengen mot reiselivet i området. Videre fortalte Hans Brimi fra Brimisetra, og om 

deres « eventyrlige « veg dit de er i dag.  

Videre ble Menyprosjektet i Seterlandet Sunndal presentert av Kirsti Indreeide. Et spennende 

prosjekt i forsøk på å få lokalmat ut i serveringsbedriftene i området. Noe av dette hadde 

lykkes, og dette fikk vi en smak av nettopp på Trædalsstuene, hvor kjøkkenet serverte 

særdeles gode  matretter basert på lokalt råstoff. Absolutt et eksempel til etterfølgelse rundt 

om i det hele land. 

Norsk Seterkultur fikk presentere det vi driver med, og Gro Aalbu presenterte 

Seterveilederen. Denne anbefaler vi brukt av både gamle og nye seterbrukere, Den kan gi 

mange gode tips, og ikke minst enkle og oversiktlige linker til storparten av de etater og andre 

vi trenger kontakt med ved en eller annen form for seterdrift. Seterveilederen finner dere på 

hjemmesiden til Norsk Seterkultur, www.seterkultur.no, under toppmenyen. 

Samlingen ble avsluttet med en « idemyldring « om vegen videre. Hvordan nytte seter-

ressursene på nye måter ?  

Hans Bondal 

 

 

Samarbeid med andre organisasjoner 
Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal 
Prosjektet er et samarbeid mellom Møre og Romsdal Bondelag, Småbrukarlaget, 

Fylkesmannen i M&R, Samvirket, landbruksrådgivinga, M&Rsau og geit, Tyr og Norsk 

seterkultur der Per Sæther har representert Norsk seterkultur. 

 

 

Hanen – «Til seterers» 

Norsk seterkultur har samarbeidet med HANEN om prosjektet Til seteres. Til seters var en et 

forstudie støttet av Innovasjon Norge som skulle undersøke om det var grunnlag for å danne 

et nasjonalt web-nettverk av seterbedrifter. Prosjektleder var Ole Sylte ved DMT Alvdal  AS. 

Til arbeidet er det også satt ned en styringsgruppe bestående av HANEN, Norsk seterkutltur 

og Fylkesmannen i Oppland og Hedmark ved Guri Grønolen og Jorunn Stubsjøen. I den 

forbindelse er det avholdt 2 fysiske møter og 2 telefonmøter.  

Forstudiet har gjennomgått spørreundersøkelse til 117 seterbruker. Disse ble  lokalisert 

geografisk. 

http://www.seterkultur.no/
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Figur 12. Fra Sluttrapporten 

 

Videre ble det ble gjort en undersøkt trender i markedet. Svarprosenten på undersøkelsen var 

svært lav med kun 29 svar. Prosjektet har også inkludert den svenske Fæbodforening. 

 

Oppsummeringen fra sluttrapporten: 
Oppsummert mener vi forstudiet har avdekket varierende vilje blant seterturismeaktørene til å bevege 

seg ut på et større marked enn det regionale. Unntakene finnes imidlertid, og blant disse motiverte bør 

det derfor håndplukkes aktører som igjen gis en mulighet for et løft. Slik får man testet 

styringsgruppas mål, nemlig å bygge den norske seterturismen sterkere og mer synlig ut i et nasjonalt 

og internasjonalt marked. Noen få piloter bør velges ut, kanskje 10 stk, og etter disse har vi god tro på 

at det vil komme flere. 
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Innenfor det grønne reiselivet passer en satsing på seterturismen godt inn, opp mot andre omtalte 

satsinger på vandring, sykkel, fiske, jakt, lokalmat, særegen overnatting, fjellandbruk, m.m. Alt i alt 

mener vi derfor det bør jobbes mot en videreføring i et forprosjekt. Noen utvalgte får anledning til å ta 

del i satsinger hvor nasjonale og internasjonale aktører får sjekket ut og karaktersatt tilbudene. 

Studieturer, visningsturer for nasjonal/internasjonal presse, samt en deltagelse på f.eks. Grüne Woche 

i Berlin, vil være gode kanaler for å teste markedet opp mot de tilbud som norsk seterturisme har å by 

på.  

 

Et potensielt samarbeid med Sverige og eventuell markedsføring av svensk/norsk seterturisme er det 

gode intensjon om. På nåværende tidspunkt mener styringsgruppen likevel det er klokt å avgrense en 

videreføring til kun å omhandle norske tilbydere. Vi anbefaler med dette at det gjøres en videre satsing gjennom 

et forprosjekt der HANEN og Norsk Seterkultur begge er klare for å ta ansvar for nye spennende 

reiselivsopplevelser i norsk natur.  

 

 

Konklusjonen fra HANEN og styringsgruppa etter avsluttet forstudium var at det foreløpig 

ikke er grunnlag for å jobbe videre på dette grunnlaget. 

 

Pressedekning av prosjektet: 

 

 
Figur 13. Fra Oppland Arbeiderblad 

 

 

 

 

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». De organiserer årlige samlinger 

rundt om i Europa og  deltar i ulike rådgivningsgrupper og utvalg. Intensjonen om å arrangere 

en samling er skrinlagt pga av manglende finansiering i EU. 
 

 

 

Deltakelse i Europeisk fagnettverk for lokal foredling 
Til Norsk seterkultur sin årsmeldinga 2014 fra FACE nettverksmøte i Nederland. 
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Kathrin H. Aslaksby deltok for Norsk Seterkultur på det årlige møtet i Nettverket for gards- 

og handtverksystarar i Europa - European Farmhouse and Artisan Cheesemakers Network - 

FACE.  

 

Siden 2009 har europeiske ystere møttes en gang i året for å diskutere viktige tema og 

utveksle erfaringer rundt melkeforedling. Den årlige nettverkssamlingen er en unik mulighet 

til å treffe, diskutere og utveksle erfaringer knytta til melk, ost og melkeprodukt fra ulike 

regioner i Europa. Hovedmålet er å styrke nettverket og sammen arbeide for lokal 

tilpassninger til regelerket om melkeforedling.  

 

Den sjette nettverksamlinga ble avholdt i Gauda, Nederland 6. – 8.november 2014.  
Tema for konferansen var tredelt og i aller høyeste grad aktuelt – moderne finansiering, 

produktautentisitet og merkebeskyttelse, og helseaspekter ved melkeprodukt.  

Ved hjelp av såkalte Crowd fundings  kan man finansierer solcellepanel på gården med 

aksjonærer for eksempel fra lokalsamfunnet. Hvordan kvalitetssikre at den tradisjonelle 

gårdsosten ”Boerenkaas” faktisk lages med rå melk og naturlig løpe, var et annet viktig tema på 

konferansen. Det forskes på teknikker hvor man kan gjenkjenne sammensetning i osten – som 

”fineravtrykk”. Internasjonal forskning viser at dess høyere inntak av melkeprodukt, dess lavere 

blodtrykk. Inntak av helmelksprodukter gir lavere fare for hjerte- og karsykdommer.   

I tillegg jobbes det i arbeidsgrupper med temaene markedsføring, hygiene og teknologi. Her 

arbeides det blant annet med felles lobbyvirksomhet inn mot EU kommisjonen.  

 

 

 
Figur 14 Den tyske delegasjonen på studietur hos familien Bruins på gården Erf1 
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Figur 15. Jersey kuer ute på beite hos Remeker som produserer den tradisjonelle ”Boerenkaas” av 

økologisk rå melk. 

 

 
Figur 16 Remeker sin ”Boerenkaas” – gårdsost/bondeost –laget på tradisjonelt vis av økologiske rå 

melk.  

 

Hilsen Kathrin H. Aslaksby 

 

 

Interregsamarbeid 
7.-10.juli deltok Per Sæther fra Norsk seterkuktur på en studietur i regi av interreg-prosjektet 

«Utmarksbeite – biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid». Turen startet i Stjørdal i 

Nord-Trøndelag. Her var det besøk på garden Vigdenes Vestre i Forradalen, hvor det drives aktiv 
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beitebruk både på innmark og utmark med geit,sau og storfe. Restaurering og skjøtsel av gamle 

slåttenger på Beitlandet i Forradalen ble også synfart. Turen gikk videre til forkjellige setre i 

Synnerdalen og Endalen i Budal i Sør-Trøndelag. Det var befaring i Blåora i Endalen, et område som 

tidligere var brukt til fjellslått, og som grunneiere i samarbeid med Forellhogna Nasjonalpark idag 

drifter etter skjøtselsplan. 8. juli gikk turen til Hede og Kløvsjø i Sverige hvor flere fäboder og et 

beiteopplegg med ammekyr ble presentert. All ros til Bolette Bele og Ann Nordhaug ved Bioforsk 

Kvithamar, og til den svenske delen av prosjektledelsen, for en interressant feltreise og en 

opplevelsesrik innføring i seter og slåttebruk i dette området av Norge og Sverige. 

 

 
Figur 17. Yngve Rekdal på fagsamling. Foto: Bolette Bele/Bioforsk 
 

 

 

Andre aktiviteter 
FAO året Fjelllandbruk = familielandbruk 
Norsk seterkultur har 2014 hatt ulike markeringer av FN og FAO året Fjelllandbruk = 

Familielandbruk. I den forbindelse har vi gjennomført temasamlinmg med forsker Ann 

Norderhaug på Skjetlein 11. mars med påfølgende oppfølging i seterbrukeren og på  

www.seterkultur.no. Videre er det arrangert 2 temasamlinger med fokus på FAO-året ved 

Møsvatn regi av Budeieveven og Bjørn Karsten Ullberg, og på Snåsa. 

 

Snåsa – 20. juni 

I samarbeid med Snåsa bondelag  og Snåsa Bonde -  og småbrukarlag ble arrangementet 

gjennomført 20 juni på Krogsgarden  - et lokalt bygdetun. Raus er med og driver dette 

bygdetunet og ble leid inn som medarrangør. For å få godt oppmøte valgte vi å legge inn 

konsert og pub i arrangementet. Som ”inngangsbillett” delte vi ut flyere med info om om Fn-

år for Familielandbruk der det fremgikk at arrangementet var støttet av Norsk seterkultur. 

Over 100 sambygdninger fant veien hit og arrangementet ble veldig bra – og vi fikk formidlet 

viktige verdier til snåsningane. 

Siv Beate Eggen 
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Klimaprogrammet under SLF 
Norsk seterkultur har i 2014 hatt et prosjekt med fokusa på Klima og Kulturlandskap. I den 

forbindelse er det arrangert foredrag med forsker Ann Norderhaug, temadag i Grimsdalen og 

skrevet flere artikler i seterbrukeren og www.seterkultur.no. Artikkelen i Seterbrukeren ble 

trykket i landsnummer av Seterbrukeren. Prosjektet er støttet av Statens Landbruksforvaltning 

 

 

 

Temasamlingen i Grimsdalen ble dekket av både Nationen og GD. 

 

 
Figur 18. Fra Nationen 2. august 2014 

 

 

http://www.seterkultur.no/
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Beitefagdag med klimaperspektiv 
Argentinske råd til norsk beitebruk 

Første veka i august var det beitefagdag i Grimsdalen i Dovre kommune med innspel frå Argentina. 

Beiteforskaren Pablo Borelli og sauebonde m.m. Ricardo Fenton møtte ei engasjert forsamling av 

bønder, naturforvaltarar og forskarar, og fortalte om kva ei har fått til i det store steppeområdet i 

Patagonia. Borelli og Fenton sto i spissen for etableringa av nettverksorganisasjonen Ovis21 i 2003, 

som har som mål å betre den økonomiske, økologiske og menneskeleg berekrafta i det beitebrukande 

landbruket. Organisasjonen og deira prosjekt har oppnådd mykje gjennom utviklinga av berekraftig og 

lønsam beitbruk, målretta mot tap av biologisk mangfald, matjord, vatn og klimaendringar.Det siste er 

ikkje minst viktig idag, og problemstillingar kring temaet klima og beiting globalt og lokalt var såleis 

på dagsorden denne fagdagen. Arbeidet starta lokalt og regionalt, men i dag har Ovis21 globalt 

perspektiv i sitt arbeid. 

 

Markvandring 

Ulf Ulring, nasjonalparkforvaltar i Langsua nasjonalpark, har arbeidd med tema som målretta beiteruk 

i fleire år, og meiner dei oppsiktsvekkande resultata frå Argentina også er interessante for oss her i 

landet. Utfordringar knytt til feil bruk og forfall i beiteområda var utgangspunktet i Patagonia, og i 

Grimsdalen og mange andre beiteområde i Norge er utfordringane liknande. Saman med Pablo Borelli 

tok Ulring forsamlinga med på ei vandring i terrenget, der dei viste korleis ein driv vurdering og 

monitoring av beite i høve til produksjon, biologisk mangfald og mulege konsekvensar for miljøet. 

Borelli fortalte om GRASS-standarden for beitevurdering som dei har utvikla i Ovis21, og ein 

diskuterte om det er muleg og ønskjeleg å gjera noko tilsvarande her i landet. 

 

Beiteområda bitt mykje karbon 

Det er ei kjennsgjerning at drøvtyggarar står for store klimagass-utslepp, men samstundes bitt dei store 

graskledde beiteområda store mengder karbon. Men tilstanden til desse beiteområda er avgjerande 

viktig, og det er her kunnskapen om målretta beitebruk – og praktiske tiltak -kjem inn. – Det er 

utarbeidd ei skjøtselplan for landskap, naturbeitemark og høgt verdsette naturtypelokalitetar i 

Grimsdalen. Og det var semje på fagdagen om at målretta beitebruk er naudsynt for å oppnå måla i 

planen, og Grimsdalen eignar seg som ein norsk pilot for målretta beitebruk i verneområde, verdfulle 

naturtypelokalitetar og utmarksbeite generelt. 

 

Nyttig beiteprosjekt i Grimsdalen 

Norsk seterkultur var medarrangør for denne beitefagdagen, og leiar Hans Bondal seier at 

vi kanskje ligg litt etter både når det gjeld kunnskap og praktiske løysingar. Arbeidet tek til i 

beitemarka, med samspelet planter, dyr og menneske, og framover blir det ei utfordring – både 

praktisk og politisk – å få til driftsformer for berekraftig bruk av utmarka i eit moderne landbruk, seier 

Hans Bondal. - Ellen Anne Bergseng, bonde med seterdrift i Grimsdalen og leiar i Grimsdalen 

Beitelag, var vertskap for beitefagdagen og ho seier det var inspirerande å få presentert erfaringane frå 

Patagonia. Ho orienterte m.a. om beiteprosjektet i Grimsdalen som har pågått i ti år. Færre beitedyr har 

ført til gjengroing, men innsatsen gjennom beiteprosjektet har gjort dalen meir levande, til beste både 

for seterbrukarar/beitebrukarar og turistar. Og gjennom styrt og målretta beiting kan vi få betre beite, 

hindre gjengroing og få meirut av desse ressursane i fjellet, var hennar  konklusjon. Pablo Borelli i 

aksjon under markvandringa i Grimsdalen.  

 

Sauebønder i Patagonia satsar på målretta 

beitebruk gjennom Ovis 21 og oppnår gode resultat. Pablo Borelli er beiteforskar og tidlegare 

både forsøksstasjonsbestyrar og «sheep developement coordinator» for det 

argentinskelandbruksdepartementet. Han er ein av initiativtakarane til sauebruksorganisasjonen 

«Ovis21» (http://ovis21.com/en/) og er no leiar i denne. Han er og initiativtakar og medlem av 

«Argentine Savory Hub», eit nettverk for målretta og berekraftig beitebruk.Ovis21 har utviklet 

GRASS-standarden («Grasslands regenerative and sustainable standard») forberekraftig beitebruk og 
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setti gang «The Six Million Hectare Campaign»),der målet er 60 millionar dekar med regenerativt 

(=restaurerende) beitebruk. (60 mill daa er 20 x Hardangervidda!)  Patagonia er den sørlegaste delen 

av Sør-Amerika, i både Chile og Argentina. Landområdet er kjempestort og det meste er et tørt 

steppeland, ulikt Norge. Men heil i sør begynner landskap og klima å minne om Norge. 

 

 

Liv-dagane og Norsk Rakfiskfestival 
Norsk seterkultur har også vært representert på stand på landbruksdagen i Valdres samt på 

Norsk Rakfiskfestival. 

 

Dyrskun i Seljord 
Arrangementet er et samarbeid om stand mellom Norsk seterkultur og Budeieveven. 

Arrangementet varer i 3 dager. Budeieveven formidler og demonstrerer  og formidling av 

mjølkestellet fra separering til primkoking og seterliv generelt. Det ble delte ut med 

smaksprøver. Budeie separerte, kinna smør, tok ut kvitost og kokte prim. Bjørn Karsten 

Ulberg sto for Norsk seterkultur og delte ut brosjyrer og medlemsblad.  

 

Dyregod-dagane 
Jørgen Svisdal  møtte begeistra kunder på Dyregod og fekk selt alt han hadde med av 

seterprodukt. Han lovte å komma tilbake med ny forsyning til neste haust! 

 

 
Figur 19.  I bakrunnen "mjølkekartet " der Marit har synleggjort alle produkt ei kan få ut av mjølka. 

 

Marit Hoel og Jørgen Svisdal frå Gammelsetra i Grøvudalen viste fram gamle setertradisjonar 

frå Sunndal på Dyregod-dagane iår. Dei koka gubbost, kinna smør laga skjørost og mjø'kost. 

Marit Hoel  har lang erfaring med  formidling av seterstell mellom anna gjennom seterkursa i 

Grøvudalen og på Romsdalsmuseet. Ho kan kunsten både med å trollbinde publikum og 

utføre handverket. Jørgen Svisdal var ein god representant for dagens gjeng av unge budeier 

på Gammelsetra, og var på tross av sine 28 år heller ikkje nokon nybegynnar i faget.  
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Figur 20. Marit Rekdal Hoel på Dyregoddagane 

 

Etterkvart fekk seterfolket besøk av lokale spellmenn, og budeia var ikkje var ikkje kleinare 

enn att ho tok seg tid til ein svingom. 

Med helsing Eli og Per. 

 

Såmmårkauk i Krogsgården – 16. august 
Et årlig arrangement og en lokal markedsdag i bygdetunet Krogsgården. Arrangementet er 

bygd på tidligere tradisjoner med markering av at setersesongen var over og at seterfolk og 

buskaper kom hjem til bygda igjen. I tillegg til et mangfold av lokale og kortreiste produkter 

av mathantverk , kunsthantverk, aktiviteter, kaffeslabberas, kunstutstilling, konserter og fest,  

bidro Snåsa seterlag med demonstrasjon av kinning, smaksprøver og salg av seterprodukter. 

Siv Beate Eggen 

 

 

Deltakelse i programmet Verdiskaping og næringsutvikling i fjellregionen, KMD, 
Merkeprosjektet 
Norsk seterkultur har søkt – og blitt tatt opp i det nasjonale programmet Verdiskaping og 

næringsutvikling i fjellregionen. Tema for Norsk seterkultur er merking av seterprodukter. 

Norsk seterkultur vil prøve å etablere beskyttet betegnelse med tradisjonelt særpreg. Dette 

administreres av MATMERK, og arbeidet gjennomføres i samarbeid med disse. Betegnelsen 

gis for ett og ett produktet, og i første omgang skal det testes ut for smør.  

Det er avholdt 2 møter med MATMERK. I tillegg er det gjort en juridisk undersøkelse på 

benevningene ekte setersmør og stølssmør hos Patentstyret. Tilbakemeldingen er at ordene 

ikek kan patenteres. Norsk seterkultur vil derfor fortsette arbeidet om beskyttet betegnelse på 

tradisjonelt grunnlag under merket: 

 
 

Prosjektet er støtet økonomisk av Fjellregionsamarbeidet i formildelse med 

Fjellmatprogrammet under KMD samt av Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen. 

 

I den forbindelse med arbeidet var Norsk seterkultur invitert av EU til 

Euromontanakonferanse i Bilbao i oktober 2014. Norsk seterkultur var representert ved 

prosjektleder Katharina Sparstad som fikk dekket reisen av EU og nestleder Siv Beate Eggen 

som fikk dekken reisen av Fjellregionsamarbeidet.  
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Norsk seterkultur på Euromontanasamling i Bilbao 
Dagene 22-24 oktober 2014 var Norsk seterkultur på samling for alle fjellregionene i Europa. 

Hovedtema var hvordan fjellområdene best kan utnytte konkurransefordelene med 

bærekraftig matproduksjon fra fjellområdene. Markedet for fjellmat er stigende, folk i hele 

Europa vil ha mat fra sporbar, bærekraftig og dyreetisk matproduksjon. Integrert, troverdig 

landbruk og gode merkeordninger var gjennomgående tema i de tre dagene. Norsk seterkultur 

var spesielt invitert til å holde innlegg om sitt arbeide med merking av seterprodukter. 

 

Merkeprosjektet i Norsk seterkultur 
Norsk seterkultur har startet i 2013 et prosjekt for å merke ekte seterprodukter. Prosjektet  blir 

gjennomført i samarbeid med MATMERK gjennom KMD-satsinga “Verdiskaping og 

innovasjon I fjellregionene –fjellmat” som styres av Oppland fylkeskommune. Norsk 

Seterkultur jobber med kriterier for bruken av ordet seter og ord som betyr det samme; støl, 

stule, støyl, sæter mm) knyttet til MATMERK symbol for tradisjonsmat. I november 2014 

fikk Norsk seterkultur ytterligere midler fra Fylkesmannen i det største seterfylket, Oppland, 

landbruksavdelingen til arbeidet med merking av seterprodukter. 

  

Merking av fjellmat i EU 
Vi har fått bekreftet at merking er et veldig aktuelt tema, sier prosjektleder Katharina Sparstad 

som var i Bilbao sammen med nestleder Siv Beate Eggen. EU er nå midt inne i en prosess 

som handler merking av fjellprodukter. Frankrike har merket fjellmat i flere år, og Sveits, som 

er et land utenfor EU, har etablert et system for merking av seterprodukter for flere år siden. I 

EU og Euromontana er hovedintensjonen med merkingen å øke verdiskapingen i 

fjellområdene», forklarer Sparstad. Dette er det også for Norsk seterkultur der vi på denne 

måten legger grunnlag for at stølsbrukeren skal kunne ta ut en merverdi for kvalitetsmat fra 

stølen. Dette krever god faglig dokumentasjon, og dette har Bioforsk Øst Løken fremskaffet i 

et flerårig prosjekt på støler i Valdres – Hallingdal. Tilsvarende studier er også gjort i Alpene 

med mye sammenfallende resultat. 

  

Bilbao og Baskerland 
De tre dagene i Baskerland besto av studieturer, foredrag og workshops der Norsk seterkultur 

bidro med innlegg. Deltakerne fikk også en introduksjon av Baskerland som har to geografisk 

beskytta produkter. Også Baskerne registrerer en økt betalingsvillighet for lokal mat og har 

som oss behov for bedre markedsføring og distribusjonsopplegg. De la videre vekt på at hele 

verdikjeden bør dra nytte av den tilleggsverdien fjellmat genererer. 

   
Figur 21. Fra kjøttfarm til venstre og kiwifarm til høyre 

   

http://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/P1000351.jpg
http://www.seterkultur.no/wp-content/uploads/P1000342.jpg
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Under besøket i Baskerland fikk vi også delta på studieturer og bli kjent med ulike 

produksjonsopplegg og utfordringer for fjell-landbruket der. 

 

Workshop om markedsstrategier.  
Norsk Seterkultur ved Katharina var invitert til å holde et innlegg på en av ni workshops. 

Denne workshop tok for seg markedsstrategier, og innlegget til Norsk seterkultur la fram 

prosjektet sitt “Merking av seterprodukter” Branding products from dairy summer farms. De 

andre innleggene på denne workshopen var Creation and implementation of an 

interprofessional group branding with “mountain” classification for pork meat in France. 

Project of the “Mountain Origin” brand. Bruno Dounies, Mountain Pork Association (APM) 

(France)  og Food & Biodiversity – development & research, Fergus Younger, Project 

Manager, Scottish Agricultural Organisation Society, (Scotland, United King  

 

 

Deltaking på fjellkonferanse på Norefjell 

12. og 13. november arrangerte Fjellregionsamarbeidet en fjellkonferanse 2014 på 

Norefjell. Norsk seterkultur var invitert med tre deltakere. Frå Norsk seterkultur deltok 

leder Hans Bondal, prosjektkoordinator for merkeprosjektet Katahrina Sparstad og 

styremedlem Bjørn Karsten Ulberg. 
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Figur 22. Nina Sundquist fra MATMERK orienterer om merkeordningene  
 

 

 
Figur 23. Merker i Norge og EU 
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Deltakelse på disputas til Hanne Sickel 
Norsk seterkultur ved Katharina Sparstad var invitert og deltok på disputasen til Hanne 

Sickel. Hanne Sickel tok doktorgrad i spesielle kvalitere i stølsmelk. 

 

 

 

 
Figur 24. Fra avisa Valdres 

 

 

 

 

 
Figur 25. Hanne Sickel med  med deler av bedømmelseskomiteen. Denne besto av Prof. Brita Svensson fra 

Uppsala Universitet, Dr. Bruno Martin fra INRA, Clermont-Ferrand, Frankrike 

 

 



29 

 

Takk for et godt samarbeidsår! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


